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I.- ESTUDIO SOBRE LA TESIS 

DOCTORAL 

 

 

 

1.Presentación 

 

1.1.- Antecedentes y elección del tema 

Me gradué en el año 2000, por la Universidad de al-Qarawiyyīn, en Fez, a 

través de la Facultad de Teología en Tetuán, donde obtuve mi Licenciatura en la 

especialidad de Teología e Historia de las religiones. Aprobé, con la calificación 

de ‘excelencia’, en todos los programas de estudio, que comprendían varias 

materias de Jurisprudencia islámica (Fiqh), Exégesis, Dogma y Unicidad de Dios 

(Tawḥīd), Hadiz y Filosofía islámica. 

Debido a los fundamentos y al papel desempeñado por las leyes islámicas 

(al-Šarī´a), que se basan implícitamente y explícitamente en una serie de textos 

religiosos, empezando por el Corán y abarcando también las tradiciones 

religiosas, transmitidas desde el Profeta y su entorno, lo que en español se 

denomina con el arabismo técnico de ‘hadiz’, esta materia tuvo un gran papel y 

ocupó un gran espacio en mis estudios. Realmente, puedo decir que todo lo 

relacionado con los hadices, y su ciencia (´ilm al-ḥadīt) me interesó muchísimo, 

incluso me apasionó, desde los años de mi Licenciatura, gracias también al 

nutrido grupo de profesores eminentes en esa ciencia del hadiz, que encontré en 

aquella destacada Universidad del al-Qarawiyyīn, como fueron los Doctores M. 

Ḥusayn, A. Altemsamani, Ḥ. Atijani, y M. Al-Chad.  
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No es de extrañar, en tales circunstancias, que mis orientaciones lectoras e 

investigadoras se orientaran desde entonces en dirección al hadiz, tema amplísimo 

y objeto de una bibliografía inabarcable, sobre la que me parece conveniente 

empezar por citar los dos artículos introductorios de J. Robson en la 

Encyclopaedia of Islam
1
. Y debo insistir en que todos aquellos profesores 

tuvieron, en aquellas generaciones de alumnos de los últimos años del siglo XX y 

principios del XXI, un admirable papel docente y una inolvidable presencia activa 

durante los cuatro años de pre-Grado, en las que me presentaban una serie de 

programas de estudio sobre la ciencia islámica, especialmente la ciencia del Hadiz 

que es la segunda fuente en la ley islámica y el pilar principal de la religión 

después del Corán.   

Cuando vine a España, después de homologar aquí mis estudios de 

Licenciatura en Marruecos, para continuarlos en la Universidad de Complutense 

de Madrid, me inscribí en el programa de Doctorado del Departamento de 

Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Filología, en el curso académico 

2001-2002, realizando los veinte créditos requeridos para el Primer Curso a través 

de las diversas asignaturas impartidas en ese excelente Programa de Doctorado, 

que atraía a tantos estudiantes.  

Para mi Segundo año de doctorado, consistente en presentar un trabajo de 

investigación, ya en el siguiente curso 2002-2003, decidí elegir como tema de 

investigación alguna obra andalusí o magrebí que tratara la especialidad del 

Hadiz, y, después de buscar en una amplia serie de índices  de manuscritos árabes, 

sobre todo entre los que se conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid y en la 

Biblioteca de El Escorial, no encontré ninguna obra adecuada para lo que yo 

quería, por lo cual, busqué de nuevo en más Catálogos de manuscritos, 

empezando por los de la colección del sabio marroquí ´Abd Allāh Guennoun (Fez, 

1908-Tánger, 1989), uno de los más notables eruditos de su época, y que, junto a 

                                                           
1
 “Ḥadīth” y “Ḥadīth ķudsī”, Enciclopaedia of Islam, 2nd. Edition. Ed. por P. Bearrman, 

Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel y W.P. Heinrichs, Leiden, E.J. Brill, Online, 

2012, III, 23-28 y 28-29.  
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numerosas actividades estudiosas y políticas, había destacado por su especialidad 

en Teología.   

En su Biblioteca de Tánger (Marruecos), legada para uso público, 

“Maktabat ´Abd Allāh Guennoun”
2
, con numerosos manuscritos sobre todo tipo 

de temas, científicos y literarios, y, naturalmente, también sobre cuestiones 

religiosas y entre ellos sobre hadiz.  

Así, entre los manuscritos conservados en esa admirable Maktabat ´Abd 

Allāh Guennoun, encontré una obra escrita por un sabio sevillano del siglo VII de 

la Hégira/XIII d. C., ´Abd al-Ḥaqq ibn ´Abd al-Raḥmān al-Azdī, obra que me 

pareció muy interesante en sí misma, porque seleccionaba y reunía hadices del 

Profeta (ṣ.A.w.s.) para la enseñanza de niños y jóvenes, empezando por su propio 

hijo, y, desde los consejos de las tradiciones religiosas recorre todos los aspectos 

formativos y educativos, morales, piadosos y prácticos, con unas dimensiones 

pedagógicas especialmente motivadas por la iniciación en la Fe en Allāh, 

planteándose la armonía consigo mismo y con la sociedad. El papel y función 

guiadora de los hadices del Profeta aparecen en esta obra, que selecciona con 

cuidado hasta 184 tradiciones, se muestra en esta obra con una claridad especial, 

por estar destinado a la formación de niños y jóvenes.  

Esta obra contenida en el ms. Guennoun estaba incluida en un compendio
3
 

titulado Talqīn al-walīd al-ṣagīr, wa-yalī-hā Waṣīyat Muḥammad ibn Mūsà…, 

wa-yalī-hā Ma´rifat riŷāl al-Bujārī, es decir: “Instrucción del niño pequeño, 

seguida por la Exhortación de Muḥammad ibn Mūsà, seguida por el Conocimiento 

de los hombres [transmisores de hadiz] en al-Bujārī”, trabajo que presenté en la 

Universidad Complutense durante el Curso 2003-2004, que fue dirigido por la 

Dra. María Jesús Viguera Molins.  

                                                           
2
 The World Survey of Islamic Manuscripts, ed, Geoffrey Roper, Londres, Al-Furqān 

Islamic Heritage Foundation, 1993, III, “Morocco”, por Mustafa Ben Abd Allah 

Boushoik. 

 
3
 Ms. árabe, Maŷmū´at raqam 1035, Maktabat ´Abd Allāh Guennoun, Tánger. 
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Cuando trabajé sobre ese tema, desde el principio, mi propósito era 

continuar para mi Tesis Doctoral trabajando y profundizando en ese autor 

sevillano y en ese tema y en ese manuscrito, pero la obra fue publicada en Beirut, 

por ´A. al-Ṭabbā´, pocos meses después de la realización y examen público de mi 

Investigación de 2º año de doctorado, y tuve que volver a iniciar las pesquisas 

para encontrar un tema de investigación doctoral.   

Así, empecé de nuevo a consultar Catálogos de manuscritos árabes sobre 

obras de Hadiz, buscando en los correspondientes a Bibliotecas de Madrid y El 

Escorial, y siguiendo a continuación por Bibliotecas de Rabat. Invertí bastante 

tiempo en estas búsquedas, pero no lo considero un tiempo perdido, pues mi 

conocimiento sobre el legado manuscrito acerca de estos temas se ampliaba de 

esta manera, y me ponía en disposición de llegar a elegir una obra interesante que 

editar. 

De esta manera, acabé por encontrar un manuscrito que me llamó la 

atención, por los hadices que contenía y porque habían sido recogidos por un gran 

sultán de Marruecos, lleno de realizaciones políticas y lleno también de afanes 

estudiosos, pues estudió y cultivó la literatura y la historia en su Juventus, y se 

consagró al Hadiz y al Fiqh en su vejez: nos referimos a Mawlāy Muḥammad al-

´Alawī, generalmente llamado Sīdī  Muḥammad ibn ´Abd Allāh, y a veces citado 

incluso como Muḥammad III (1170-1204/1757-1790).  

El manuscrito inédito con la recopilación de hadices por este sultán marroquí se 

titula: فيما اشتمل على إحياء الغزالي الآللي و الجواهر سمط Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī fī-mā 

ištamala ´alà Iḥyā’ al-Gazālī:  “Sarta de aljófares y de perlas sobre lo que contiene al- 

Iḥyā’ de al-Gazālī”, y se trata además de un manuscrito único, con transmisión de 

hadices procedentes de la obra cumbre del gran pensador religioso que fue Abū Ḥāmid 

al-Gazālī (450/1058-505/1111), Iḥyā’ ´ulūm al-dīn, “Revivificación de las ciencias de la 

religión”. Más adelante me referiré a esto con más extensión, pero ahora seguiré con la 

explicación sobre el proceso de mi selección del tema y mi trabajo al respecto. 
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1.2.- Interés de la obra y de su contenido: La revitalización 

de la ciencia del Hadiz en Marruecos, en esta época, recurso de 

cohesión en el interior y hacia el exterior 

La completa personalidad y aciertos de este sultán, Sīdī  Muḥammad ibn 

´Abd Allāh, de la dinastía ´alawī, dio sus frutos siempre evocados y admirables en 

la historia de Marruecos durante los 33 años en que rigió el país, como se le 

reconoce de forma unánime. Destaca entre algunos otros sultanes de su familia, 

comparable a los dos fundadores, a mediados del siglo XVII d. C., de aquella 

dinastía de Cherifes, es decir descendientes del Profeta, por la rama Ḥasanī, 

dinastía consolidada precisamente por Mawlāy Ismā´īl (1082-1139/1672-1727), el 

padre de nuestro sabio sultán, Sīdī  Muḥammad ibn ´Abd Allāh, capaz de lograr la 

rehabilitación del Poder, tras una treintena de años anárquicos.  

Sīdī  Muḥammad ibn ´Abd Allāh fue un musulmán ferviente, un Jerife o 

Cherif orgulloso de la Noble ascendencia de su linaje, lleno de buen sentido, que 

supo dar a su reino la paz y el orden: no es extraño que le elogien de forma muy 

expresiva fuentes árabes e investigación sobre Marruecos en la Edad Moderna, 

por parte de especialistas marroquíes fundamentalmente, pero también francés, 

ingleses y españoles, como Louis Miège, Mariano Arribas Palau, Jean Brignon, 

Brahim Boutaleb, Georg Host, su gran estudioso Ramón Lourido Díaz
4
.... Así, por 

por un ejemplo, lo encontramos bien enjuiciado en el juicio Henri Terrasse
5
:  

                                                           
4
 En una gran serie de publicaciones, como: Ensayo historiográfico sobre el sultanato de 

Sīdī Muḥammad b. ´Abd Allāh (Granada, Seminario de Historia del Islam, 1967), 

Marruecos en la segunda mitad del siglo XVIII: el sultanato de Sīdī  Muḥammad b. ´Abd 

Allāh (1757-1790), (Granada, Universidad, 1970), Marruecos en la segunda mitad del 

siglo XVIII: el sultanato de Sīdī  Muḥammad b. ´Abd Allāh: vida interna, (Madrid, 

Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1978), y finalmente en: Marruecos y el mundo 

exterior en la segunda mitad del siglo XVIII (Relaciones político-comerciales del Sultán 

Sidi Muhammad b, Abd Allah, 1757-1790, con el exterior), Madrid, Instituto de 

Cooperación con el Mundo Árabe, 1989.   

 
5
 Histoire du Maroc des origines à l’établissement du Protectorat français, Casablanca, 

Éditions Atlantides, 1950, p. 302. 
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“….souverain qui doit être compté au nombre des bienfaiteurs du 

Maroc et qui mérite la gloire –sans éclat peut-être, mais doucement 

rayonnante- de ceux qui, loin des agitations stériles et ruineuses, surent 

répandre autour d’eux un peu de paix et de bonheur”.  

 

Reconocida pues la grandeza política y administrativa de este sultán, me 

pareció que tenía un gran atractivo acercarse a su faceta estudiosa y productora de 

obras, y por eso el descubrir un manuscrito suyo sobre temas de Hadiz, me 

pareció una buena opción para mi Tesis Doctoral. 

El manuscrito al que esta Tesis se dedica posee además una notable 

dimensión estratégica, que explica su composición. La ciencia del Hadiz en 

Marruecos conoció un brillante renacimiento en la época de los Alawíes, en 

conexión con sus propuestas religiosas como Cherifes, y especialmente en el 

reinado de Sīdī  Muḥammad ibn ´Abd Allāh. El esplendor del estudio del Corán y 

el Hadiz en la época del reinado de este sultán, se debe a una mejor concepción y 

planificación de las razones políticas, sociales y culturales.  

Tal esplendor del movimiento cultural propio, centrado desde luego en la 

religión, se produjo como resistencia contra la ‘invasión’ intelectual del 

extranjero, de los europeos, como eje que sustentara a los musulmanes contra la 

innovación, y para mantener los usos y sistemas tradicionales, ya que, la 

colonización y otras relaciones, sobre todo comerciales, con países europeos 

(Portugal, España, Italia, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia) dieron lugar a la 

reacción religiosa por partes de algunas ciudades costeras, como Tánger y Rabat
6
, 

sostenidas en sus fundamentos tradicionales y nacionales por el apoyo del Poder y 

la colaboración de los ulemas, que situaron en sus referencias al texto coránico y 

del Corán y del Hadiz los fundamentos de referencia y fortalecimiento de los 

vínculos entre los musulmanes.  

                                                           
 
6
 Husain Bouzineb, “La intervención del franciscano Fray Julián Pastor en un proyecto de 

ocupación de la Alcazaba de Rabat”, en M.V. Alberola Fioravanti, F. de Ágreda y B. 

López García (eds.), Ramón Lourido y el estudio de las relaciones hispanomarroquíes, 

Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2010, 63-68.   
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Cabe recordar que el Marruecos anterior a 1757, año en que ‘nuestro’ 

sultán, Sīdī  Muḥammad ibn ´Abd Allāh, empieza su reinado, había superado una 

etapa de aislamiento del exterior, extendida durante los treinta años de anarquía 

desde 1727, durante los cuales el factor guerra, el “Ŷihād martítimo” (por ejemplo, 

desde Rabat-Salé y Ceuta, asediada repetidamente), había jugado un papel de 

encerramiento de los marroquíes sobre sí mismos
7
, que ahora, con Sīdī  

Muḥammad ibn ´Abd Allāh se abriría en intercambios diplomáticos y tratados 

comerciales
8
, que requerían a la vez la definición profunda y neta de la propia 

entidad, en paralelo a la reorganización estatal llevada a cabo por este sultán.  

 

 

1.3.- Sobre el manuscrito y mi edición y estudio 

El manuscrito lo encontré, como mencioné antes, con la ayuda del Dr. 

Muḥammad ´Azīz al-Bāzī en el Catálogo de los manuscritos árabes que existen en 

la Biblioteca Real de Rabat o ‘Biblioteca Ḥasaní’ (al-Maktaba al-Ḥasaniyya), 

situada en el Palacio Real de Rabat
9
.  

Dentro de su rica colección de unos 40.000 títulos contenidos en 15.000 

manuscritos, conservados allí con todos los cuidados, sobresale la sección de 

manuscritos de Hadiz, entre los cuales elegí como tema el titulado Simṭ al-ŷawāhir 

wa-l-la’ālī: “Sarta de aljófares y de perlas” del sultán marroquí de la segunda mitad del 

siglo XVIII, Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh, que incluía hadices que al-Gazālī 

(450/1058-505/1111) había transmitido en su magna Iḥyā’ ´ulūm al-dīn, con más 

de 3.750 hadices, y entre ellos una amplia muestra de hadices ‘débiles’ (ḑa´īf), que fueron 

extraídos en la compilación explicativa, compuesta por el ulema egipcio el Ḥāfiẓ ´Abd 

al-Raḥīm ibn al-Ḥusayn ibn ´Abd al-Raḥmān al-´Irāqī al-Miṣrī (725/1325-

                                                           

7
 Amira K. Bennison, Jihad and its interpretations in pre-colonial Morocco, Londres, 

Routledge, 2002, p. 36. 

 
8
 Brahim Boutaleb y Jean Brignon, Histoire du Maroc, París, Hatier, 1967, 249-251,  

 
9
 Muḥammad al-´Arbī al-Jaṭṭābī et alii, Fahāris al-jizāna al-malakiyya, Catalogues of Al-

Hassania Library, Rabat, 2980-2987, 6 vols. 
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806/1403) en su obra: al-Mugnī ´an ḥaml al-asfār fī l-asfār fī tajrīŷ mā fī l-Iḥyā’ 

min al-ajbār (“[Libro] que permite prescindir de cargar con volúenes en los viajes, 

con extracción [explicativa] de las noticias contenidas en al-Iḥyā’ [de al-Gazālī]”). 

En los diferentes apartados de mi estudio, recorreremos, tras esta 

Presentación, los dos aparatados principales de mi Estudio, empezando por 

reunir referencias sobre el  Autor y los sucesivos recopiladores, que parte de un 

apartado para dejar establecidos algunos apuntes sobre “Las tradiciones religiosas, 

y entre ellas los hadices ‘débiles’”, que sirvan para situarnos ante una obra, Simṭ 

al-ŷawāhir wa-l-la’ālī, como la que edito en esta Tesis.  

Y a continuación, voy recorriendo las trayectorias de los recopiladores 

sucesivos de hadices, la secuencia de autores implicados en esto: el gran pensador 

al-Gazālī y el destacado experto en Hadiz al-´Irāqī, hasta llegar al sultán Sīdī 

Muḥammad, interesado por la cultura y por difundir en el Marruecos del siglo 

XVIII el respeto a la normativa religiosa y legal, en que desempeñan tan gran 

papel los Hadices. Para contextualizar la actividad de este sultán, en general, y 

esta obra en concreto (que es un resultado del conjunto de acciones por él 

emprendidas durante la treintena de años de su sultanato, me extiendo sobre los 

aspectos que le muestran como reformador y legalista.   

En el apartado segundo del Estudio, me ocupo de la obra: Simṭ al-ŷawāhir 

wa-l-la’ālī, con la descripción de su manuscrito, sus circunstancias, su contenido, 

y acerca de esta edición de Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī, antes de pasar a presentar, 

en el apartado tercero mi Edición. Para poder acceder a los datos de la obra, 

ofrezco ocho Índices, con sus referencias habituales a las citas coránicas, hadices, 

personajes, lugares, etcétera. En el apartado cuarto incluyo las Fuentes y la 

Bibliografía, además de añadir la reproducción de algunos folios del manuscrito. 

 

 

 

1.4.-  Motivos de interés de este trabajo  

Por mi especialidad universitaria, y en PRIMER LUGAR, me interesó el tema 

del Hadiz que ofrece la obra: Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī, que parte ni más ni 
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menos que del gran pensador religioso al-Gazālī, incluyendo sus varios 

planteamientos en materia de la religión, incluidas las cuestiones que interesan el 

musulmán en términos de creencia, prácticas, comportamientos y dimensiones 

morales, también importantes, incluso, en una selección como la realizada por el 

sultán marroquí Sīdī Muḥammad sobre los hadices “débiles”, que carecen de 

cadena de transmisión pero que resultan tener un contenido espiritual y 

normativamente muy notable, que asimismo debían tenerse en cuenta, según el 

propósito recopilador de ‘nuestro’ sultán. El centrarse en este tipo de hadices me 

interesó mucho, para llevar a cabo esta Tesis Doctoral.  

Este origen en el gran al-Gazālī (m. 505/1111) de los materiales de este 

libro que ahora editamos amplia el interés de la recopilación de Sīdī Muḥammad 

ibn ´Abd Allāh, pues lo que él así está extractando de modo selectivo en relación 

con los muchísimos hadices que el pensador oriental había reunido en su Iḥyā’ 

´ulūm al-Dīn, obra clave de quien es considerado como al-muŷaddid, “el 

renovador”, como  ḥuŷŷat al-Islām, “argumento” o “testimonio del Islam” y como  

muḥyī l-Dln, “vivificador de la religión”, títulos que comparte con algunas otras 

grandes figuras religiosas, y sobre todo este último, que, algo más de dos siglos 

después, será otrogado también al místico Ibn ´Arabī. 

 

En SEGUNDO LUGAR, me parece importante el que este manuscrito que 

ahora nos ocupa, Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī, fuera realizado en un tiempo de 

auge religioso, cultural y literario, correspondiente al extenso y fructífero 

sultanato de Sīdī  Muḥammad ibn ´Abd Allāh (1170-1204/1757-1790), que me 

parce que tuvo dos motivos para realizar este manuscrito: vincularse al respeto, e 

incluso veneración, sentida en el Magreb por al-Gazālī y manifestar su interés y 

sus conocimientos por los Hadices, mostrándose capaz de indicar los que 

presentaban algún defecto, tanto por considerarlos también interesantes como por 

dejar delimitados los considerados  hadices‘débiles’.   

El TERCER MOTIVO de interés es poder conocer mejor la positiva 

personalidad de Sīdī  Muḥammad ibn ´Abd Allāh, al-muṣliḥ, “el reformador”, 

gran sultán ´alawī, lleno de aciertos durante sus treinta y tres años de sultanato, 

tanto en política exterior como interior, y poder aportar con esta edición un 

elemento más sobre sus afanes religiosos y culturales que este sultán supo cumplir 
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para el mayor éxito de su actuación gubernativa. No encuentro en el manuscrito 

que ahora nos ocupa, Simṭ al-ŷawāhir, ninguna crítica contra al-Gazālī ni contra 

su gran obra Iḥyā’ ´ulūm al-Dīn, por haber incluido también hadices más o menos 

defectuosos, sino una contribución habitual de los expertos en Hadiz, como 

expondré en el siguiente apartado. Esa perspectiva positiva de la obra en relación 

con la se encuentra en el título admirativo de nuestro sultán: Simṭ al-ŷawāhir wa-

l-la’ālī: “Sarta de aljófares y de perlas”  

En CUARTO LUGAR, me llevó a realizar esta Tesis Doctoral el que los 

hadices reunidos en Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī, por estar colocados en una 

calificación secundaria, la de hadices ‘débiles’, plantean un punto de crítica, y 

resultan incluso más interesantes, desde un punto de vista religioso y sociológico, 

considerar su selección por el sultán en su compilación de compilaciones que es 

Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī., colocado dentro de un género cultivado desde finales 

del siglo II de la Hégira/VIII de la era cristiana, dentro de las diversas ramas 

incluida en el estudio del Hadiz (´ulūm al-ḥadīt), llevadas a cabo por motivos 

piadosos, ámbito en que a nuestro sultán le interesaba, y además deseaba ser 

considerado en él.   

 

 

 1.5.-  Procedimientos e indicaciones varias 

Creo que, en una Facultad de Filología, todas las aportaciones que puedan 

realizarse sobre ediciones y estudios de nuevos textos se sitúan en el marco 

fundamental y más admirable de los trabajos filológicos. Llevarlos desde el 

manuscrito hasta la luz pública que posibilitan sus lecturas y reproducciones en 

los modernos sistemas de escritura resulta muy interesante y satisfactorio. 

Esto es así en general, y se confirma claro está en relación con la Filología 

Árabe, área en que es tan elevado el número de manuscritos que aún se conservan 

en manuscritos inéditos. Cuando a esto se une que la aportación editora selecciona 

un manuscrito de interés, y así lo presenta por las razones expresadas, resulta 

enorme la compensación que se siente por todas las horas invertidas  
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 He seguido, con toda la atención y exactitud posibles, la metodología de 

edición y trabajo sobre textos manuscritos que es habitual en la Filología. He 

utilizado, además de la reproducción del manuscrito original, su consulta directa 

en la Biblioteca Ḥasaniyya de Rabat, donde se guarda. Y he puesto a contribución 

de mi trabajo toda la bibliografía posible de investigación para poder situar y 

entender mejor el texto y el contexto de la obra editada: esta compilación muy 

intencionada de hadices ‘débiles’, o discutibles, que es la obra, significativamente 

titulada: Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī: “Sarta de aljófares y de perlas”, compilada 

por uno de los sultanes marroquíes más destacados: Sīdī  Muḥammad ibn ´Abd 

Allāh (1170-1204/1757-1790), de nobles dedicaciones políticas y culturales, que 

destacó en el conjunto de los sultanes magrebíes, en general, y dentro de su 

dinastía Cherife de los ´Alawíes.  

 He utilizado el sistema de transcripción más habitual entre los arabistas 

españoles, que se explica en las revistas Al-Andalus y Al-Qanṭara.  

En fin, llegado el momento final de redacción de esta Tesis, no puedo 

dejar de recordar que todo el tiempo invertido lo he restado a mi vida familiar, con 

el apoyo continuo y especial  de mis más próximos parientes, y por eso dedico 

este trabajo a toda mi querida familia, en especial a mi madre, a mis hermanos, a 

mi marido y a mi hijo Rayan. Agradezco también a la Dra, María Jesús Viguera 

todas sus orientaciones a lo largo de estos años, y al Dr. ´Abd al.´Azīz al-Bāzī le 

estoy muy reconocida, por su continua ayuda.  

Incluyo también entre mis agradecimientos a mis profesores de la 

Universidad de Fez, que asentaron las bases de mi formación de licenciatura, y a 

todos los profesores del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la 

Universidad Complutense de Madrid, que me ofrecieron siempre su apoyo moral 

y científico desde primer año de mis estudios del Doctorado en Estudios Árabes e 

Islámicos de esta Universidad, hasta la actualidad.       
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2.- Estudio sobre esta Tesis Doctoral 

 

 

2.1.- Autor, autores: sucesivos recopiladores 

El manuscrito titulado Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī: “Sarta de aljófares y de 

perlas” fue compuesto por el sultán Sīdī  Muḥammad ibn ´Abd Allāh, dentro del 

conjunto de su interés y dedicaciones culturales, y su contenido se basa en algunos 

hadices o tradiciones religiosas de los primeros tiempos del Islam contenidos en  , 

una parte de los cuales fueron luego entresacados y calificados como ‘hadices 

débiles’ por ´Abd al-Raḥīm al-´Irāqī, recopilados en fin por nuestro sultán. 

Expondremos algunas referencias sobre: 1) las tradiciones religiosas o 

hadices, 2) sobre al-Gazālī, 3) sobre al-´Irāqī, y 4) sobre el sultán Sīdī  

Muḥammad. 

 

 

1) Las tradiciones religiosas, y entre ellas los hadices 

‘débiles’ 

 

La clasificación de los hadices 

La palabra hadīt, como sustantivo, significa básicamente ''habla'', “relato”, 

y técnicamente se refiere a transmisiones tanto colectivas como individuales de lo 

que dijo e hizo el Profeta Muḥammad. A través de estas tradiciones se constituye 

la Sunna, que es el modelo de comportamiento que los musulmanes deben seguir. 

Cada hadiz se compone de dos partes: el isnãd  (“cadena de transmisión”, que es 

referencia de  la autenticidad de lo narrado, en base a la veracidad de los 

narradores o transmisores) y el matn, que es el texto transmitido. Por ejemplo, 

«Nos refirió Muḥammad ibn Katīr: nos refirió Sufyãn, el cual lo había oído de 

Abū Hãzim, que lo tenía de Abu Hurayra: El Profeta, ensalzado y salvado sea, 

nunca dijo algo malo de una comida; si le agradaba lo comía, si no, lo dejaba». 
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La importante cuestión del origen y autenticidad de los hadices constituye 

una “ciencia del hadiz”, que ha ocupado mucha actividad por parte de los 

musulmanes, dada la importancia que estos textos tienen como norma de vida y en 

la constitución de la Sunna, una de las fuentes de la Ley islámica, al-Šarī´a. Por 

tanto, los hadices han sido examinados y clasificados cuidadosamente durante 

siglos, buscando la norma de vida de los creyentes en la sunna del Profeta y de 

sus Compañeros. Una tradición es fidedigna si todos sus transmisores lo son. Si 

todos lo eran, el relato era auténtico.  

Varias fueron las categorías y grados en que se clasificaron los hadices,  

atendiendo a diversos criterios, que pueden reducirse a tres grandes grupos:  

- Los hadices ṣaḥīḥ, sanos, exentos de todo fallo o defecto (´illa), en su 

cadena de transmisión (isnād) 

-  Los hadices ḥasan, bellos, con ligeras imperfecciones en su cadena de 

transmisión (isnād) 

- Los hadices ḑa´īf, débiles, enfermos, con carencias o imperfecciones 

en su cadena de transmisión (isnād) 

- Los matrūk, dejado, rechazable, son los que carecen de cadena de 

transmisión (isnād) 

- Y los mawḑū´, que han de dejarse de lado, son los hadices cuyo 

contenido se cree apócrifo. 

Dentro de las ciencias del hadiz se sitúa la ‘ciencia de los hombres 

[tradicionistas]’, llamada ´ilm al-riŷāl o ma´rifat al-riŷāl, ‘el conocimiento de los 

hombres [tradicionistas]’, que era requisito indispensable para cuantos se 

interesaban en los hadices. No sólo en los comentarios a las colecciones de 

hadices hay datos más o menos detallados sobre esos transmisores, sino que 

además se escribieron numerosos libros de biografías llamados de ṭabaqāt, 

‘categorías’ (en que se repartía a los transmisores). De cada uno de los 

transmisores se procuraba saber sus estudios, sus maestros y discípulos, 

veracidad, honestidad, exactitud, capacidad en fin de ser testigo según la ley 

musulmana. 
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Colecciones de tradiciones 

Tras su inicial transmisión oral, las primeras colecciones de hadices fueron 

puestas por escrito en el siglo II de la Hégira/VIII d. C. Las colecciones sunníes 

más respetadas son las realizadas por al-Bujārī (m. 870 d.C.), Muslim (m. 875 

d.C.), Abū Dāwūd (m. 889 d.C.), at-Tirmīdī (m. 892 d.C.), al-Nasā'ī  (m. cerca de 

915 d.C.) e Ibn Māŷa (m. cerca de 887 d.C.). Los šī´íes tienen sus propias 

colecciones de hadices, y otro tanto las tienen otros grupos religiosos.  

Mãlik ibn Anas, «el imam de Medina» (m. 179/795), es autor del primer 

libro jurídico que se conserva, en el cual incluye numerosas tradiciones. En su 

Kitāb al-Muwaṭṭa’, “Libro del camino allanado”, codifica la tradición jurídica y la 

sunna de Medina. En ese libro se contienen numerosos hadices, pero la 

compilación tiene el objetivo de documentar y fundamentar su posición legal. 

Una tradición precedida de su isnād completo se llama musnad; también 

se llamó Musnad a los repertorios de tradiciones que, como el de Ibn Ḥanbal (m. 

241/ 855), ponían juntas todas las tradiciones originarias de una misma persona: 

su Musnad contiene cerca de 30.000 tradiciones. Luego se prefirió ordenar las 

tradiciones por orden de materias, y en este caso los repertorios se llaman 

muṣannaf. 

El más famoso y respetado de los compiladores de hadices es al-Bujārī (m. 

256/870), cuyo libro, al-Ṣaḥīḥ (‘el Auténtico’), contiene más de 7.000 tradiciones, 

entre las cuales más de 2.500 están repetidas. Al rigor de la selección unió al-

Bujārī el máximo cuidado al transcribir los textos,  que distribuyó según un orden 

completo de materias de derecho. Muslim  (m. 261/875 d.C.) es el autor de otro 

famoso repertorio de tradiciones, llamado, como el anterior, al-Ṣaḥīḥ, que reúne  

más de 300.000 tradiciones, divididas temáticamente. Las tradiciones contenidas 

en estos dos repertorios son tenidas por segurísimas. 

Otras colecciones –como las de Abū Dāwūd (m.275/888), al-Tirmīdī (m. 

279/892), al-Nasā'ī  (m. 303/915) e Ibn Māŷa (m. 273/886)- contienen hadices 

referidos sobre todo a materias de sunna, costumbres, y así se les llama “los 

cuatro sunan”. La autoridad de estos seis libros, estos cuatro últimos, y en especial 

la de los dos Ṣaḥīḥ, fue acrecentándose progresivamente, hasta que en el siglo 
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VII/XIII estaban considerados totalmente referencia de normas canónicas, después 

del Corán. 

Existen muchas otras compilaciones de hadices, de varios tipos, en algunos 

casos con selecciones temáticas sobre alguna cuestión, y a veces más manejables 

por la supresión de las cadenas de transmisión. Se considera acto piadoso 

recopilar hadices, con distintos objetivos, además de que la cita más o menos 

numerosa de hadices es un componente imprescindible en varios tipos de obras, 

sobre todo las de temas religiosos y jurídicos. Un ejemplo destacado, y que 

tenemos que considerar directamente con esta Tesis Doctoral, es el amplio 

contenido de hadices que se encuentra en la gran obra del pensador religioso al-

Gazālī, Iḥyā’ ´ulūm al-dīn, antecedente de los contenidos del manuscrito que aquí 

edito, dedicado además a reunir los hadices ḑa´īf, débiles (normalmente se trata de 

apócrifos), registrados en la amplia reunión de hadices que al-Gazālī acumuló en 

esa obra suya (y también en otras, siendo en él los hadices habitual referencia 

normativa y modélica. 

Es decir, que nuestro manuscrito resulta ser como una recopilación de 

hadices sobre recopilaciones anteriores, lo cual es en definitiva una característica 

del enorme Corpus de las tradiciones religiosas musulmanas.    

 La bibliografía sobre el hadiz es inabarcable, enorme, extendida desde el 

siglo VIII hasta ahora, sobre la cual existen síntesis muy notables, como el 

extenso artículo de la Encyclopaedia of Islam. De especial importancia para situar 

el proceso del manuscrito que ahora nos ocupa son dos excelentes libros: Erik 

Dickinson, The Development of Early Sunnite Hadith Criticism
10

, y Muhammad 

Zubayr Siddiqi, Hadith Literature: Its Origin, Development and Special 

Features
11

, que nos permiten introducir la cuestión de las sucesivas compilaciones 

de hadices sobre las que vamos a tratar a continuación. 

 

 

                                                           
10

 Leiden, E.J. Brill, 2001. 

 
11

 Ed. ´Abd al-Ḥakīm Murād, Cambridge, Islamic Texts Society, 1993. 
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2) Abū Ḥāmid Muḥammad al-Gazālī  (450-505/1058-1111) 

 

Sobre su vida y obra, en general 
 

Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, esta nisba de lugar 

señala su nacimiento en Gazāla (Persia), localidad cercana al más importante 

lugar Jurasānī de Tūs, cuya nisba también se le aplica, denominándole ‘al- Tūsī’. 

Su familia cultivaba el saber, y en ese ambiente inició sus estudios, que continuó 

luego en las ciudades de Ŷurŷān y Nišapūr, formándose como experto en 

el Corán, las Tradiciones o Hadices, Comentarios sobre esos textos 

fundamentales, Derecho islámico o Fiqh, y las habituales ciencias ‘auxiliares’: 

gramática, lexicografía y estilística.   

Esa nisba suya de al-Gazālī  fue transcrita como ‘Algacel’ por sus 

traductores latinos medievales, en tradición que siguen manteniendo algunos 

estudiosos modernos y contemporáneos
12

, y que en esta Tesis utilizaremos 

también algunas veces, en recuerdo del antiguo conocimiento directo que se tuvo 

del gran pensador oriental en Europa a partir de la Edad Media, aunque en la 

mayoría de ocasiones pondremos su transcripción directa: al-Gazālī.  

Fue discípulo del teólogo más destacado entonces, al-Ŷuwaynī al-Šāfi´ī 

(419-478/1028-1085) “el Imam de los dos Lugares Sagrados” [La Meca y 

                                                           
12

 Sobre todo uno de sus máximos especialistas, Miguel Asín Palacios, desde que 

dedicara su Tesis Doctoral al estudio de la vida y obra de este gran pensador persa, dentro 

de la cultura áraboislámica: véanse por ejemplo sus dos libros: M. Asín, La espiritualidad 

de Algazel y su sentido cristiano, Granada, Escuela de Estudios Árabes, 1935; y Algazel: 

dogmática, moral y ascética, Zaragoza, 1901.En otras publicaciones aparece con otras 

transcripciones, por ejemplo: ‘Algazel’, ‘al-Gazali’, o con una transcripción internacional 

de ‘Gh?, como en: Al-Ghazālī, Carta al discípulo, versión, posfacio y notas de J. J. 

Acevedo, Palma de Mallorca, Ed. José J. de Olañeta, 2006; y Rafael Ramón Guerrero, Al-

Gazâlî: A Defesa do Islâ Sunita, en R. H. de Souza Pereira (organizaçâo): O Islâ clásico. 

Itinerarios de uma cultura, Sâo Paulo: Editora Perspectiva, 2007, pp. 177-210. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1n
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Medina] (Imām al-Ḥaramayn), y a continuación entró al-Gazālī en el círculo de 

prestigiosos sabios que rodeaban al eminente mecenas y culto visir Niẓām al-

Mulk (1018–1092), todopoderoso en el sultanato selŷūqī, y éste, reconociendo su 

valía, lo designó en 1091como profesor para la famosa madrasa Niẓāmiyya de 

Bagdad
13

, acudiendo a escucharle cientos de oyentes de todas las categorías. 

Cuatro años después, al-Gazālī pasó por una honda crisis
14

, revisando sus 

posiciones intelectuales, dejando el racionalismo por el misticismo y 

emprendiendo un viaje espiritual y físico a la vez, que le llevó a recorrer los 

círculos de ciencia y sufismo de Damasco, Jerusalén, Hebrón, Medina y La Meca, 

antes de regresar a Bagdad. Marchó luego a su lugar natal de Tūs, relacionándose 

con los sufíes, y aún aceptó ser profesor en la madrasa Nezamiyeh de Nišapūr; al 

cabo regresó a Tūs, donde murió en 1111.     

 

Se trata de uno de los más grandes pensadores del Islam, en sus 

dimensiones teológicas, jurídicas, místicas y filosóficas, y desde luego con afán y 

resultados reformistas
15

. Desde su nacimiento, en el año  450 de la Hégira/1058 d. 

C., hasta su muerte en 505/1111, desarrolló desde muy joven una intensa y 

profunda vida intelectual, que se extendió durante más de 40 años, 

adjudicándosele hasta 170 obras, de diferente extensión, tanto en árabe como en 

persa, como su voluminosa Iḥyā’ ´ulūm al-dīn  (“Revivificación de las ciencias de 

la religión”)
16

, uno de los faros que iluminan el dogma y la piedad islámica, 

                                                           
13

 Es memorable el estudio que a este importantísimo centro docente le dedicó Julián 

Ribera, “Origen del Colegio Nizamí de Bagdad”, Homenaje a D. Francisco Codera, 

Zaragoza, 1904, pp. 3-17; reproducido en sus Disertaciones y opúsculos. Edición 

colectiva que en su jubilación del profesorado le ofrecen sus discípulos y amigo (1887-

1927), introd. de Miguel Asín Palacios, Madrid, Imprenta de Estanislao Maestre, 1928, 2 

vols., I, 361-383. 

 
14

 Él mismo lo refiere en al-Munqid min al-dalāl (“El salvador del error”): Confesiones: 

El salvador del error,traducción,  introducción y notas de Emilio Tornero, Madrid: 

Alianza Editorial, 1989. 

 
15

 W. Montgomery Watt, “al-Ghazālī”, Encyclopaedia of Islam, ed. electronica citada. II,  

1038-1041, comienza el extracto de su biografía con la siguiente apreciación: 

“Outstanding theologian, jurist, original thinker, mystic and religious reformer” 

16
 Beirut, Dār al-kutub al-´Ilmiyya, 1992. 
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escrita en árabe y por él mismo traducida al persa, con el título de Kīmiyā-ye-

sa´āda
17

. El enorme interés que despiertan sus obras y el enorme afán por 

difundirlas ha llevado a la creación altruista de una web 

(http://www.ghazali.org/), que he consultado en numerosas ocasiones desde el 

año 2012, y que ofrece: “the complete works of al-Ghazali in the original 

language -that have been published in print- and in translation. Additionally 

primary research material - hundreds of full length books and articles are available 

gratis - in communem delectationem”. 

La importancia del pensamiento y obras de Algacel ha producido enorme 

cantidad de fuentes textuales (las propias suyas ya fueron numerosísimas) y de 

bibliografía. Entre las primeras, me parece muy interesante la imagen que de él 

ofreció al-Subkī, al-Ṭabaqāt al-Šāfi´iyya al-kubrà
18

, en la extensa biografía que le 

dedicó. La recurrencia al Šāfi´ísmo en su entorno y en alguna de sus obras es muy 

significativa. 

Numerosos comentarios, resúmenes de la obra, apologías y obras enteras 

de crítica sobre el gran pensador y sus ideas reformadoras y polémicas. Varios 

autores, además, reunieron temáticamente los más de 3000 hadices que se 

encuentran en al-Iḥyā’  de al-Gazālī, y por ejemplo al-Subkī, al final de la 

biografía que le dedicó, agrupa todos los hadices de esa obra que carecen de 

cadena de transmisión (isnād). 

Su influencia y reconocimiento sobrepasa las fronteras del Islam, por 

medio de sus traducciones en la “Escuela de Traductores de Toledo”, como 

sintetizó Manuel Alonso Alonso en su artículo: “Influencia de Algacel en el 

mundo latino”
19

. 

 

                                                                                                                                                               
 
17

 Teherán, 1989. 

 
18

 Al-Subkī, al-Ṭabaqāt al-Šāfi´iyya al-kubrà, ed. Muḥammad al-Ṭanāḥī, Damasco, 

Huŷur li-l-ṭibā´a wa-l-našr, 2ª ed., 1413/1992, vol. I, pp. 287- 389.            

19
 Al-Andalus, XXIII (1958), 371-380.  

http://www.ghazali.org/
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Iḥyā’ ´ulūm al-dīn  (“Vivificación de las ciencias de la religión”: 

obra cumbre 

Tras dedicar profundos esfuerzos destinados a comprobar la eficacia del 

raciocinio para alcanzar la verdad de la Fe (por eso escribe su obra Tahāfut al-

Falāsifa (“Caída” o “Colapso” de los filósofos”, que refutó Averroes
20

), y tras su 

consiguiente y ya aludida crisis, al-Gazālī se alzó en defensor de los métodos del 

sufismo dentro del ámbito de la Sunna o Norma de las tradiciones religiosas, de 

los hadices. Para desarrollar estos propósitos, compuso al-Gazālī este libro con el 

expresivo título de “Vivificación de las ciencias de la religión” (Iḥyā’ ´ulūm al-

dīn), sustentada en el amor místico del sufismo ortodoxo.  

 

Tanto se ha transmitido esta obra en tan numerosos manuscritos, tanto se 

ha editado por entero y parcialmente, tanto se ha traducido completa o en partes 

seleccionaas, incluso al español
21

, y tanto se ha estudiado y analizado, desde 

dentro y desde fuera del Islam, que creo que lo mejor que puedo hacer ahora, ante 

el importante papel que esta obra de Algacel juega en relación con el manuscrito 

que ahora edito, es reproducir a continuación algunas selectas valoraciones y 

referencias bien establecidas y generosamente ofrecidas a todos los interesados en 

el apartado
22

 sobre esta obra en la antes citada web especial (www.ghazali.org), 

donde encontramos, en primer lugar, la declaración admirativa de que Iḥyā’ ´ulūm 

al-dīn  (“Revivificación de las ciencias de la religión”): “is widely regarded as the 

greatest work of Muslim spirituality, and is perhaps the most read work in the 

Muslim world, after the Qurʾān”.  

A continuación se recuerda la distribución de su contenido en cuatro 

partes, cada una de las cuales contiene 10 capítulos; así explica ese web site en 
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 Véase la interesante revisión por Josep Puig Montada, “Ibn Rusd versus al-Ghazâlî: 

reconsiderations of a polemic”, The Muslim World, 82 (1992), 113-131.  

 
21

 Por la Editorial del Centro Cultural Islámico de la Mezquita de Granada, s.f., aprox. 

1998. 

 
22

 http://www.ghazali.org/site/ihya.htm. 
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inglés las 4 partes de la obra, que siguen a una considerable “Introducción”, que 

expone la estructura, contenidos y propósitos de la obra: 

-PARTE I: “deals with knowledge and the requirements of faith -ritual 

purity, prayer, charity, fasting, pilgrimage, recitation of the Qurʾān, and so forth”;  

-PARTE II: “concentrates on people and society -the manners related to 

eating, marriage, earning a living, and friendship”; 

-PARTES III y IV:  “are dedicated to the inner life of the soul and discuss 

first the vices that people must overcome in themselves and then the virtues that 

they must strive to achieve”. 

 

Es decir, en las dos primeras Partes, comienza por los preceptos islámicos 

generales obligatorios, y las prácticas religiosas voluntarias, tratando 

extensamente las relaciones entre la religión y la vida social. Primero, los deberes 

para con Dios (al-´ibādāt), luego los deberes con los demás seres (al-mu´āmalāt) 

y actos de la vida cotidina. Insiste en que el ritual, meramente formalista, no 

satisface las aspiraciones de almas elevadas. Hace falta que el corazón, el 

sentimiento religioso, entre en la creencia, en el culto y en la vida social. El 

motivo central ha de ser el amor de Dios, y así por ejemplo afirma: “El corazón, 

no el cuerpo, es lo que nos sirve para acercarnos a Dios. El corazón digo, no el 

pedazo de carne perceptible por los sentidos, sino algo de los secretos divinos que 

los sentidos no pueden percibir”
23

. 

 

En las Partes III y IV, al-Gazālī presenta al sufismo en su vía ascético-

mística como aspiración suprema de los corazones, en camino de perfección 

moral y de una certeza más viva que la que puede dar la razón. Refiere la 

preparación del aspirante, de su renuncia a los bienes y a la honra; de cómo debe 

depender de su maestro de espíritu, como un un ciego sigue a su lazarillo; de los 

medios para ayudarse en la larga lucha contra las pasiones: silencio, ayuno, 

vigilias, retiro, dikr o repetición de alguna jaculatoria, hasta que haya logrado 

desterrar de su corazón cuanto no sea Dios, y muchas otras cuestiones sufíes. 

Trata luego con detalle de los vicios y pasiones, de su naturaleza, señales y forma 
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 Iḥyā’, ed. Beirut, Dār al-kutub al-´Ilmiya, 1992, I, 45. 
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de superarlos; luego, de las virtudes, como: paciencia, gratitud, renuncias, 

esperanza, y el encuentro con Dios por el examen interior, amor, deseo, intimidad, 

meditación sobre el Más Allá. 

 

 

 

 

al-Iḥyā’ de Algacel: Ms. en el “Archivo Nacional de Túnez” (al-Aršīf al-

Waṭanī al-Tūnisī), cuyo cuidado formal expresa el respeto con que se 

considera esta gran obra. 
 

 

***** 
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EL CONTENIDO DE AL-IḤYĀ’ , TRAS UNA ‘INTRODUCCIÓN’ DEL AUTOR , SE 

DISTRIBUYE ASÍ: 

 

PARTE I: Sobre los preceptos religiosos (Rubʿ al-´ibadāt) 

- Capítulo 1: sobre el conocimiento 

- Capítulo 2: sobre las normas de la Fe 

- Capítulo 3: sobre los arcanos de la pureza ritual 

- Capítulo 4: sobre los arcanos de la oración 

- Capítulo 5: sobre los arcanos del azaque o limosna legal 

- Capítulo 6: sobre los arcanos del ayuno 

- Capítulo 7: sobre los arcanos de la Peregrinación 

- Capítulo 8: reglas de la recitación del Noble Corán 

- Capítulo 9: los arcanos de las letanías y plegarias 

- Capítulo 10: distribución de las lecturas coránicas, en sus tiempos 

PARTE II: Sobre obligaciones en los actos cotidianos (Rubʿ al-´ādāt) 

- Capítulo 11: sobre cómo proceder en la comida 

- Capítulo 12: sobre cómo proceder en el matrimonio
24

 

- Capítulo 13: reglas sobre las ganancias
25

. 

- Capítulo 14: sobre lo lícito y lo ilícito 

- Capítulo 15: sobre cómo acompañar y estar con los distintos seres 

- Capítulo 16: cómo proceder en el retiro espiritual 

- Capítulo 17: sobre cómo proceder en los viajes 

- Capítulo 18: sobre sesiones de música y festividades (sufíes) 

- Capítulo 19: ordenar el Bien y prohibir el mal
26

 

- Capítulo 20: normas sobre cómo vivir y las virtudes de la Profecía  

PARTE III: Sobre lo que lleva a la perdición (Rubʿ al-mahlūkāt) 

- Capítulo 21:comentario sobre los prodigios del corazón
27

 

                                                           
24

 al-Gazālī, The Proper Conduct of Marriage in Islām (Ādāb an-Nikāḥ). Book Tweleve of 

Iḥyāʾ ʿUlūm ad-Dīn, trad. M. Holland, Londres, Albaz Publishing, 1998. 

 
25

 al-Gazālī, The Book of the Proprieties of Earning and Living, trad. por Adi Setia, Kuala 

Lumpur, 2013. 

26
 Importantes consideraciones generales sobre este capítulo y en general sobre toda esta 

Parte II, en: Michael Cook, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic 

Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 427-459. 



29 

 

- Capítulo 22: sobre disciplinar el alma 

- Capítulo 23: sobre vicios de las dos pasiones, la del vientre y la del sexo 

- Capítulo 24: sobre males que causa la lengua 

- Capítulo 25: sobre males del enfado, rencor y envidia 

- Capítulo 26: sobre el rechazo del mundo 

- Capítulo 27: sobre la condena del dinero y la avaricia 

- Capítulo 28: sobre la condena de la gloria y el poderío 

- Capítulo 29: sobre del orgullo y la ostentación 

- Capítulo 30: sobre la condena de las vanidades 
 

PARTE IV: Sobre lo que lleva a la perdición (Rubʿ al-munŷiyāt) 28 

- Capítulo 31: sobre el arrepentimiento 

- Capítulo 32: sobre la paciencia y la gratitud  

- Capítulo 33: sobre el temor [de Dios] y la esperanza 

- Capítulo 34: sobre la pobreza y el ascetismo 

- Capítulo 35: sobre la Unicidad Divina y la confianza en Dios
29

  

- Capítulo 36: sobre el amor, el deseo, la afabilidad y la satisfacción   

- Capítulo 37: sobre la intención, la sinceridad y fidelidad 

- Capítulo 38: sobre la vigilancia y el control 

- Capítulo 39: sobre la meditación 

- Capítulo 40: sobre el recordar la muerte y la Otra Vida. 

 

 

 

al-Gazālī y el Hadiz     
 

al-Gazālī, en su profunda ortodoxia,  recurrió continuamente a los hadices 

en sus obras como fundamento normativo, y en sus escritos aparecen con gran 

frecuencia citados. Llegó a componer un  (“Libro de los cuarenta hadices”), y 

además su magna obra Iḥyā’ ´ulūm al-dīn (“Revivificación de las ciencias de la 

religión”) utiliza de forma recurrente el cuerpo doctrinal que estas tradiciones 

religiosas contienen y suscitan. La recopilación selectiva de ‘cuarenta hadices’ 

                                                                                                                                                               
27

 Sobre las referencias místicas de este capítulo, véase John Renard, Knowledge of God 

in Classical Sufism, Nueva York, Paulist Press, 2004), pp. 298–326. 

28
 Traducción de los capítulos 31 a 36: Richard Gramlich (trad. y comentarios), 

Muhammad al-Gazzālīs Lehre von den Stufen zur Gottesliebe: die Bücher 31-36 seines 

Hauptwerkes, Eingel., Wiesbaden, Steiner, 1984. 

 
29

 Traducción y anotación por Hans Wehr, Al-Gazzālī's Buch vom Gottvertrauen. Das 35. 

Buch des Iḥyā’ ´ulūm ad-dīn, Halle, Niemeyer, 1940. 
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más o menos monotemáticos, que también al-Gazālī llevó a cabo, es actividad 

considerada por los musulmanes como una especial dedicación piadosa, y 

recomendable, de modo que durante siglos ha sido realizada, y existen múltiples 

obras de ese contenido.  

 

Musulmán Sunní de Escuela Šāfi´ī, aunque alguno de sus principales 

maestros fueran aš´aríes
30

, al-Gazālī se apoya continuamente para argumentar sus 

escritos en pasajes coránicos y en Hadices, en los que fundamenta  sus amplias 

polémicas doctrinales y con los que establece y argumenta sus ideas y propuestas, 

con toda su dimensión profunda que le caracteriza.   

Para su Iḥyā’ seleccionó y repartió con gran exactitud doctrinal más de 

3.700 hadices de todos los temas, procedencias, y categorías, incluso recurrió a los 

ḑa´īf o ‘débiles’, que muestran alguna imperfección en su cadena de transmisión, 

pero que él utiliza por considerar aceptables sus textos. Precisamente, el 

manuscrito que editamos en esta Tesis Doctoral se centra en esos hadices ḑa´īf. 

  

al-Gazālī y el Occidente islámico: Los sultanes y al-Iḥyā’ 

Sobre la reivindicación de al-Gazālī  o Algacel, con posterioridad al hecho 

puntual de su ‘condena’ al final del período almorávide, a principios del siglo XII, 

y sobre todo su potente influjo en el sincretismo doctrinal de los Almohades y a 

continuación su valoración en el misticismo magrebí del siglo XIV, pueden leerse 

con provecho referencias de Paul Nwyia, Ibn ´Abbād de Ronda (1332-1390)
31

, 

tratando sobre todo acerca de la situación religiosa en el Magreb de la Baja Edad 

Media, en tiempos de la dinastía de los Benimerines, dinastía protectora del 

Jerifismo y de los ‘Amigos de Dios’ (al-awliyyā’), dos elementos que continuaron 

y se intensificaron luego en época de los ´Alawíes, y que resulta una de las clave 

para entender -a través de la historia de al-Gazālī en el Magreb- algunas de las 
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 Sobre esta Escuela, véase el informativo artículo de W. Montgomery Watt en la 

Encyclopaedia of Islam, ed. electrónica cit., I, 717-718. 

 
31

 Beirut, 1961, sobre todo páginas XVII y XLI.  
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razones que llevaron al sultán Sīdī Muḥammad a componer la obra que ahora 

editamos, seleccionando algunos hadices de Iḥyā’ ´ulūm al-dīn.   

En el Magreb, y por tanto en al-Andalus, los Almorávides habían 

comenzado en la segunda mitad del siglo XI, por apoyarse en el prestigio moral de 

al-Gazālī para mostrar y probar las ilegalidades que ellos, en su firme ortodoxia 

inicial, traían en su programa político y religioso, de aferrarse a la Sunna, y 

hacerla respetar, en varios preceptos que los andalusíes reinos de taifas 

incumplían, en cuestiones de reconocimiento político y legitimidad y en sus 

impuestos extra-canónicos, de manera que los Almorávides utilizaron fetuas que 

al- Gazālī escribió a favor de esta nueva dinastía magrebí, y que desde Oriente 

fueron traídos a este Occidente por el ulema sevillano Abū Bakr ibn al-´Arabī, a 

finales del siglo IV/XI
32

.  

Desde comienzos del siglo siguiente, los movimientos místicos empezaron 

a mostrarse, en el Occidente islámico, peligrosos para el Poder almorávide, y 

entonces el sultán ´Alí ibn Yūsuf  ordenó quemar las obras de al-Gazālī, 

especialmente su Iḥyā’ ´ulūm al-dīn, en famoso episodio
33

, que no logró su 

objetivo de apagar el fulgor de Algacel, sino que, por el contrario, lo puso en el 

punto de interés que por él sintieron los Almohades. Cuando el fundador 

ideológico de este Imperio que terminó con los Almohades, en esos comienzos del 

siglo V/XII también, formó el ideario almohade, en su sincretismo, los 

ingredientes místicos, en general, y concretamente los procedentes de los 

pensamientos de al-Gazālī estuvieron muy presentes, y de este modo las 

aportaciones y la figura del gran teólogo oriental se enraizaron en al-Andalus y 

seguramente mucho más intensamente –y, desde luego, con una mayor extensión 

temporal- en el Magreb. 

Ya ininterrumpidamente desde la época almohade, del siglo V/XII, al-

Gazālī estuvo presente en la vida espiritual e intelectual del Magreb, pasando de la 

                                                           
32

 Mª. J. Viguera, "Las cartas de al-Gazālī y al-Ṭurṭūši al soberano almorávid Yūsuf b. 

Tāšufīn",Al-Andalus, XLII (1977), 341-374. 

33
 Darío Cabanelas, “Notas para la historia de Algacel en España”, Al-Andalus, XXXV 

(1970), 223-232. 
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etapa almohade a la meriní o benimerín, y a continuación  suscitando los fervores 

en tiempos de la dinastía Cherife Sa´dí, quienes naturalmente propiciaron la la 

vigencia del pensador oriental, y llegando así a la época de los ´Alawíes, durante 

la cual tenemos a nuestro sultán Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh componiendo en 

la segunda mitad del siglo XII/XVIII una obra como la que contiene el manuscrito 

ahora editado, Simṭ al-la’ālī, totalmente en la estela y con materiales procedentes 

de al-Iḥyā’ de al-Gazālī, lo cual es prueba de la vigencia que el gran teólogo 

mantenía, como así se mantuvo.  

Desde finales del siglo V de la Hégira/XI de la Era cristiana traen las 

fuentes referencias, magistralmente localizadas y comentadas por el sabio 

Muḥammad al-Manūnī
34

, sobre ulemas de al-Andalus y del Magreb que incluso, 

entre los contemporáneos de al-Gazālī, aún se encontraron y transmitieron 

directamente de él
35

, como Ibn Sirḥān al-Šāṭibī, ´Alī al-Kutāmī  y otros, así el 

antes citado sevillano Abū Bakr ibn al-´Arabī cadí mālikī, que trajo a este 

Occidente islámico, cuando regresó de su viaje a Oriente para cumplir con la 

Peregrinación, no sólo las cartas antes mencionadas con opiniones decisivas de al-

Gazālī  a favor de la legitimidad de los Almorávides, sino que incluso aportó la 

obra misma de al-Iḥyā’, directamente recibida del gran pensador, a cuyas ‘clases’ 

asistió, según refirió: “Ví a al-Gazālī preparar su lección para cuatrocientos 

interesados en recibir la ciencia, entre los más destacados y virtuosos”
36

.  
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 Muḥammad al-Manūnī, Ḥaḑārat al-muwaḥḥidīn, Rabat, 1979, capítulo I; y su artículo 

“al-Gazālī. Iḥyā’ ´ulūm al-Dīn fī manẓūm al-Garb al-islāmī ayyām  al-murābiṭīn wa-l-

muwaḥḥidīn”, en Abū Ḥāmid al-Gazālī, dirāsa fī fikr-hi wa-´aṣrī-hi wa-ta`tīri-hi, Rabat, 

Universidad Muḥammad V, 1988, 125-134.  
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 Ya hemos mencionado los viajes de al-Gazālī por Damasco, Jerusalén… y los Lugares 

Santos del Islam, sitios frecuentados por los viajeros del Occidente Islámico en busca del 

saber y de la Peregrinación, cumplida por el gran pensador en 489/1096, año en que allí 

se encontraban algunos de los ‘occidentales’, luego mencionados, que fueron los primeros 

en difundir las obras de al-Gazālī en al-Andalus y el Magreb. 

36
 ´Ammār Ṭālibī, Ārā’ Abī  Bakr ibn al-´Arabī, Argel, al-Šarika al-Waṭaniyya li-l-Ṭibā´a 

wa-l-Našr, s.a., p. 290.   
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Desde las primeras llegadas de noticias y textos de al-Iḥyā’ al Occidente 

islámico y la quema pública y requisa de copias de este libro ordenada por los 

Almorávides, en 503/1109, transcurren pues ocho años, durante los cuales el libro 

se difundió por todo y ganó una fama imperecedera, pues ninguna Inquisición 

consigue anular lo que la mayoría considera admirable. En aquellos mismo 

tiempos almorávides, hubo ulemas andalusíes y marroquíes que salieron en 

defensa de la obra de al-Gazālī, denunciando su quema, como Abū l-Faḑl ibn al-

Naḥwī, que hizo reproducir el libro en treinta copias, y procedió a leerlas, una 

copia por cada día de Ramadán, y dijo: "Me hubiera gustado no ver nada más que 

este libro en mi vida"
37

.  

En esa misma obra sobre los sufíes, Kitāb al-tašawwuf, constan más 

ejemplos de defensa a ultranza de al-Iḥyā’ en los últimos tiempos de los 

Almorávides, antes de pasar al gran fervor que a continuación se inicia desde 

tiempos de los Almohades, y siguientes. También en el Kitāb al-tašawwuf 

encontramos ejemplos de la presencia del libro en sesiones docentes de las 

mezquitas, como por ejemplo hacía el cadí de Fez Ibn Ramāma (m. 567/1171), 

que lo enseñaba en las mezquitas de Fez y Marrakech. Y al-Harawī (581/1185), 

utilizaba la obra de al-Gazālī para enseñar materias del Dikr, o recitación de 

jaculatorias
38

.  

Desde tiempos de los Almohades, como hemos repasado muy brevemente, 

aparece al-Gazālī como potente referencia legitimadora de la ortodoxia de los 

siguientes poderes políticos, empezando por los sucesores de los Almohades, es 

decir de los Benimerines, acerca de cuyas inclinaciones pro-algacelianas se nos 

han conservado referencias, entre ellas las de Ibn Marzūq al-Jaṭīb (710/1310-

781/1379), destacado cortesano del sultán meriní Abū l-Ḥasan, en la biografía 

elogiosa que le dedicó, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Ḥasan fī ma’ātir Mawlānā Abī l-

Ḥasan, donde encontramos el significativo pasaje de vinculación admirativa de 

aquella dinastía política (como luego harán otras dinastías, y entre ellas la ´Alawī) 
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 Al-Tādilī, Kitāb al-taššawuf ilà riŷāl al-taṣawwuf, ed. A. Faure, Rabat, 1958, p. 30. 
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con al-Gazālī
39

. Los pasajes de Ibn Marzūq al-Jaṭīb sobre al-Gazālī son 

extraordinariamente significativos y elogiosos, por ejemplo su indicación sobre 

“la baraca de al-Gazālī y su libro [al-Iḥyā’]”, que antecede a la afirmación ‘de 

autoridad’:  

“Es suficiente encomio de esta obra la alabanza [que le dedicó] el 

maestro de maestros Abū Madyan: ‘hice estudios sobre las virtudes de los 

santos desde Ludun Uways al-Qarnī hasta nuestra época, y no hallé otro 

igual a Abū Ya´zà, y examiné todos los libros que se han compuesto y no 

hallé otro como al-Iḥyā’”
40

. 

Además de la devoción de ulemas y místicos por el gran pensador oriental, 

se vinculan también a él sultanes de distintas dinastías, como aquí nos interesa 

destacar por lo que hizo nuestro sultán ´Alawí en el siglo XVIII, y como desde 

siglos atrás era usual entre otros, como vemos en la significativa escena de respeto 

hacia el gran pensador oriental, en relación con el sultán nazarí de Granada Abū l-

Walīd Ismā´īl II (1359-1360), que le confiesa estar presionado por los alfaquíes 

para menospreciar al oriental al-Gazālī, siendo su respeto en cambio símbolo de 

aceptar –de estar presente, y a la vez controlar- las tendencias místicas, como nos 

transmite también Ibn Marzūq al-Jaṭīb
41

:  

"Y me contó muchas veces el sultán de Granada (Dios le guarde), 

príncipe de los musulmanes, Abū l-Walīd: 'Muchas veces, en mi Consejo, 

mencionaban los alfaquíes a al-Gazālī, y algunos de ellos le despreciaban, 

y yo empecé a sentir el mismo desprecio y a desconfiar, inconvenientemente, 

de su autoridad y categoría. Y una noche, que me dormí con el corazón 

preocupado y el pensamiento puesto en aquello, ví a un anciano de 

agradable aspecto, bien vestido y con buena figura, que se hallaba en una 

reunión. Quise acercarme a él, pero me lo impidió un hombre, negro y alto, 

de aspecto y voz terribles, que me agarró por la cintura y me envolvió en mi 

ropa, queriendo tirarme al suelo. Le pregunté: '¿Cuál es mi delito?'. Me 
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 Véase Mª. J. Viguera, Hechos memorables de Abū l-Ḥasan, sultán de los benimerines. El 

"Musnad" de Ibn Marzūq. Traducción, con introducción y notas, Madrid, Instituto Hispano-

Árabe de  Cultura, 1977; texto árabe en: al-Musnad al-Ṣaḥīḥ li-Ibn Marzuq, edición con 
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 Trad. cit., p. 255. Añado el subrayado de la frase sobre al-Iḥyā’. 
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respondió: 'El haber despreciado al jeque del Islam Abū Ḥāmid al-Gazālī '. 

Me arrepentí, pues, y pedí perdón a Dios, y pensé que el anciano era el 

jeque [al- Gazālī]. Desperté arrepentido, pidiendo perdón y 

engrandeciendo la categoría de este jeque". Así, cada vez que se 

mencionaba en su presencia [a al- Gazālī] le exaltaba y repetía su 

invocación de perdón y arrepentimiento, sulicando por intermedio suyo a 

Dios, para que escuchara sus peticiones y ruegos".  

Los resúmenes y comentarios sobre al-Iḥyā’, distintas composiciones y 

citas sobre esa obra, fueron numerosos y continuos, y en esta línea de valoración y 

de representación de sus referencias se inserta la obra del sultán marroquí que 

ahora editamos y estudiamos, y que explicarnos mejor, desde la perspectiva de la 

secular presencia de al-Gazālī en el Magreb, y con tales antecedentes, como un 

recurso del Poder político por equilibrar las fuerzas a veces encontradas de 

alfaquíes, por un lado, y de sufíes, por otro, es decir, de manifestar algún gesto 

hacia el pro-Algacelismo de algunos medios religiosos magrebíes, aparte de la 

propia admiración que algún Sultán pudiera sentir por  al-Gazālī. 

Ilustración: edición citada a continuación de al-Iḥyā’ acompañada de la 

obra de al-´Iraqī, al-Mugnī, acerca de la cual tratamos en el epígrafe siguiente: 

 

 تصنيف

 حجة اإلسالم

 الغزايلاإلمام أيب حامد 

 وهو أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي

 تغمده اهلل برمحته

 ومعه ختريج احلافظ العراقي رمحه اهلل

 املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار

…………………………………………………………… 

 من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل!واهلل  نسخه - والرابط موجد يف كلمة  )نسخه مدققة( -  ب:

 كتب طبعت مع اإلحياء وليست جزء منه  -املالحق 

أوهلا وأمهها حتقيق احلافظ العراقي)املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار( وقد طبع 
   لوحده واليك قطعة منه
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 تأليف اإلمام الغزايل - كتاب اإلمالء يف إشكاالت اإلحياء

  تأليف عبدالقادر العيدروس باعلوي - كتاب تعريف األحياء بفضائل اإلحياء

  تأليف اإلمام السيوطي - كتاب تشيد األركان يف ان ليس يف اإلمكان أبدع مما كان

  تأليف اإلمام السهروردي )غري شيخ اإلشراق( ال يوجد لدي -املعارف كتاب عوارف 

 

 

 

3) ´Abd al-Raḥīm ibn al-Ḥusayn ibn ´Abd al-Raḥmān 

al-´Irāqī al-Miṣrī (725/1325-806/1403) 

 

 

Apunte sobre vida y obras de un experto en la ciencia del Hadiz 
 

Abū l-Faḑl ´Abd al-Raḥīm ibn al-Ḥusayn al-Kurdī al-Miṣrī al-Šāfi´ī
42

, 

conocido como ‘al-´Irāqī’, nació en las proximidades de El Cairo en 725/1325, y 

murió en la capital de Egipto en 806/1403. Nació en familia culta y recibió 

cuidadosa formación religiosa y jurídica, en tiempos de gran actividad cultural del 

Egipto mameluco. En sus estudios sobre el Hadiz tuvo profesores muy 

destacados, como al-Turkumānī, en El Cairo, pero además en sus viajes, por 

ejemplo a Damasco, sobresalen sus contactos estudiosos con expertos en Hadiz, 

como al-Mardāwī al-Ḥanbalī y también al-Subkī, a quien, precisamente, hemos 

citado como gran biógrafo de al-Gazālī y uno de quienes extractaron hadices de su 

al-Iḥyā’. En los numerosos viajes de al-´Irāqī destacan sus afanes “en busca del 

Hadiz” (fī ṭalab al-ḥadīt). Participó plenamente en la cadena de transmisión del 

saber, entre sus maestros y sus discípulos, muchos de los cuales mencionan las 

fuentes.  

                                                           
42

 De forma detallada, la biografía, obras y fuentes sobre al Ḥāfiẓ al-´Irāqī puede 

encontrarse  (y no vamos a repetirla ahora por extenso) en la Tesis de Ibrāhīm ´Abd al-

Raḥīm sobre al-Mugnī ´an ḥaml al-asfār fī l-asfār fī tajrīŷ mā fī l-Iḥyā’ min al-ajbār li-l-

ḥāfiẓ al-´Irāqī (t. 608 H.) min awwal Kitāb damm al-dunyā ilà ājir Kitāb damm al-ŷāh 

wa-riyā’. Dirāsa wa-taḥqīq, Tesis de Magister, dirigida por el Dr. ´Umar Ibn Rufūd 

Sufyānī, Universidad Islámica de Medina (Arabia Saudí), Kulliyyat al-Ḥadīz al-Karīm 

wa-l-Dirāsāt al-Islāmiyya (“Facultad del Noble Hadiz y de Estudios Islámicos”), Qism 

´ulūm al-Ḥadīz (Departamento de Ciencias del Hadiz), 1432-1433 H./2013 d. C., páginas. 

45-63.  

 

http://www.ghazali.org/books/imla-gz.pdf
http://www.ghazali.org/books/imla-gz.pdf
http://www.ghazali.org/books/aydrus-ta-arif.pdf
http://www.ghazali.org/books/aydrus-ta-arif.pdf
http://www.ghazali.org/books/tasheed.pdf
http://www.ghazali.org/books/tasheed.pdf
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Escribió unos quince libros, la mayoría de ellos sobre temas religiosos, 

destacando los que compuso en relación con el Hadiz, como: 

- Ijbār Iḥyā’-al-aḥyā’ fī ajbār, que es un extracto con explicaciones 

(tajrīŷ) extenso de la gran obra de al-Gazālī, al-Iḥyā’ o Iḥyā’ ´ulūm al-

dīn  

 

- Al-Bā´it ´alà l-jalāṣ min ḥawādit al-qiṣāṣ 

 

- Tabṣirat al-mubtadī wa-tadkirat al-muntahī  

 

- Tajrīŷ al-aḥādīt wa-l-ātār al-wāqi´a fī minhāŷ al-Bayḑāwī 

 

- al-Mustajraŷ ´alà l-mustadrak 

 

- al-Mugnī ´an ḥaml al-asfār fī l-asfār fī tajrīŷ mā fī Iḥyā’ min al-ajbār 

(“[Libro] que permite prescindir de cargar con volúmenes en los viajes, 

con extracción [explicativa] de las noticias contenidas en al-Iḥyā’ [de 

al-Gazālī]”), que es la principal obra de referencia en nuestra Tesis 

Doctoral, pues se trata del antecedente del manuscrito del sultán ´alawī 

Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh, que aquí edito y estudio. 

 

La mayoría de las obras de al-´Irāqī no se conservan ni han sido 

publicadas, pero sus títulos dejan claro su contenido en torno a las tradiciones 

religiosas.  Estas y otras que salieron de su actividad estudiosa sobre el Hadiz le 

señalan como un gran especialista en estas ciencias de la Tradición y de la Sunna, 

y sobre todo podemos verlo a través de la que parece más conocida y difundida 

(copiada en los márgenes de al-Iḥyā’ de al-Gazālī, y además de forma 

independiente, existiendo al menos dos manuscritos localizados), al-Mugnī, que 

está recibiendo atención ahora por parte de los estudiosos, como la Tesis de 

Magister , recién citada, y el libro impreso de al-Mugnī ´an ḥaml al-asfār fī l-

asfār fī tajrīŷ mā fī Iḥyā’ min al-ajbār, en  edición por Abū Muḥammad Ašraf ibn 

´Abd al-Maqṣūd
43

.   

 

Ésta es la portada de esta edición de la obra de al-´Irāqī: 

 

                                                           
43

 Maktab Dāt al-Ṭabariyya, en Riyāḑ, el año 1415/1995. 
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Su obra al-Mugnī, antecedente de la recopilación del sultán Sīdī 

Muḥammad  

 
La obra de al-´Irāqī que ahora nos interesa en relación directa con el 

manuscrito editado en esta Tesis Doctoral se titula al-Mugnī ´an ḥaml al-asfār fī l-

asfār fī tajrīŷ mā fī Iḥyā’ min al-ajbār, es decir, en su traducción: “[Libro] que 
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permite prescindir de cargar con volúmenes en los viajes, con extracción 

[explicativa] de las noticias contenidas en al-Iḥyā’ [de al-Gazālī]”. 

Este título muestra totalmente el propósito de su autor: extraer, entresacar, 

hadices de la gran obra de al-Gazālī, para lograr un libro podríamos decir “de 

bolsillo”, entresacando la mayoría pero no todos de los algo más de 3.750 hadices 

reunidos por al-Gazālī, acompañando sus exposiciones y doctrina, en un tomo que 

permitiera ser trasladado sin necesidad de cargar con todos los volúmenes de al-

Iḥyā’, y recuérdese que al-´Irāqī compuso además otra obra paralela: Ijbār 

Iḥyā’al-aḥyā’ fī ajbār, que es otro extracto también con explicaciones (tajrīŷ) y 

más extenso de la gran obra de al-Gazālī, al-Iḥyā’ o Iḥyā’ ´ulūm al-dīn. 

al-´Irāqī, como suele hacerse siempre en casos de extractos, comentarios y 

resúmenes, mantuvo la estructura de la obra original, Iḥyā’ ´ulūm al-dīn, que está 

distribuida en cuatro Partes, cada una con diez Capítulos, para facilitar la consulta 

de todas las materias normativas, piadosas y morales de la obra original, en la 

secuencia original, que además sigue el orden habitual de las obras sobre 

preceptos y recomendaciones. Al-´Irāqī cita los hadices de forma resumida, y 

alguna vez comenta algo sobre alguno de ellos, sobre todo señalando en qué 

recopilaciones de Hadiz se encuentran.  

A continuación, muestro  el ejemplo de una de las páginas de la obra de al-

´Irāqī en su edición por Abū Muḥammad Ašraf ibn ´Abd al-Maqṣūd, impresa por 

una de las editoriales especializadas en temas islámicos
44

, el año 1415/1995, lo 

cual sirve para captar gráficamente el sistema de selección y comentarios que al-

´Irāqī realizó sobre los hadices de al-Gazālī, que numera por referencia a los de la 

obra, comenta algo sobre sus transmisores y sobre algunas de las obras en que 

también aparece menciondao el hadiz que sea, y para terminar califica las 

deficiencias de la tradición de que se trate, bien por referencia a su cadenas de 

transmisión, bien por referencia al texto mismo del hadiz, en una labor selectiva y 

crítica a la que se aplica, como él mismo también lo hace, el nombre de tajrīŷ: 

 

                                                           
44

 Riyāḑ, Maktab Dāt al-Ṭabariyya. 
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Ilustración: pág. 851, vol. II, de la ed. citada de al-Mugnī, de al-´Irāqī 
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Es interesante señalar que, además de su propósito inicial de que su 

extracto evitara a los interesados en consultarla el tener que desplazar o servirse 

del texto entero de al-Gazālī, además de comentarlo en general brevemente,  al-

Mugnī de al-´Irāqī sirve de explicación a los hadices del texto original, y por eso 

se ha venido copiando en manuscrito, y modernamente imprimiendo, en los 

márgenes del libro al-Iḥyā’, sobre todo en varias de las antiguas ediciones de esta 

obra de al-Gazālī, siendo hasta ahora la mejor de las ediciones de la obra 

independiente, entre las que podemos disponer en la actualidad, la editada por 

Abū Muḥammad Ašraf ibn ´Abd al-Maqṣūd
45

.  

 

 

 

 

4) El compilador definitivo: el sultán Sīdī  Muḥammad ibn 

´Abd Allāh (1170-1204/1757-1790) 

 

 
Apuntes historiográficos 

 

Me extenderé algo más en exponer diversas cuestiones en torno al sultán 

Sīdī  Muḥammad, ya que fue el recopilador final de la obra tal y como aparece en 

el manuscrito de Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī, por tratarse del momento en que esta 

recopilación de hadices adquiere su dimensión y objetivos concretos, es decir: las 

funciones que este libro adquiere dentro de la reorganización religiosa y de la 

notable actividad ortodoxa emprendida por este destacadísimo sultán durante sus 

33 años de reinado. Me centraré en los aspectos que me parece que nos conducen 

a la contextualización y comprensión de las circunstancias de esta obra y su 

último compilador. 

 

Entre las fuentes árabes textuales principales que nos informan sobre este 

sultán y sobre su dinastía en general, destacaré ahora la magnífica presentación y 

análisis de E. Levi-Provençal, Les Historiens des Chorfa. Essai sur la littérature 

                                                           
45

 Riyāḑ, Maktab Dāt al-Ṭabariyya, 1415/1995. 
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historique et biographique au Maroc du XVIè au XXè siècle
46

, sobre el cual las 

ampliaciones en cuestión de fuentes no son demasiadas, de modo que puede 

quedar como referencia básica, y de hecho fue reeditado en Rabat, en 1990. En 

esta obra fundamental, hay referencias sobre las fuentes siguientes: 

 

- A. al-Gazāl, Natīŷat al-iŷtihād (Beirut, 1980) 

- Al-Isḥāqī, Riḥla fī ṭalab al-ḥadīt (El Cairo, 1926). 

- Ibn al-Ṭayyib al-Qādirī, Našr al-matānī (Rabat, 1977) 

- Al-Ḍu´ayyif, Tārīj (Casablanca, 1988) 

- Al-Zayyānī, al-Bustān (trad. Archives Marocaines, 1906-1907) 

-  Al-Zayyānī, al-Turŷumān al-mu´rib (trad. Houdas, 1886) 

- A. Akansūs, Ŷayš al-aramram (ed. lit. Fez, 1336/1918).  

- Muhammad al-Muwakkit, al-Sa´āda al-abadiyya, ed. lit. Fez, 

1335-1336. 

- Al-Nāṣirī, al-Istiqṣà (Rabat, 2001) 

- M. al-Mušrifī, al-Ḥulal al-bahŷiyya (trad. Archives Marocaines, 

1906)  

- Ibn Ḥamdūn ibn al-Ḥāŷŷ, al-Durar al-muntajaba
47

. 

 

Todas ellas consideradas y analizadas por Lévi-Provençal en su citado 

libro Les Historiens des Chorfa, y a las cuales debemos añadir sobre todo las dos 

siguientes, que él no llegó a incluir: 

 

- Ibn Zaydān, Itḥāf (Rabat, 1929-1933) 

- ´Abbās al-Marrākušī, al-I´lām (Fez, 1936) 

 

                                                           
46

 París, Maisonneuve, 1922. Véase también, por las introducciones y anotaciones que 

incluye, sus Extraits des historiens árabes du Maroc. Textes d’explications à l’usage des 

étudiants, París, Maisonneuve, 1924; 2ª ed., 1929 ; 3ª ed., 1948. 

 
47

 Lévi-Provençal, Les Historiens des Chorfa, pp. 368-371; al-Durar, historia de la 

dinastía ´alawí en 15 vols, sigue manuscrita en la Biblioteca Ḥasaniyya de Rabat. 
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Entre todos ellos, resulta esencial
48

 al-Zayyānī (1734/35-1833), gran  

historiador (quizás el mayor o uno de los grandes que ha tenido Marruecos) y 

excelente geógrafo, además de embajador del sultán del Magreb ante los 

Otomanos y también en los tratos entre el Poder ´alawí y las tribus, en su 

continuada política de integrarlas a la autoridad central marroquí. Autor de unas 

50 obras, para nuestro tema destacan sus dos obras siguientes:  

 

• al-Bustān al-ẓarīf fī dawlat awlād mawlāy ´Alī al-šarif, ed. R. al-

Zāwiya, Rabat, Markaz al-dirāsāt wa-l-buḥūt al-´alawiyya, 1992; trad. E. 

Fumay, «Chronique de la dynastie alaouie du Maroc», Archives Marocaines, 

IX-X (1906-1907). 

• al-Turŷumān al-mu´rib ´an duwal al-mašriq wa-l-magrib / al-

Turŷumān al-kubrà, ed. ´Abd al-Karīm al-Filālī, Rabat, Dār našr al-ma´rifa, 

1412/1991; trad. O. Houdas: «Le Maroc de 1631 à 1812», París, 1886. 

 

Tenemos así numerosas fuentes textuales, que he leído durante los años de 

realización de mi Tesis Doctoral, y las he aprovechado en ella, con más o menos 

intensidad y amplitud, siempre en relación con los objetivos de contextualizar un 

texto concreto, como éste que ahora edito, sin intentar escribir una historia 

completa de su autor, nuestro sultán ´alawí, ni tampoco extenderme en ninguna 

otra de las numerosas cuestiones implicadas en la edición y estudio de cualquier 

obra, y de una específica, como es nuestro caso. En general, todas estas fuentes 

textuales contienen numerosos y detallados datos, aunque reflejan una imagen 

oficial, con la característica elaboración de los textos y, por su lado también, de 

las referencias monumentales (que siguen siendo elocuentes, en nuestro caso 

concreto también, en las construcciones que nuestro sultán emprendió, por 

iniciativa y prestigio
49

, y en los expresivas e intencionadas inscripciones de sus 

                                                           
48

 Ramón Lourido Díaz, “La obra histórica de al-Zayyānī sobre los ´alawíes y su 

influencia en la historiografía marroquí”, Boletín de la Asociación española de 

Orientalistas, 6 (1970), 165-193. 

 
49

 Marianne Barrucand, «Les relations entre ville et ensemble palatial dans ‘les villes 

impériales’ marocaines : Marrakech et Meknès», en P. Boucheron y J. Chiffoleau (eds.), 

Les palais dans la ville. Espaces urbains et lieux de la puissance publique dans la 

Méditerranée médiévale, Lion, Presses Universitaires, 2004, 325-341.   

  



44 

 

monedas
50

 y epigrafías de su sultanato
51

, aparte de los testimonios arqueológicos 

de su época, que son mucho más espontáneos. 

He ido citando bibliografía moderna cuya consideración sirve para 

contextualizar el estudio y la edición, y que resulta ser relativamente numerosa, 

ahora añadiré algo, además de volver a destacar las básicas aportaciones de 

Ramón Lourido Díaz
52

, y la semblanza que le dedicó Brahim Boutaleb, “Sidi 

Mohamed ben Abd Allah”
53

, además de todo lo que aportan las principales obras 

generales de Historias de Marruecos, como las de  Henri Terrasse
54

, y sobre todo 

las que reflejan la visión historiográfica propia: la del mismo Boutaleb et alii
55

 y 

también, por su parte y no del todo coincidente, la muy interesante interpretación 

del pensador marroquí contemporáneo Abdallah Laroui, L’Histoire du Maghreb
56

, 

que realiza una síntesis profunda y novedosa.. 

Además, están los artículos incluidos en enciclopedias, en general 

numerosas, pero sobre todo en las dos extensas y destacadas, como la 

Encyclopaedia of Islam y en la voluminosa Ma´lama al-Magrib. Qāmūs murattab 

´alà ḥurūf al-hiŷā’, yuḥīṭu bi-l-ma´ārif al-muta´allaqa bi-mujtalif al-ŷawānib al-

tārījiyya wa-l-ŷugrāfiyya wa-l-bašariyya wa-l-ḥaḑariyya li-l-Magrib al-aqṣà
57

, 

llena de referencias considerables sobre nuestro tema, y en cuyo volumen 21, 

                                                           
50

 Daniel Eustache, Corpus des monnaies alawites: Contribution à l'étude sur la 

numismatique et l'histoire monétaire du Maroc, Rabat, Banque du Maroc, 1984, 2 vols.    

 
51

 Lahcen Daaif, «Les inscriptions de Bāb Manṣūr al-´Ilŷ : déchiffrement et traduction», 

Al-Qanṭara, 34 (2013), 243-266. 

 
52

 Véase en la Presentación de esta Tesis, el apartado 1.2. 

 
53

 En Le Mémorial du Maroc, coord. Laarbi Essakali, Rabat, Nord Organisation. 1983,  8 

vols, vol. 4, s.v.. 

 
54

 Histoire du Maroc des origines à l’établissement du Protectorat français, Casablanca, 

Éditions Atlantides, 1950, 

 
55

 Brahim Boutaleb y Jean Brignon, Histoire du Maroc, París, Hatier, 1967. 

 
56

 L’Histoire du Maghreb. Un essai de synthèse, París, Maspero, 2ª ed., 1976, 2 vols.   

 
57

 Rabat, al-Ŷam´iyya al-magribiyya, Maṭābi´ Salā, 1426/2005.  
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páginas 7019-7023, por destacarlo así como merece, encontramos un excelente 

resumen de Aḥmad ´Amālik sobre nuestro sultán Muḥammad ibn ´Abd Allāh.  

En todo esto me baso para redactar los siguientes apartados, que pretenden 

enmarcar las circunstancias y motivos en que, con más o menos proximidad, se 

sitúa la obra que en esta Tesis edito. 

 

 

Una Dinastía Noble por su descendencia del Profeta: Los ´Alawíes, 

sultanes de Marruecos desde el siglo XVII 

   
La relación entre el poder político y la religión está presente en la Historia 

del Islam, a lo largo de los siglos y de los espacios, resultando un factor potente de 

legitimación. La dinastía ´Alawí no es una excepción, sino todo lo contrario: pues 

sus conexiones religiosas, además de las habituales referencias y manifestaciones, 

se fundamentan en su misma ascendencia, pues esta dinastía remonta su origen al 

Profeta Muḥammad, por la línea de descendencia de su hija Fāṭima y su yerno 

´Alī ibn Abī Ṭālib, por vía de uno de sus hijos, Ḥasan ibn Abī Ṭālib, nieto 

destacado del Profeta, y distinguido imam de la Šī´a, venerado especialmente por 

esta potente rama del Islam, y objeto de periódicas y muy emotivas 

conmemoraciones tras su trágica muerte en Kerbala. 

 

Miembros de la diversas líneas que se proclamaban descendientes de la 

familia del Profeta fueron llegando, desde los tiempos de la expansión islámica, a 

estos confines más occidentales del Magrib al-Aqṣà, donde se les tuvo siempre 

especial consideración y gozaron de determinados privilegios, llamándoseles al-

Šurafā’ (“los Nobles”), y en singular Šarīf, que da en español ‘Jerifes’/’Jerife’, a 

veces Jarife y Cherife, y en francés ‘Chorfa’ (directamente derivado del plural 

árabe), y también Chérifs/Chérif.  

 

Varias dinastías del Magreb habían hecho valer sus Nobles antecedentes 

cherifes para lograr ser proclamadas y mantenerse en el Poder: entre los siglos 

II/VIII a la actual dinastía ´alawí. Así lo hicieron los Idrīsíes, que forjaron el 
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modelo de referencia y de vinculación de este “Lejano Occidente” del Magrib al-

Aqṣà con descendientes del Profeta, que cobraron auge precisamente en época de 

los Benimerines (desde finales del siglo VII/XIII a principios del IX/XV, dinastía 

beréber carente de original ‘marca’ religiosa, que suplieron con una serie de actos 

piadosos, entre ellos la generosa acogida que, en los siglos VII/XIII y VIII/XIV, 

dispensaron a familias Jerifes
58

, a las que animaron a venir desde Oriente, y entre 

ellas a dos muy notables, que sucesivamente subieron al Poder en Marruecos: los 

Sa´díes, desde pleno siglo X/XVI, y a continuación nuestros ´Alawíes
59

, que 

iniciaron su expansión de sur a norte hasta que lograron conquistar el Poder en el 

país, desde tiempos de Mawlāy Šarīf, jefe del Tafilelt (1631-1636), manteniéndolo 

hasta pleno siglo XX, con una extensión temporal extraordinaria en los anales 

históricos de Marruecos, extensión debida en parte al enrome prestigio de sus 

Nobles referencias Jerifes, en medio de unas circunstancias, además, del dominio 

colonial que, entre intromisiones
60

,  favorecieron su mantenimiento en la persona 

de Muḥammad V, sultán entre 1927 y 1957, cuando fue proclamado rey de 

Marruecos, hasta su muerte en 1961, continuado por su hijo Ḥasan II, y luego por 

Muḥammad VI, actual rey de Marruecos.  

Los Jerifes ´alawíes son llamados también Filālíes, porque, cuando 

ascendieron al sultanato de Marruecos provenían de Tafilelt, fructífero oasis al sur 

del país, donde se habían instalado en tiempos del sultán benimerín o meriní Abū 

Ya´qūb Yūsuf, hasta allí conducidos por peregrino a La Meca o allí atraídos por 

una delegación especial enviada a buscarlos hasta Yambo, puerto del Ḥiŷāz, en el 

centro de la Península Arábiga. Las gentes de Tafilelt les acogieron para propiciar 

-a través de su noble santidad- abundancia en sus cosechas de dátiles. En paralelo 

se había desarrollado la historia de los Jerifes Sa´díes, a quienes terminarían por 
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suceder en el escenario del sultanado marroquí. Pero, durante el final del siglo 

XIII y todo el siglo XIV, los Jerifes ´Alawíes no parece que intervinieran en 

absoluto en los escenarios políticos, salvo, quizás, en su condición de Noble 

santidad, fueran consultados para resolver problemas locales, como unos 

‘marabut’ o morabitos más, en un país de fuerte morabitismo.  

 

Tras intentos de expansión y conquista, culminados con las ocupaciones de 

Fez (en 1666) y de Marrakech, en 1669, y al año siguiente del Sūs y el Atlas, el 

´alawī, Mawlāy Rašīd se constituyó como sultán de Marruecos. La consolidación 

de la dinastía fue realizada por su sucesor, el gran sultán Mawlāy Ismā´īl (1672-

1727). Tras años de anarquía, nuestro sultán Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh 

(1757-1790) restauró el control y la dimensión jerife de su legitimación, usando 

ese título de Sīdī (‘mi señor’) o Sīd-nā (‘nuestro señor’) que, como bien indicó E. 

Doutté en su libro sobre Les Marabouts
61

, a él le correspondía como a todos los 

jerifes cuyo nombre propio era Muḥammad, precisamente como una evocación 

del Profeta del Islam. La fuerte presencia del Noble jerifismo se mantenía presente 

en la dinastía ´alawí, cuyos sultanes fueron: 

 

 

LOS SULTANES ´ALAWÍES 

 
- Primeros ´alawíes en Tafilelt 

- Al-Rašīd (1666-1672) 

- Ismā´īl (1672-1727) 

- Aḥmad (1ª reg., 1727-1728) 

- ´Abd al-Malik (1728) 

- Aḥmad (2ª reg., 1728-1729) 

- ´Abd Allāh (1729-1735) 

- ´Alī (1735-1736) 

- ´Abd Allāh (1736) 

- ´Abd Allāh III (1740-1745) 

- Al-Mustadī (1738-1740) 

- ´Abd Allāh III (1740-1745) 

- Zayn al-´Ābidīn (1745) 

- ´Abd Allāh IV (1745-1757) 
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- Sīdī Muḥammad [III] ibn ´Abd Allāh [IV]  

(1170-1204/1757-1790) 
- Al-Yazīd (1790-1792) 

- Sulaymān (1792-1822) 

- ´Abd al-Raḥmān (1822-1859) 

- Muḥammad [IV] (1859-1873) 

- Ḥasan [I] (1873-1894) 

- ´Abd al-´Azīz (1894-1908) 

- ´Abd al-Ḥafīẓ (1908-1912) 

- Yūsuf (1912-1927) 

- Muḥammad [V] (sultán: 1927-1957; luego, rey de Marruecos; m. 

1961) 

 

 

 

 

Un sultán dedicado a regir su país, con aciertos 
 

 Sīdī Muḥammad [III] nació en Mequínez, en 1134/1722, y su madre era de 

condición libre, como refiere Ibn Ḥamdūn ibn al-Ḥāŷŷ, al-Durar al-muntajaba. 

Viajó a Oriente, en la caravana organizada para acompañar a su abuela Janāta, 

para cumplir la Peregrinación, en 1143/1731, lo cual le permitió alejarse de las 

agitaciones que sacudían Marruecos entonces. Este viaje se menciona en las 

fuentes positivamente, por los conocimientos y experiencia que entonces, y pese a 

sus pocos años, adquirió. Ibn Zaydān menciona algunos de sus maestros. Al-

Ḍu´ayyif, en su Tārīj, a la moda de otros cronistas, traza su retrato físico 

(“moreno… de ancha barba…”) y rasgos de su personalidad (“afable de 

expresión… generoso… elocuente, culto… conocedor de la Jurisprudencia (Fiqh) 

y de las buenas normas (Sunna), de lo lícito y de lo ilícito, y de la decisión de los 

preceptos”. Luego volveremos a utilizar estas últimas indicaciones, que pueden 

ponerse en relación con su actividad en torno a su amor a la Ley, y a su apoyo en 

el Hadiz. 

 

 Sīdī  Muḥammad ibn ´Abd Allāh había ejercido como gobernador o 

‘jalīfa’ en Marrakech, ciudad entonces muy decaída, su alcazaba y palacios 

almohades y sa´díes arruinados, y construyó su palacio de Dār Beïda, restauró la 

alcazaba y su mezquita, y añadió algunos pabellones en el Aguedal. Su buena 

formación y cultura inicia una cadena de referencias elogiosas en las fuentes que 
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recorren sus aciertos como gobernante, en varios aspectos como su reorganización 

militar, financiera y religiosa, controlando a las potentes organizaciones de las 

Zagüías y de los Marabout, como enseguida ampliaremos, y además están sus 

aciertos diplomáticos y sus afanes constructores. 

  

 A Sīdī  Muḥammad se le deben obras de fortificación en todas las ciudades 

costeras, amplios bastiones en Rabat, Salé, Larache y Anfa, capaces de contener 

numerosas piezas de artillería… Fundó en 1765 la ciudad de Mogador (hoy, al-

Ṣawīra) en la rada donde los portugueses habían alzado una pequeña fortaleza, y 

lo hizo con el propósito bien diseñado de que este nuevo puerto sirviera de salida 

a todo el comercio exterior del sur marroquí. En Mequínez hizo construir 

mausoleso y algunas mezquitas: En Fez, la madras de Bāb Guissa y numerosos 

mausoleos. Alzó las alcazabas de Ānfā (Casablanca), Manṣūriyya, y Fédala. En 

Rabat, añadió una muralla a la parte sur-oeste del reciento almohade de Rabat, 

para hacer un Aguedal, donde colocó una residencia, desde entonces incorporando 

este enclave a las ‘ciudades imperiales’; y en este nuevo recinto hizo construir la 

mezquita de al-Sunna (de nuevo aparece así su ‘amor a la Ley’ y a las buenas 

normas de los hadices).  

 

Recurrió a algún arquitecto europeo, y el gran experto en arte andalusí-

magrebí que fue Henri Terrase
62

 apunta una característica importante: cómo la 

arquitectura de los edificios que hizo construir mantiene el estilo tradicional 

“hispano-mauresque”, pero que sus plantas y sus revestimientos revelan una 

interpretación libre de ese estilo: “le Musulman passionné et intégriste qu’était 

Sidi Mohammed parait avoir aimé la compagnie des Européens ou tout au moins 

apprécié les services qu’ils lui rendaient”, y añade el dato de que nuestro sultán 

dejó plasmar en alguno de sus edificios un blasón con  gules en tres medias lunas 

de oro o gules con una estrella de oro, y comenta que  

 

“si sa piété et sa passion musulmanes continuèrent de retrancher le 

Maroc du reste du mondre, ses monuments sont l’aveu involontaire que 

son réalisme et sa sagess reconnurent combien il lui était impossible de se 

passer de l’Europe”. 
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Y esto lo demostró con una actividad diplomática enorme, y se relacionó y 

concluyó tratados de comercio con varias naciones europeas, como ha sido muy 

bien estudiado por Ramón Lourido Díaz, a quien hay que remitir en lo esencial, 

por ejemplo en su libro Marruecos y el mundo exterior en la segunda mitad del siglo 

XVIII. Relaciones político-comerciales del Sultán Sidi Muhammad b, ´Abd Allah, 

1757-1790, con el exterior
63

. Con posterioridad, se han añadido algunas 

indicaciones nuevas, como en el estudio de Gabryel Nasser Suleiman, “Charles III 

of Spain 1759-1788 and Mohammed III of Morroco 1757-1790: force of power, 

cultural crisis of the state”
64

.  

 

 Y para culminar los datos sobre su capacidad de visión política y 

diplomática tenemos el hecho de que nuestro sultán Sīdī  Muḥammad fue el 

primer mandatario que reconoció a Estados Unidos como nación independiente, 

en 1777, lo cual, además de todo lo conocido al respecto, fue mencionado por 

Barack Obama en su discurso en la Universidad de El Cairo, en 2009
65

. 

 

 

 

Pacificación y reorganización militar y financiera, pero no 

administrativa 

Los primeros pasos del nuevo sultán se dirigieron a pacificar el país, y a 

reorganizar las estructuras militares, financieras y administrativas. Ramón 

Lourido, en su citada obra Marruecos y el mundo exterior en la segunda mitad del 

siglo XVIII (Relaciones político-comerciales del Sultán Sidi Muhammad b, ´Abd 
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Allah, 1757-1790, con el exterior)
66

, lo ha planteado con detalles importantes, 

indicando que constituyó unb ejército permanente y fiel.  

Los treinta años de anarquía y guerra civil, por los que había pasado 

Marruecos antes de su llegada al trono, habían agotado el Tesoro Público, pero el 

nuevo sultán logró equilibrar los presupuestos por sus capacidades en materia de 

comercio y de impuestos, que habría captado durante su corta estancia en Safí, la 

ciudad costera marroquí más comercial en esta época
67

. Sin embargo, no pudo 

modernizar las estructuras administrativas, como refleja el P. Lourido
68

: 

 

“De todas formas, si su inteligencia natural captó con bastante 

perfección la utilidad y necesidad de los intercambios comerciales con 

otros países más ricos y adelantados, y aún los impulsó con todas sus 

fuerzas; si también copió en parte el sistema de impuestos europeos –sin 

suprimir los islámicos-, teniendo que vencer en uno y otro caso obstáculos 

de orden religioso; si comprendió con claridad que estas innovaciones 

creaban para la nación una fuente de ingresos y cooperaban al bienestar 

común, no es menos cierto, sea cual fuere la razón, que no supo 

reestructurar los cargos administrativos…. Un wazīr, un ḥāŷib especie de 

mayordomo de palacio, algunos secretarios con empleos mal definidos… 

dentro de los anacrónicos cuadros existentes, sin reestructuralos y sin 

ponerlos a tono con las nuevas exigencias”. 

 

 

Parece claro que sus renovaciones militares y económicas se detuvieron 

ante la barrera que las ‘Normas administrativas’ islámicas, expuestas por ejemplo 

en las famosas y completas al-Aḥkām al-sulṭāniyya “Normas del Poder [político y 

administrativo]” de al-Māwardī (siglo XI) habían marcado con firme impronta, lo 

cual tiene el interés de mostrarnos los equilibrios que este sultán procuró 

mantener, y con toda la dimensión de su labor cultural, directa e indirecta, que 

tendía a situar como indiscutible su piedad, a apoyarse visiblemente en el Corán y 

en los hadices (como el manuscrito que ahora editamos también contribuye a 

probar), como bases sobre las que actuar y reorganizar aspectos de la situación 

religiosa, como sintetizaremos a continuación.     
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La reorganización religiosa 
  

 Consciente de las debilidades materiales de su sultanato, Sīdī  Muḥammad 

ibn ´Abd Allāh se apoyó lo más posible en el Islam y en los sentimientos 

musulmanes de los marroquíes. En esta dimensión religiosa, las distintas dinastías 

hallaban legitimación, como también procuraron los ´Alawíes con su 

especificidad como Cherifes descendientes del Profeta, y como procuró con sus 

acciones de forma amplia nuestro sultán, muy consciente de su necesidad por 

lograr un prestigio que compensara su apertura al exterior y pudiera hacer 

gobernables un país que precisaba cohesión, por ejemplo ante ataques europeos, 

por ejemplo de Francia contra Larache y Salé (1765), llevando a cabo una 

acreditada política de Guerra Santa, combinada con facilitar el rescate de cautivos, 

ayudando incluso a los españoles respecto a los cautivados en Turquía.  

  

En esta línea, le resultaba fundamental reconquistar las plazas marroquíes 

ocupadas por europeos, y en 1769 asedió Mazagán, que fue evacuada por los 

portugueses, y entonces el lugar fue repoblado por gentes de Dukkāla, tomando el 

nombre de al-Ŷadīda (“la Nueva”). Tras varias tentativas, renunció a seguir 

asediando Ceuta, pero en 1775, tras atacar Melilla sin éxito, tuvo la habilidad de 

firmar la paz con España. 

  

Cultivó su condición prestigiosa de Cherif, manteniendo relaciones con los 

Lugares Santos de La Meca y Medina, enviando a miembros de su familia con 

regalos para los Cherifes de Arabia; casó a una de sus hijas con el cherife de La 

Meca Desde allí, la influencia de la rigurosa doctrina Wahhābí empezó a 

manifestarse en Marruecos y el sultán solía declararse “mālikí de rito y wahhābī 

de dogma”, según el cronista al-Zayyānī, al-Turŷumān al-Mu´rib ´an Duwal al-

Mašriq wa-l-Magrib
69

, que también menciona cómo este sultán era opuesto a la 

doctrina Aš´arí, e hizo eliminar obras de esta tendencia.  
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Precisamente en su ḥanbalismo wahhābí
70

 justificó Sīdī  Muḥammad ibn 

´Abd Allāh las medidas que tomó contra las Zāwiyas (en español, Zagüía o 

Zubia), institución religiosa, generalmente regida por una Cofradía o rábita 

alrededor de un ‘santón’
71

, y allí se centralizaban múltiples funciones islámicas, 

culturales y sociales, ejerciendo una influencia enorme, muchas veces política, 

interpuesta entre el Poder y los súbditos, como ocurría con la Zagüía de Boujad, 

en el Rif, que el sultán ordenó en parte demoler. El sultán fue inflexible con las 

Zagüías disidentes, pero buscó el buen entendimiento con las que le sostenían
72

. 

Esta situación la ha plasmado bien Ramón Lourido
73

, quizás con cierta 

generalización, al indicar que:  

 

“Las cofradías marroquíes trabajaban siempre, inconscientemente 

sin duda, por la desunión política del país…”, y continúa
74

: “Cuando 

sospechaba que las medidas rigurosas aplicadas contra las Zawiyas 

podían ser motivo de descontento y de levantamientos armados, Sidi 

Muḥammad distraía la atención de los exaltados, lanzándose a empresas 

corsarias o a luchas por la reconquista del suelo marroquí que todavía 

estaba en manos europeas…. Consciente de la debilidad material de su 

gobierno, se apoyó cuanto le fue posible en el Islam ortodoxo….”. 

 

Sīdī  Muḥammad ibn ´Abd Allāh se esforzó por inculcar a sus súbditos un 

Islam ortodoxo, sin permitir que las Cofradías religiosas, en su acentuado 

‘marabutismo’, se salieran de los límites convenientes, castigando a quienes lo 
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sobrepasaban. El mismo sultán se afilió a la Cofradía al-Nāṣiriyya, uno de cuyos 

centros era la Zagüía de Tamkrout, en el sur marroquí
75

. El cronista al-Zayyānī
76

, 

antes citado, refiere la solemnidad de sus visitas a los santones y Zagüías, e 

incluye una relación extensa de los mausoleos por él levantados a esos ‘amigos de  

Dios’ que gozaban de la devoción popular. Por razones políticas, seguramente, 

aunque Benjelloun
77

 advierta: “il ne faut pas voir du politique dans tous les faits et 

gestes des souverains marocains….”, y apunta como motor de las reacciones del 

Poder, sobre todo en el caso de Sīdī  Muḥammad ibn ´Abd Allāh a la ortodoxia: 

“Il tombe sous le sens que le pouvoir a dû donc employer la force pour réduire les 

confréries récalcitrantes, que ce soit pour des raisons religieuses pures, ou 

politiques, ou les deux à la fois”. 

 

Abdelmajid Benjelloun, en su recién citado artículo, concluye con acierto 

que “c’est comme si le Sultan, avant terme, était un peu l’un des pères de la 

Salafiyyah
78

 de la fin du XIXè et du début du XXè siècle, avec les El Afghani, 

Abdou et les autres”
79

. Es interesante este papel pionero de nuestro Sultán en 

relación con la religiosidad profunda que en efecto trajeron un siglo después 

pensadores de la categoría de los dos que destaca. 

 

Su propósito era ser la cabeza de un Islam marroquí puro y riguroso, al que 

poder considerar como soporte de la dinastía. La sinceridad de su piedad, le llevó 

a procurar vivificar el Islam, entre tradicional y depurado que quería desarrollar en 
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Marruecos. Esto lo complementó muy bien con una actividad intelectual notable, 

como veremos alrededor del manuscrito que editamos y otras obras, 

relacionándose además con ulemas y tolbas, a los que dispensaba su mecenazgo. 

En las mezquitas que hizo construir, algunas de las cuales mencionamos en un 

apartado anterior, siempre incluían una madrasa, centro docente con que dotó 

además la ciudad de Marrakech y otras ciudades costeras.   

 

 

 

Actividades culturales de Sīdī Muḥammad: reformas docentes; 

manuscritos y Bibliotecas Reales  
 

Sīdī  Muḥammad ibn ´Abd Allāh, entre los sultanes de su dinastía ´Alawí, 

actuó de forma propia en relación con su política religiosa, lo cual puede captarse 

sobre todo a través de sus obras escritas, que en el apartado siguiente citaremos, 

como en una de sus obras más difundidas que fue editada incluso por Alfred 

Bustani, o en los resúmenes que de ellas realizó Ibn Zīdān, y a través del 

manuscrito que editamos en esta Tesis Doctoral. Es generalmente reconocido que 

en época de este sultán floreció la cultura, a través de las reformas en la enseñanza 

y el control de ulemas, alfaquíes y cadíes, como el mismo sultán expuso en sus 

dos escritos: Mawāhib al-mannān (“Concesión del generoso”) y Marsūm iṣlāḥ 

(“Decreto de reforma”), que incluiremos enseguida en la relación de sus obras. En 

ambas se diseñan sus proyectos de  reformas, y sobre todo en el “Decreto de 

reforma”, emitido en 1192/1778, se comienza con la reorganización de la 

administración de justicia, en segundo lugar con la de nombramientos y ceses de 

imames de las mezquitas, y en tercer lugar sobre las reformas docentes, 

empezando por la de la mezquita y universidad de al-Qarawiyyīn de Fez, y otras 

mezquitas de Fez, y en general de Marruecos
80

. 

 

Se indican los libros que han de ser utilizados en la enseñanza, empezando 

por el Libro de Allāh, ensalzado sea, con sus comentarios, el devocionario de 
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Dalā’il al-jayrāt, y en cuando al Hadiz; los Ṣaḥīḥ de al-Bujārī y Muslim, con sus 

comentarios y extractos; sobre el Fiqh: la Mudawwana, al-Bayān wa-l-taḥṣīl y las 

Muqqadimāt de Averroes, al-Ŷawāhir de Ibn al-Šās, la Risāla de al-Qayrawānī, y 

otros de ‘autores antiguos’ (al-aqdamūn). Menciona entre otros la Vidas del 

Profeta redactadas por al-Kilā´ī, por Ibn Sayyid al-Nās y al-Ya´marī, y continúa 

con obras selectas de Gramática, Retórica, Lexicografía, Literatura, otras sobre 

Dogma, Filosofía, Sufismo, y materias científicas. El conjunto de sus referencias 

de obras que debían enseñarse en las distintas ‘asignaturas’ muestra la gran 

dimensión de sus intenciones educativas y culturales
81

. 

 

Ya antes indicamos que las fuentes alaban la buena formación cultural de 

Sīdī  Muḥammad ibn ´Abd Allāh, que además de esas reformas educativas se 

preocupó por continuar aumentando las Bibliotecas Reales en varios alcázares de 

algunas ciudades, como Fez, Marrakech y Mequínez sobre todo, además de su 

cuidado por la biblioteca del Qarawiyyīn: sobre todo esto pueden verse las 

referencias contenidas en las ‘historias de las bibliotecas marroquíes, por 

Benjelloun-Laroui y Binebine
82

. 

 

Estas Bibliotecas Reales, que comenzaron ya desde la dinastía Idrīsī, en el 

siglo III/IX, iban siendo incrementadas por las sucesivas dinastías, y dentro de 

ellas por algunos sultanes bibliófilos, por ejemplo entre los Sa´díes el culto sultán, 

jurista y poeta, Aḥmad al-Manṣūr (986/1578-1012/1603), que fue heredada por su 

hijo Mawlāy Zaydān, que la incrementó con obras provenientes de las de sus 

hermanos Abū Fāris 
c
Abd Allāh al-Wātiq y Muḥammad al-Šayj al-Ma’mūn; éste 

último regaló manuscritos de su propia biblioteca a Felipe III, rey de España, por su 
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 Aḥmad Amīn al-´Imrānī, al-Ḥaraka al-fiqhiyya fī ´ahd al-sulṭān Sīdī  Muḥammad ibn 

´Abd Allāh, Rabat, Wizārat al-Awqāf wa-l-šu`ūn al-islāmiyya, 1996, espec. pp. 306-309.  
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 Latifa Benjelloun-Laroui, Les bibliothèques au Maroc, París, Éditions Maisonneuve & 

Larose, 1990, pp. 62-73; Ahmed-Chouqui Binebine, Histoire des bibliothèques au Maroc, 

Rabat, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1992, capítulo sobre las bibliotecas 

´alawíes. 
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ayuda militar, en 1019/1610
83

. Comenzaron así las transferencias parciales de la 

biblioteca Sa
c
dí, que continuaron cuando Mawlāy Zaydān fue obligado a abandonar 

Marraquech por la rebelión allí de Aḥmad ibn Abī Maḥallī. Mawlāy Zaydān envió 

sus pertenencias, por mar en el barco “Notre-Dame–de-la-Garde”, capturado en 

mayo de 1612, y sus manuscritos fueron enviados por Felipe III a la biblioteca del 

Real Monasterio de El Escorial
84

.  

 

Se iniciaron enseguida las embajadas marroquíes para recuperar esos 

manuscritos, y también el bibliófilo sultán Muḥammad ibn ´Abd Allāh
85

 envió dos 

embajadas: primero, la del sabio Aḥmad al-Gazzāl al-Fāsī, en 1179/1766, que logró 

volver con 300 manuscritos, como explica él mismo en su “relato de viaje” (rihla), y 

luego, la embajada de Muḥammad b. ´Utmān al-Miknāsī (m. en 1213/1799), que en 

su propio relato del viaje  (rihla) afirma que el Rey de España Carlos III le ofreció 

algunos manuscritos, pero no los de El Escorial « disant que le Pape avait décidé 

qu’ils y soient déposés en biens inaliénable
86

. Ese embajador protagonizó además 

varias negociaciones con España, además de con los Otomanos, en el marco de las 

actividades diplomáticas de ‘nuestro’ sultán
87

. 
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 Jehanne-Marie Gaudin, “La remise de Larache aux espagnols en 1610”, Revue de 

l’Occident Musulman et de la Méditerranée,  7 (1970), 71-92. 
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 M. J. Viguera Molins “L'Escurial, le rêve d'une bibliothèque universelle: le cas des 

manuscrits arabes”. En  A.-M. COCULA y M. COMBERT (eds.). Château, Livres et 

Manuscrits. Actes "Rencontres d'Archéologie et d'Histoire en Périgord".  Burdeos : 

Ausonius Éditions & De Boccard, 2006, 23-39. 
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 Sobre estas bibliotecas reales y el interés de varias dinastías marroquíes, y entre ellas 

los ´Alawíes, véase el volumen monográfico de la revista Da´wat al-Ḥaqq, 404 (enero, 

1434 H./2013). 
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 Binebine, Histoire des Bibliothèques au Maroc, p. 153, notas 79-80. 
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 Mohammed Bokbot, “El sultán Muḥammad III y su embajador Ibn Utman al Meknasi, 

protagonistas del entendimiento hispanomarroquí. S. XVIII”, en M.V. Alberola 

Fioravanti, F. de Ágreda y B. López García (eds.), Ramón Lourido y el estudio de las 

relaciones hispanomarroquíes, Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, 2010, 59-62.   
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Obras escritas de Sīdī Muḥammad 

 
 Este sultán ´alawí Sīdī  Muḥammad ibn ´Abd Allāh pertenece a la escasa 

categoría de los soberanos que escribieron libros, y desde luego destaca entre 

todos ellos, en el Magreb y fuera del Magreb, por el número de sus obras, y por el 

afán erudito de sus recopilaciones religiosas y jurídicas, que muestran y prueban 

sus propósitos educativos y reformadores, como hemos repasado en epígrafes 

anteriores, y como debemos poner en relación con el conjunto de aciertos que 

caracterizan los treinta años de su sultanato. 

 

 Además de la obra que es objeto de edición en esta Tesis Doctoral, 

titulada: 

 

1) Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī: “Sarta de aljófares y de perlas”.  

Se le adjudican las siguientes: 

2) Al-Ŷāmi´ al-Ṣaḥīḥ: al-asānīd al-mustajraŷa min arbā´a Masānīd: “La 

auténtica recopilación: cadenas de transmisión sacadas de cuatro 

compilaciones de Hadiz”. 

Se conserva un manuscrito en la Biblioteca de al-Qarawiyyīn. 

 

3) Bugyat dawī al-baṣā’ir wa-l-albāb fī l-durar al-muntajaba min ta’līf al-

Imām al-Jaṭṭāb: “Anhelo de los dotados de clarividencia y percepción, 

acerca de las perlas selectas de la obra del Imām al-Jaṭṭāb”. 

Resumen de las normas de Ibn Abī Zayd. 

 

4) Mawāhib al-mannān
88

 bi-mā yata’akkadu ´alà l-mu´allimīn ta´līmu-hu li-

l-ṣubyān: “Concesión del generoso con lo que se confirma a los docentes 

en su enseñanza a los jóvenes”. 

En el epígrafe anterior, indicamos que esta obra junto con su Marsūm iṣlāḥ 

(“Decreto de reforma”) contenía nuevas ideas reformadoras sobre la 

situación de administración de justicia, nombramiento de imames de las 

mezquitas, y enseñanza que debían impartirse a los estudiantes. 

 

 Seguramente se trata de la misma obra, o alguna parte suya, 

conservada en un manuscrito de al-Maktaba al-Ḥasaniyya de Rabat (nº 

7307), con el título de Muqaddima fī-mā yata’akkadu ta´līmu-hu li-l-
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 Al-Mannān podría también referirse a Dios, el Gratificador por excelencia. 
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ṣubyān: “Concesión del generoso sobre lo que se confirma enseñar a los 

jóvenes”.  

  

5) Bugyat al-ṭullāb al-mu´ayyana qārī-hā ´alà ´ibādat al-´Azīz al-Wahhāb: 

“Deseo preciso de quienes buscan, leyéndola, a las devociones del Amado 

Generoso”. 

Resumen de las normas de Ibn Abī Zayd sobre las prescripciones 

religiosas. 

 

6) Dīwān šurafā’ li-l-sulṭān Muḥammad al-Tālit: “Registro de los Jerifes por 

el sultán Muḥammad III”. 

Es el título, seguramente moderno, que se le ha dado en al-Maktaba al-

Ḥasaniyya de Rabat al conjunto de varias obras del sultán (mss. nº 13.800; 

y nº 4166). 

 

7) Al-Futūḥāt al-ilāhiyya fī aḥādīt Jayr al-bariyya: “Iluminaciones divinas 

sobre Hadices del Mejor de las criaturas”. 

Recopila hadices sobre el Profeta Muḥammad. 

 

Es la más famosa de sus obras, y de ella existen numerosos manuscritos. 

Fue publicada por Alfredo Bustani, y una segunda edición por al-Maṭba´a 

al-sulṭāniyya, al-Muḥammadiyya; 2ª ed., al-Qaṣr al-Malakī, Rabat, 

1400/1980. 

 

8) Manšūr sulṭāní fī-mā yanbagī an-tasīra ´alay-hi aḥkām al-quḑāt: “Circular 

sultaní sobre cómo es preciso que procedan las normas de los cadíes”.   

Parece una parte del “Decreto de reforma”, emitido en 1192/1778, que 

hemos mencionado en el epígrafe anterior sobre las reformas previstas por 

el sultán Sīdī  Muḥammad ibn ´Abd Allāh. 

Sobre todo al-Zayyānī (1734/35-1833), entre sus cronistas, ha conservado 

noticia de estas obras, señaladas algunas por E. Lévi-Provençal, Les Historiens 

des Chorfa. Essai sur la littérature historique et biographique au Maroc du XVIè 

au XXè siècle
89

, y algunas mencionadas en Catálogos de la Biblioteca Ḥasaniyya 

de Rabat. Pero es evidente que falta mucho por ir estableciendo sobre el conjunto 

de los manuscritos de aquel culto sultán marroquí. Algunas referencias, que he 

aprovechado, están distribuidas en el libro de Mohammed Lakhdar, La vie 
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 París, Maisonneuve, 1922. Véase también, por las introducciones y anotaciones que 

incluye, sus Extraits des historiens árabes du Maroc. Textes d’explications à l’usage des 

étudiants, París, Maisonneuve, 1924; 2ª ed., 1929 ; 3ª ed., 1948. 
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littéraire au Maroc sous la dynastie alaouite
90

,  y en su reseña por Ramón 

Lourido Díaz, “La vida literaria durante la dinastía ´alawí (1664-1894), según 

Lakhdar”
91

.  

 

No hay referencias a estos manuscritos de Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh 

en Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, ni en Fuat Sezgin, 

Geschichte des arabischen Schrifttums, obras que no incluyeron los manuscritos 

conservados en al-Maktaba al-Ḥasaniyya; tampoco en la Encyclopaedia of Islam, 

que no ha dedicado ningún artículo a este sultán; en la Ma´lama al-Magrib, en el 

artículo de Aḥmad ´Amālik sobre el Muḥammad ibn ´Abd Allāh
92

, sólo se 

mencionan, de pasada, dos de sus obras: Al-Futūḥāt al-ilāhiyya fī aḥādīt Jayr al-

bariyya y Mawāhib al-mannān bi-mā yata’akkadu ´alà l-mu´allimīn ta´līmu-hu li-

l-ṣubyān.  No he podido consultar la Tesis de Diplomatura de al-Ḥasan al-

´Abbādī, al-Malik al-muṣliḥ Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh, presentada en la Dār 

al-Ḥadīt al-Ḥasaniyya
93

, pero sí las referencias al respecto en Muḥammad ´Alī Ibn 

al-Ṣadīq, “Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh, al-muḥaddit al-muṣliḥ”, Da´wat al-

Ḥaqq, 291 (1999),  
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 Rabat, 1971. 
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 Almenara, 9 (1976), 361-364.   

 
92

 Rabat, al-Ŷam´iyya al-magribiyya, 1426/2005, vol. 21,7019-7023, espec. p. 7022. 
93

 Fue además publicada por la Maṭba´a Benamīd, Casablanca, 1987. 
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2.2.- La obra: Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī: 

“Sarta de aljófares y de perlas” 

 

 

1) Descripción de su manuscrito 

La obr Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī fī-mā ištamala ´alà Iḥyā’ al-Gazālī:  “Sarta de 

aljófares y de perlas sobre lo que contiene al- Iḥyā’ de al-Gazālī”, se conserva en un 

manuscrito inédito, dentro de mis conocimientos y de todas las indagaciones que 

he podido llevar a cabo. Se trata de un manuscrito único, conservado en al-

Maktaba al-Ḥasaniyya de Rabat (Biblioteca Real), con el número 11-9593. Allí 

habría sido llevado desde alguna de las Bibliotecas Reales de Marruecos, del 

entorno de nuestro sultán, seguramente. Además, sabemos que, como ha 

confirmado además Jocelyn Hendrickson, en su admirable artículo “A Guide to 

Arabic Manuscript Libraries in Morocco, with Notes on Tunisia, Algeria, Egypt, and 

Spain”
94

, al describir la Biblioteca  Ḥasaniyya, señala: “The Ḥasanīyah, the royal 

library of the reigning ´Alawī dynasty, is the country’s largest single manuscript 

repository”. 

- Número de folios: en la actualidad, contiene 307; le faltan 

numerosos folios al comienzo, de modo que sólo quedan 584 

hadices, de los 998 que, según dice el mismo manuscrito, 

componían la obra.  

 

- Número de líneas: 11 líneas en cada folio.  

- Número de palabras: entre 50 y 60 palabras. 

- Medidas del folio: 29,50  x  20 cm. 

- Nombre del copista: no consta. 

- Fecha de copia: no consta. Podría pensarse que el manuscrito 

sería copiado en tiempos del sultán Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh, 

que rigió el Magreb entre 1170-1204/1757-1790, o incluso en años 

anteriores a ser proclamado sultán… pero no puede documentarse este 

punto, y tampoco permite ajustar la fecha de copia el análisis de su 
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 Middle East Librarians Association. MELA Notes, 81 (2008), 15-88, espec. p. 32. 
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escritura, al ser aún insuficientes las cronologías paleográficas 

existentes. Tampoco sería imposible que el mismo sultán lo hubiera 

escrito de su puño y letra o que hubiera participado en su escritura.  

- Escritura: con buena caligrafía, realizada en la denominada grafía 

‘magrebí’, es decir con la característica escritura de los grafemas fā’ 

(con punto debajo) y qāf (con un solo punto encima), entre otras 

características, sobre las cuales se ha avanzado en conocimientos, como 

en los estudios de N. van den Boogert, “Some Notes on Maghribi 

Script”
95

, y de ´Umar Afā y Muḥammad Magrāwī, al-Jaṭṭ al-Magribī: 

Tārīj wa-wāqi´ wa-āfāq
96

.  

- Colores de la tinta: Negra para el texto en general y roja para 

destacar algunas palabras. La tinta negra está algo afectada, y tiende a 

ser parda. En la última página del manuscrito, hay un cuadro escrito en 

tinta de oro. 

 

- Paginación o foliación: no se utilizó numeración en el manuscrito 

- Márgenes: algunas palabras y frases se añadieron en la parte superior 

de la página. 

 

 

2) Contenido y propósitos de la obra:  Sīdī  

Muḥammad y el Hadiz 

 

Esta obra, Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī: “Sarta de aljófares y de perlas”, 

tiene un contenido predeterminado, pues contenía una selección de 998 hadices 

(de los cuales, como dijimos, el manuscrito único de Rabat sólo conserva 584), 

procedentes de los más de 3.700 que contiene la obra cumbre del gran pensador 

religioso que fue Abū Ḥāmid al-Gazālī (450/1058-505/1111), Iḥyā’ ´ulūm al-dīn, 

“Vivificación de las ciencias de la religión”, a través del extracto de hadices que 

de ella compiló al-´Irāqī  (725/1325-806/1403). 
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 Manuscripts of the Middle East, 4 (1989), 10-43. 
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 [Rabat], Wizārat al-Awqāf wa-l-Šu’ūn al-Islāmiyya, 2007.  
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 Sobre esto, hay una intervención selectiva por parte de nuestro sultán, pues 

recoge 687 hadices ‘débiles’ más 185 que señala como ‘inventados’, es decir, por 

un propósito sobre el cual más tarde trataré, la obra se centra en tradiciones 

religiosas con más o menos defectos o ausencias en su cadena de transmisión 

(isnād) o en los contenidos de su texto (matn). Es una obra clásica de Tajrīŷ, es 

decir de selección de hadices sobre los cuales aplicar la verificación de su cadena 

de transmisión y/o de su texto. 

 Este tipo de selecciones para destacar hadices con más o menos carencias 

ya venían siendo realizadas desde finales del siglo II/VIII, y este tipo de obras se 

siguió componiendo en los siglos siguientes, de modo que el género tenía diez 

siglos de antigüedad cuando este sultán compuso su propio extracto o relación. 

Me parece que no existe un estudio sobre este género de los hadices ‘débiles’, 

apenas algunas indicaciones en las introducciones a algunas ediciones, como las 

de la obra al-Mugnī ´an ḥaml al-asfār fī l-asfār fī tajrīŷ mā fī Iḥyā’ min al-ajbār 

de al-´Irāqī, a quien he dedicado el apartado 3.1.3 en esta Tesis. Se centró el sultán 

Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh, ya en la segunda mitad del siglo XII/XVIII en 

destacar los hadices ‘débiles (ḑa´īf  / ḑu´afā’), es decir más o menos defectuosos, 

género en que destacan las siguientes obras de tradicionistas famosos, además de 

otros piadosos musulmanes más o menos expertos, formando un grupo al que así 

quedaba vinculado nuestro sultán; entre los principales recopilaciones de hadices 

ḑu´afā’, a veces también ocupándose de los hadices ‘rechazables’ (matrūkūn), se 

encuentran autores de tanta importancia como: 

- al-Bujārī, al-Ḍu´afā’ al-ṣagīr, ed. ´Abd al-´Azīz al-Sayrawānī, 

Beirut, Dār al-qalam, 1405/ 1985. 

 

- al-´Uqaylī, al-Ḍu´afā’ al-kabīr, ed. Ḥamdī ibn ´Abd al-Maŷīd al-

Silafī, Beirut, Dār al-Ṣamī´ī, 1420/1999.  

 
- al-Ŷawzī, al-Ḍu´afā’ w-al-matrūkūn, ed. al-Qāḑī ´Abd Allāh, 

Beirut, Dār al-kutub al-´ilmiyya, 1406/1986. 

 

- al-Nisā’ī, al-Ḍu´afā’ wa-l-matrūkūn, ed. ´Abd al-´Azīz al-

Sayrawānī, Beirut, Dār al-qalam, 1405/1985. 
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En la obra del sultán marroquí que ahora edito, Simṭ al-ŷawāhir wa-l-

la’ālī: “Sarta de aljófares y de perlas”, se sigue el procedimiento de indicar cada 

hadiz que se encuentra mencionado en el libro de al-Gazālī,  indicando luego la 

deficiencia que tenga, bien en su cadena de transmisión o en su texto. Por 

ejemplo, al recoger el hadiz: “La felicidad del hombre está en su buen carácter”, 

se indica que consta en al-Faḑā’il  de al-Jarā’iṭī y en al-Bayhaqī, y que la cadena 

de transmisión del hadiz es ‘débil’. Se comentan además varios aspectos, por 

ejemplo en el capítulo sobre “lo “lícito y lo ilícito” (al-ḥalāl wa-l-ḥarām), se 

señala que, en sus siete partes, hay cinco hadices débiles, más otros seis 

inventados, pues el hadiz de Ibn Mas´ūd: “Procurar lo lícito es una obligación 

musulmana”, hablando sobre la limosna legal o azaque no dice que es obligatorio 

para todo musulmán, mientras que al Ṭabarānī, en medio del hadiz de Ānas si dijo 

que: “es deber para todo musulmán”; añade que su cadena de transmisión es débil. 

 Simṭ al-ŷawāhir contiene una introducción seguida por varias partes y 

capítulos. Además dedica algunas páginas a mencionar las Zagüias de Marruecos, 

el papel que representaron socorriendo a viajeros y a necesitados. Además señala 

los cambios hechos en esta especie de “conventos” o “ermitas” durante la época 

de nuestro sultán. Cabe señalar que esta cuestión no tiene nada que ver con tema 

general del manuscrito, y no podemos establecer las razones de que estén incluida 

en un manuscrito cuyo objetivo principal es señalar los Hadices débiles de Iḥyā’ 

´ulūm al-dīn de al-Gazālī, aunque en todo caso es una indicación valiosa, que nos 

permite relacionar el manuscrito con la labor reformadora religiosa de nuestro 

sultán, especialmente en el importante aspecto de su política de control de las 

Zagüias y de las cofradías marabúticas del Magreb.   

Dentro del apartado 2.1., hemos dedicado un epígrafe a la distribución del 

contenido en Iḥyā’ ´ulūm al-dīn de al-Gazālī, con sus cuatro Partes, cada una 

comprendiendo diez capítulos. Sin embargo, el manuscrito de la obra de nuestro 

sultán Sīdī Muḥammad no está estructurado de esa misma manera, pues sólo 

incluye referencias y contenidos de algunos libros, partes o capítulos de las Partes 

II, III y IV de la obra de , es decir: deja completamente fuera de su selección la 

Parte I, sobre los preceptos religiosos, y respecto al resto, lo distribuye así, con 
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estos títulos, más o menos coincidentes en denominación y orden con los de su 

ilustre predecesor:   

   Capítulo del matrimonioكتاب الزواج  .1

   Capítulo de las ganancias y el sustento كتاب آداب الكسب و المعاش .2

     Capítulo de lo lícito y lo ilícito كتاب الحالل و الحرام .3

 Apartado tercero: sobre los derechosالباب الثالث في حقوق المسلم و الرحم و الجوار  .4

del musulmán, la buena comprensión y vecindad  

 Capítulo del retiro espiritualكتاب العزلة    .5

 Capítulo del proceder en los viajes كتاب آداب السفر     .6

 Capítulo de las sesiones de música (sufíes)lكتاب السماع    .7

 Capítulo sobre ordenar el Bien y prohibir elكتاب االمر بمعروف و النهي عن المنكر  .8

mal  

  Capítulo de normas sobre cómo vivirكتاب آداب المعيشة     .9

  Exposición de su generosidad y esplendidezبيان سخائه وجوده.   .11

 las características de la Profecía Capítulo deكتاب أخالق النبوة    .11

  Capítulo con explicación de los prodigios del corazónكتاب شرح عجائب القلب  .12

  Capítulo sobre disciplinar el almaكتاب رياضة النفس   .13

 Capítulo sobre cortar las dos pasiones: laكتاب كسر الشهوتين البصر و الفرج     .14

mirada y el sexo  

 Capítulo de la ironía y la burlaكتاب السخرية و االستهزاء    .15

 Capítulo sobre la Unicidad Divina y la confianza enكتاب التوحيد و التوكل    .16

Dios  

 Capítulo sobre el amor y el deseoو الشوق      كتاب المحبة .17

  Capítulo de los defectosكتاب اآلفات    .18

 Capítulo de la virtud de la benevolenciaفضيلة الحلم     .19

  La virtud del perdónفضيلة العفو    .21

 La virtud de la compasiónفضيلة الرفق    .21

  Capítulo del enfado, rencor y envidiaكتاب الغضب و الحقد و الحسد    .22

  Capítulo del rechazo del mundoكتاب ذم الدنيا   .23

  Capítulo sobre la condena del dinero y la avariciaكتاب ذم البخل و حب المال    .24

  Capítulo de la gloria y el poderíoكتاب الجاه و الرياء   .25

  Capítulo del orgullo y la ostentaciónكتاب الكبر و العجب    .26

  Capítulo sobre la condena de las vanidadesكتاب ذم الغرور    .27

  Capítulo sobre el arrepentimientoكتاب الثوبة    .28

  Capítulo sobre la paciencia y la gratitudكتاب الصبر و الشكر    .29

  Capítulo sobre la esperanza y el temorكتاب الرجاء و الخوف   .31

  Capítulo sobre la pobreza y el ascetismoكتاب الفقر و الزهد   .31

 Capítulo sobre la Unicidad Divina y la confianza enكتاب التوحيد و التوكل    .32

Dios  

  Capítulo sobre el deseo del casamientoكتاب الرغب في النكاح    .33

  Capítulo sobre la vigilancia y el controlكتاب المحاسبة و المراقبة     .34
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  Capítulo sobre la meditaciónكتاب التفكير.   .35

  Capítulo sobre [recordar] la muerteكتاب الموت.    .36

  Amplitud de la esperanzaطول اآلمل  .37

 Capítulo deفي سكرات الموت.   .38

   .Del fallecimiento del Profeta, D.B.Y.Sفي وفاة الرسول ليه الصالة و السالم.  .39

 quinto: lo dicho por un grupo de [Apartado]الخامس في كالم جماعةالمحتضرين  .41

agonizantes  

 sexto: dichos de [Apartado]سادس في أقاويل العارفين على الجنائز و المقابر .   .41

quienes saben acerca de funerales y cementerios 

 Sobre la realidad de la muerte y lo que في القبر. في حقيقة الموت و ما يلقاه الميت  .42

encuentra el muerto en su tumba  

  Apartado sobre la amplitud de la clemencia de Diosباب في سعة رحمة هللا.   .43

 

Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh comprendió que facilitar y divulgar las 

referencias sobre la moralidad personal y colectiva religiosa era fundamental para 

su cumplimiento ético social y para la integración religiosa de su Estado. De 

modo que sus obras escritas, como ésta que ahora nos ocupa, se relacionan con 

sus planes de reforma religiosa y docente, señalando las materias y libros a 

considerar, y, escribiendo él mismo sobre tales materias para demostrar que las 

conocía directamente, y que sabía a qué se refería cuando ordenó enseñar el Corán 

y Hadices, bases esenciales de la Ley y de las actuaciones islámicas respecto a 

Dios y respecto a la sociedad en general.   

Es interesante señalar que en la introducción de su libro menciona que él 

fue el primero en traer el Musnad del Imam Abū Ḥanīfa a Marruecos, a través del 

manuscrito que le había enviado el Šayj al-Islām de Constantinopla. Y esta 

introducción de este Musnad fue de gran importancia para ampliar los estudios del 

Hadiz, más allá del área mālikī. 

En su obra Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī: “Sarta de aljófares y de perlas”, el 

sultán Sīdī Muḥammad va recogiendo algunos hadices de al-Iḥyā’ de al-Gazālī, 

una cuarta parte del total, y precisamente los hadices que presentan alguna 

deficiencia en su cadena de transmisión o en su texto, y comenta ambos aspectos, 

o alguno de los dos, según el caso. Sigue los procedimientos habituales, dentro de 

las ciencias del Hadiz, diferenciándose de los contenidos en esa gran obra por 
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cambiar el orden en que allí aparecen, adelantándolos o retrasándolos, y en 

algunos casos resumiendo su texto. Estos hadices débiles son siempre motivo de 

divergencias entre los musulmanes, por las cuestiones de los alfaquíes que 

refieren a ellos como norma, y por las divergencias entre los ulemas sobre 

argumentar con los hadices débiles, llegando a corregir algunos de ellos. Tal vez, 

alguna gente rechazaba el Fiqh por la debilidad de los argumentos de algunos 

hadices, que sin embargo otros grupos los defendían, apoyándose en ellos, e 

incluso corrigiéndolos. 

Otro tanto ocurre con recurrir a hadice débiles en relación con las normas 

de conducta de vida virtuosa de los musulmanes, objeto de controversias en 

algunos puntos concretos. Por todo esto, varios autores, y entre ellos nuestro 

Sultán, trabajaron sobre los hadices débiles, para reducir el margen de diferencia 

entre los musulmanes, acercar su punto de vista en lo que existía. Esta obra de 

Sīdī Muḥammad trató también la cuestión de la existencia de algunas críticas de 

algunos estudiosos sobre los contenidos de los Hadices, y también manifestó su 

intención en complementar la obra de al-Iḥyā’ de al-Gazālī, siguiendo las materias 

de sus siguientes Partes: 

PARTE II: Sobre obligaciones en los actos cotidianos (Rubʿ al-´ādāt) 

PARTE III: Sobre lo que lleva a la perdición (Rubʿ al-mahlūkāt) 

PARTE IV: Sobre lo que lleva a la perdición (Rubʿ al-munŷiyāt) 

Recordemos que además el sultán Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh utilizó 

también la labor de al-´Irāqī, al-Mugnī ´an ḥaml al-asfār fī l-asfār fī tajrīŷ mā fī 

Iḥyā’ min al-ajbār (“[Libro] que permite prescindir de cargar con volúmenes en 

los viajes, con extracción [explicativa] de las noticias contenidas en al-Iḥyā’ [de 

al-Gazālī]”), que en los manuscritos solía aparecer en los márgenes de la obra de 

al-Gazālī, formando un conjunto que podemos ver en algunos ejemplos de estos 

hadices: 

Hadiz transmitido por Abū Zar´: "Estar presente en el círculo de un sabio 

es mejor que postrarse uno mismo en oración miles de veces o que visitar a mil 
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enfermos o acompañar mil funerales". Entonces se le preguntó: "Oh Enviado de 

Allāh, es también eso mejor que la lectura del Corán?,   a lo cual respondió, "lo 

que hay de bueno en el Corán es a través del conocimiento." Al-Ḥāfiẓ al-´Irāqī 

dijo: Ibn al-Ŷawzī lo menciona en al-Mawdū´āt, entre los hadices de ´Umar, y no 

creo que corresponda a  la manera de Abū Zar´. 

Hadiz: "Un poco de la Guía divina es mejor que muchos conocimientos". 

Al-Ḥāfiẓ al-´Irāqī dijo: “no le he encontrado ningún fundamento (aṣl). Fue 

mencionado por el autor de "al-Firdaws", tomándolo del hadiz de Abū l-Dardā’, 

pero dice ‘entendimiento’, en lugar de ‘conocimiento’, y su hijo [Ibn Abī l- 

Dardā’] no lo mencionó en su Musnad  

Hadiz: "El creyente está libre de rencor". Al-Ḥāfiẓ al-´Irāqī dijo: “No le he 

encontrado ningún fundamento (aṣl)”. 

Hadiz transmitido por Mu´ād: "Entre las aflicciones del sabio está el 

preferir hablar a escuchar". Al-Ḥāfiẓ al-´Irāqī dijo: “lo refiere Abū Nu´aym en al-

Ḥilya y también Ibn al-Ŷawzī en al-Mawdū´āt. 

Hadiz: "Un hombre vino al Enviado de Allāh, y le dijo: "Enséñame 

cuestiones especiales del conocimiento." A lo que el Profeta contestó, "¿Qué has 

hecho con el principio de la sabiduría." "Pero ¿qué es el principio de la 

sabiduría?" replicó el hombre. El Profeta respondió: "¿Has conocido el exaltar a 

Dios?" "Sí", dijo al hombre. ¿Y qué has hecho por Él? "Bien", respondió el 

hombre. "Y sabes qué es la muerte?" añadió el Profeta. "Sí", respondió al hombre. 

"Y qué has preparado para eso?", preguntó el Profeta. "ah, bueno", protestó  el 

hombre. Entonces, el Profeta dijo: "ve primero a hacer estas cosas y luego ven, y 

te enseñaremos algunas cuestiones especiales del conocimiento". Al-Ḥāfiẓ al-

´Irāqī dijo: “está transmitido por Abū Nu´aym en su libro al-Riyāḑa. y por Ibn 

´Abd al-Barr desde el hadiz de ´Abd Allāh ibn al-Mišwar. Es hadiz mursal 

[transmitido sólo a partir de la segunda generación después del Profeta], y es muy 

débil. 

Hadiz: "El anatema de Allāh y de todos los ángeles estará sobre quien 

engañe a mi gente". Entonces, se le preguntó, "Oh, Enviado de Allāh, ¿Quién 

engaña a tu gente?" El Profeta respondió: "Quien introduce una innovación y lleva 
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a los hombres a seguirla". Al-Ḥāfiẓ al-´Irāqī dijo: “está narrado por al-Daraquṭnī 

en al-Afrād, tomándolo del hadiz de Ānas con una cadena de transmisión muy 

débil. 

Hadiz: "En verdad, Allāh tiene un ángel que clama a diario, diciendo, 

'Quien viole la Sunna del Enviado de Allāh no disfrutará de los beneficios de su 

intercesión'". Al-Ḥāfiẓ al-´Irāqī dijo: No le he encontrado ningún fundamento 

(aṣl)”. 

 

 

 

 

3) Circunstancias y motivos de su composición 
 

Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh fue un Sultán culto y dado a escribir
97

, y 

ya en un apartado anterior señalé las obras más o menos conocidas entre las que 

redactó o compiló, que, por los contenidos de la mayoría de ellas, muestran su 

gran interés por el Hadiz, y por la clarificación de las auténticas tradiciones 

religiosas, aquellas en que debía basarse el buen musulmán para cumplir bien 

todos los aspectos de su vida religiosa, personal y social. Las dinastías de Jerifes, 

y entre ellas más la ´Alawī que sus antecesores los Sa´díes, proyectaron su Poder 

político de forma pública y los más evidente posible su halo religioso, su interés 

por señalar y hacer cumplir la ortodoxia y su defensa del Islam, siendo en este 

sentido interesante recordar las manifestaciones del padre de nuestro sultán, 

Mawlāy Ismā´īl (1672-1727), que en algunos de sus escritos diplomáticos también 

traza una profunda apología del Islam
98

.  

 

Sīdī Muḥammad fue un sultán reformador de la enseñanza, y, como 

expuse en su apartado correspondiente, el Hadiz no sólo tiene su lugar, como es 

                                                           
97

 Véase Lourido, “La vida literaria durante la dinastía ´alawí”, antes citado. 

 
98

 H. de Castries, Moulay Ismail et Jacques II: une apologie de V Islam par un sultan du 

Maroc, París, E. Leroux, 1903. 
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natural, inmediatamente después del aprendizaje del Corán, sino que fijó con toda 

precisión las compilaciones de hadices que debían estudiarse en los centros de 

estudio de Marruecos, empezando por al-Qarawiyyīn de Fez. Muy pendiente de la 

ortodoxia,  el recurso al antecedente de los hadices de al-Gazālī tiene la 

trascendencia de que la enorme recopilación de hadices realizada por el pensador 

Sunní ofrecía una doctrina muy sólida, incluso en los hadices débiles también 

incluidos en su Iḥyā’ ´ulūm al-dīn, que son los destacados por el sután en la obra 

que ahora nos ocupa, obra que además de sus normativas y consejos permitiría a 

nuestro sultán quedar vinculado a la estela admirativa sentida en el Magreb 

respecto a al-Gazālī, como también hemos planteado, por una parte, y por otra 

insistir en los aspectos doctrinales que más interés tuvieran para él, pues lo que 

presenta en una –seguramente intencionada- selección. 

El marco doctrinal y moral entre los hadices de al-Gazālī y los que 

presenta ahora Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh es una apología documentada con 

tradiciones religiosas, para “Vivificar la ciencias de la Fe”, ofreciendo una 

completa guía de conducta ética en todos los aspectos de la vida de los 

musulmanes, recordando que ésta es una etapa hacia el Juicio Final, con su premio 

o castigo. Entre el pensador oriental, que muere en la primera década del siglo 

VI/XII y en su recopilador marroquí de la segunda mitad del siglo XII/XVIII es 

manifiesta la intención de guiar las conciencias y los actos, en medio de un 

incremento del sufismo, primero en Oriente, y enseguida en el Magreb, donde 

nuestro sultán enderezó las singularidades de los medios marabúticos y sufíes, lo 

cual no parece que pudiera contrarestar sino desde el corazón mismo del 

misticismo que empapa la propia obra de al-Gazālī.  

A través de unas ‘reglas de vida’ llenas de prestigio por sus antecedentes 

en el gran pensador oriental, y profundamente piadosas y organizadas conforme a 

la ortodoxia, el sultán reformador podría controlar a los medios religiosos de las 

Zagüías, además de a toda la efervescencia religiosa presente en el Magreb de su 

tiempo, donde los movimientos de inconformismo, e incluso disidencia abierta 

contra el Poder político, se manifestaba en muchas ocasiones. La obra que nos 

ocupa, Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī: “Sarta de aljófares y de perlas” posee en su 
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título brillante la connotación positiva de que las tradiciones religiosas que allí se 

contienen son materiales preciosos, a todos ofrecidas. 

Como una parte de la contrucción religiosa y jurídica que contiene el 

conjunto de las obras de nuestro sultán, contribuye o convoca a la unidad interior, 

a la identidad propia del sultanato marroquí, en sí mismo y frente o ante las 

aperturas hacia el exterior que Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh realizó, en sus 

amplios contactos diplomáticos, y en la presencia de europeos en suelo magrebí. 

Estas son las circunstancias y motivos que me parece que explican la composición 

del manuscrito que edito en esta Tesis Doctoral.  

 

 

 

Ilustración: portada del reciente vol. 404 (año 1434-2013) de la revista Da´wat al-Ḥaqq (Rabat), 

con contenidos interesantes sobre el movimiento cultural y bibliográfico en Marruecos, desde la 

época de los Benimerines en adelante. 

 

 

 

 

 

 

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/9085-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF
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II.- EDICIÓN DE Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī 
 

Esta parte que contiene mi edición, la he dividido en: 

1. Esta edición de Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī 

2. Bibliografía relativa a la edición 

3. Edición del texto manuscrito 

 

 

1. Esta edición de Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī 

 
Una vez seleccionado un manuscrito de esta obra tan interesante (por tema 

de Hadiz, y por la intervención en ella de al-Gazālī y del sultán marroquí), como 

al principio indiqué, a partir de los fondos conservados en al-Maktaba al-

Ḥasaniyya de Rabat, comprobé que no existía ninguna otra copia manuscrita, 

hasta donde este tipo de búsquedas puede realizarse dentro de la millonaria 

cantidad de los manuscritos árabes. Esta edición la he realizado, pues, sobre un 

manuscrito único, con todos los inconvenientes para la fijación del texto que, en 

más o menos pasajes de la obra que sea, esto puede representar.   

Al mismo tiempo, iba comprobando que ese manuscrito no había sido 

editado ni estudiado, lo cual constituye también un reto para quien se pone a 

editarlo. Tratándose en la obra de una materia específica del Hadiz, quiero señalar 

que me fue de mucha utilidad algunos de los materiales de los Cursos de Prácticas 

de Edición, entre los cuales, su séptima sesión, se ha celebrado entre los días 3 y 8 

de marzo de 2014, en el Instituto de la Dār al-Ḥadīt al-Ḥasaniyya de Rabat, 

precisamente sobre el tema monográfico: “Editar manuscritos en el campo del 

Hadiz y sus ciencias y de las biografías”, al que no pude asistir, pero del cual he 

recibido indirectamente algunas informaciones. 
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 Tras obtener una copia del manuscrito, empecé a copiarlo con precisión, 

sin adelantar, ni retrasar o suprimir, ni añadir nada, a menos que alguna razón 

exigiera comentar o introducir algo en el texto, siempre resaltándolo y haciéndolo 

constar. 

 Confronté luego el texto que yo había transcrito con el texto de Iḥyā’ 

´ulūm al-dīn de al-Gazālī y con el texto de de al-Mugnī ´an ḥaml al-asfār fī l-

asfār fī tajrīŷ mā fī Iḥyā’ min al-ajbār de al-´Irāqī, y señalé algunos resultados de 

esa confrontación, sobre todo cuando ‘nuestro’ manuscrito eliminaba alguna 

palabra o párrafo, como por ejemplo ocurre en las páginas 106-107, indicando en 

notas a la edición todos los comentarios que me parecían de interés. 

 He utilizado la ortografía moderna de las palabras, por ejemplo en el caso 

de la ortografía de la hamza, y de las vocales breves por largas. He ido señalando 

la mayoría de esto en las notas, con indicaciones suficientes para caracterizar 

aquel estado de la ortografía.  

 En cuanto al contenido del texto: distinguí las aleyas coránicas, como suele 

hacerse; numeré secuencialmente los hadices, que vienen situados temáticamente, 

como es habitual en las colecciones de Hadices, y los comparé con los que se 

incluyen en los dos Ṣaḥīḥ principales, el de al-Bujārī y el de Muslim. Si en 

ninguna de ellas aparecía el hadiz que fuera, procuré encontrarlos en las Sunan de 

al-Bayhaqī, de al-Daraquṭnī y de Ibn Ḥanbal, principalmente. 

 He señalado los nombres de los transmisores, indicándolos aunque fueran 

numerosos. He explicado algunas palabras poco usuales. He procurado identificar 

los autores de las citas poéticas. Y he preparado los siguientes índices, para poder 

mostrar mejor el contenido de la obra editada:  

 

Índice de los versículos coránicos. 

Índice de los Hadices del Profeta 

Índice de temas 

Índice de personajes 

Índice de las obras mencionadas en el texto 

Índice de lugares y países 

Índice de los versos 

Índice de grupos y doctrinas 
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Debo reconocer que he encontrado algunas dificultades durante mi trabajo 

de edición, sobre todo por tener que trabajar sobre un manuscrito único, que 

además presentaba manchas de humedad y partes agujereadas por acción de la 

carcoma.  Alguna dificultad presentó al principio la paleografía, aunque esto 

último se supera al ir adquiriendo la costumbre de entender la caligrafía de esta 

obra específica. 

 

 

 

 

  
 

Catálogos de mss. árabes en Bibliotecas de Rabat 
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2. Bibliografía y fuentes relativas a la edición y, 

en general, a las diversas cuestiones relativas 

al Hadiz 

 
Esta amplia relación de Bibliografía y fuentes contiene, por una parte, 

publicaciones que he utilizado en la edición que sigue a continuación, y por eso 

la sitúo aquí. 

Además, he incluido fuentes y estudios que se relacionan directamente con 

las materias tratadas en el manuscrito ahora presentado, y que sirven para 

situarlo en el marco general de lo que implican las Tradiciones religiosas.   

 
اآلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ، المحدث عبيد هللا بن محمد العكبري  .1

 ، دار الحديث ، مصر . )م  6002) 1هـ ( تحقيق عمران ،ط 783المعروف ب ابن بطة ) ت 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ، محمدد بدن محمدد الدبيددي الحسدينع المعدروف ب  .6

م ( ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربع ، لبنان  1991، ) 1هـ ( ، ط  1601ع الدبيدي ) ت مرتض

. 
إتحاف القارئ بمعرفة جهود أعمال العلماء على صحيح البخاري ، محمد عاصم عرار الحسنع ،  .7

 م ( ، دار اليمامة ،سورية . 1983، )  1ط
ألحاديدث المختددارة ممددا لددم يخرجدد  البخدداري و المسددتخرم مددن ا »األحاديدث المختددارة ن المسددمى  .1

هدـ ( ، تحقيدق  617، اإلمدام الحدافض ضدياء الددين محمدد بدن عبدد الواحدد المقدسدع ) ت «مسلم فع صدحيحيهما 

 م ( ، دار خضر ، لبنان . 6001، )  1الدكتور عبد الملك عبد هللا بن دهيش ، ط 
قيق محمد بن عبد هللا عنان ،   القداهرة ، اإلحاطة فع أخبار غرناطة ، لسان الدين بن الخطيب تح .1

 م . 1931 -ه  1791مكتبة الخانجع ، الطبعة األولى 
، تحقيق أبدع حفدس سديد ابدن هـ( 101) ت إحياء علوم الدين لإلمام أبع الحامد محمد بن الغدالع  .2

 القاهرة . – لفكردار ا تقديم و مراجعة صدقع محمد جميل العطارإبراهيم ،

هـ ( ، تحقيق  636ديم الدهر و حديث  ، محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهع )بعد اخبار مكة فع ق .3

 هـ ( ، دار خضر ، لبنان . 1111، (  1عبد الملك عبد هللا دهيش ، ط 
هدـ( ،تحقيدق  610أخبار مكة و ما جاء فيها مدن آلثدار ،محمدد بدن عبدد هللا بدن أحمدد األدرقدع ) ت .8

 قافة الدينية ،مصر .ام(، مكتبة الث6001، )  1علع عمر ،ط
هـ ( 729وآداب  ، عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حبان المعروف ب أبع الشيخ ) ـ  أخالق النبع  .9

 م ( ، دار الكتاب العربع ، لبنان . 6003، )  1، تحقيق محمد اإلسكندرانع ، " 
مع ) ت أداب الصحبة ، محمد بن الحسين بن محمدد األددي المعدروف ب أبدع عبدد الدرحمن السدل .10

 م ( ، دار الصحابة للتراث ، مصر. 1990، )  1هـ ( ، تحقيق مجدي فتحع السيد ، ط 116
تحقيدق األسداتذة مصدطفى السدقا وإبدراهيم البيداري  6-1أدهار الرياض فع أخبار عياض للمقري  .11

  1910وعبد الحفيض شلبع، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ولنشر القاهرة 

هدـ (  270صحابة ، علع بن محمد الشيبانع المعدروف ب ابدن األثيدر ) ت أسد العابة فع معرفة ال .16

م ( ، دار  1930، )  1، تحقيددق محمددد إبددراهيم البنددا و محمددد أحمددد عاشددور و محمددود عبددد الوهدداب فايددد ، ط

 الشعب ، مصر .
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هددـ ( ، وبهامشدد   816اإلصددابة فددع تميددد الصددحابة ، احمددد بددن علددع بددن حجددر العسددقالنع ) ت  .17

 .هـ ( ، طبعة مصورة لدار الكتاب العربع ، لبنان  1719، ) 1ب فع أسماء الصحابة ، طاالستيعا

أعالم الحديث فع شرح صحيح البخاري، حمد بن محمدد الخطدابع، تحقيدق محمدد بدن   محمدد بدن  .11

 م .1988عبد الرحمن آل سعود، مكة المكرمة، جامعة أم القرى 

 النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين،، هو قاموس تراجم ألشهر الرجال و األعالم .11

 ، لبنان ن يدار العلم للماليم (  1993) ، 16هـ ( ،ط 1792) ت  الدركلع بن محمود بن محمد  خير الدين
 6000األردن نشدر عدام  –األندلس التاريخ والحضارة والمحنة تأليف د محمد عبده حتاملة عمان  .12

 . 1161 -م

هدـ ( ، تحقيدق الدددكتور  639أنسداب األشدراف للمد رأ  أحمدد بدن يحيدى بدن جدابر الدبالذري ) ت  .13

 م ( ، دار الفكر ، لبنان .  1992، )  1سهيل دكار و الدكتور رياض دركلع ، ط 
هدـ ( ، تحقيدق السدعيد بدن  681األولياء ، عبد هللا بن محمدد القرشدع المعدروف ابدن أبدع الددنيا ) ـ  .18

 م ( ، م سسة الكتب الثقافية ، لبنان . 1997، )  1، ط بسيونع دغلول 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبع أبدو الوليدد المتدوفى سدنة  .19

 دار النشر: دار الفكر . 191

 البداية والنهاية إلبن كثير ، تحقيق يوسف البقاعع ، بإشراف مكتب البحوث والدراسات دار الفكر .60

 م .1993ه _  1118، الطبعة الثانية 

البدر المنبر فع تخريج األحاديث و اآلثار الواقعة فع الشرح الكبير ، عمر بن علدع المعدروف ب  .61

 م ( ، دار الهجرة ، السعودية . 6001، )  1هـ ( ، تحقيق مجموعة  من الباحثين ، ط  801ابن الملقن ) ت 
 م  . 1992ل ،طبعة برولكمان ، كارل برولكمان ، إ . أ .بري .66

تاريخ أصبهان ، المسمى ذكر أخبار أصبهان ، أحمد بن عبد هللا المعروف ب أبع نعديم اصدبهانع  .67

 ( ، دار الكتب العلمية ، لبنان . 1990، )  1هـ ( ، تحقيق سيد كسروي حسن ، ط  170) ت 
عنددان ، تدداريخ األندددلس فددع عهددد المددرابطين والموحدددين للمدد رأ يوسددف أشددياأ، ترجمددة محمددد  .61

 م  1911_ 1720القاهرة  –والترجمة والنشر مطبعة لجنة التأليف 

هددـ ( ،  710تدداريخ الطبددري ، المسددمى تدداريخ األمددم و الملددوك ، محمددد بددن جريددر الطبددري ) ت  .61

 هـ ( ، طبعة مصورة بدون ناشر ، لبنان . 1923، )  6تحقيق أبو الفضل إبراهيم ، ط
هـ ( ، تحقيدق مصدطفى عبدد  127الخطيب البغدادي ) ت تاريخ بغداد أحمد بن علع المعروف ب  .62

 م ( ، دار الكتب العلمية ، لبنان . 1993، )  1القادر عطا ، ط 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها و تسمية حلها من األماثل أو اجتاد بنواحيها من اوردها وأهلها ،  .63

تحقيدق محدب الددين عمدر بدن غرامدة هدـ ( ،  131علع بدن الحسدن بدن هبدة هللا المعدروف ب ابدن عسداكر ) ت 

 م ( ، دار الفكر ، لبنان . 1991، )  1العمروي ،ط 
تحفدددة األحدددوذي بشدددرح جدددامح الترمدددذي لمحمدددد بدددن عبدددد  .68

 -دار النشر: دارالكتدب العلميدة بيدروته 1717الرحمن بن عبد الرحيم     المباركفوري أبو العال المتوفى سنة 

 لبنان . 

دار  311د لمحمد بن أبع بكر أيوب الدرعى أبو عبد هللا المتوفى سنة تحفة المودود بأحكام المولو .69

 النشر: مكتبة دار البيان .

تخددريج األحاديددث و اآلثددار الواقعددة فددع تفسددير الكشدداف للدمخشددري ، للمحدددث الفقيدد  عبددد هللا بددن  .70

دار خديمدة ،  ( ، 6009، )  6هـ ( ، تحقيق سلطان بن فهد الطبيشدع ، ط  326يوسف بن محمد الديعلع ) ت 

 مصر .
تدريب الراوي فع شرح تقريب النووي لإلمام جدالل الددين عبدد الدرحمن السديوطع المتدوفى سدنة  .71

 م . 1992ه _  1113بيروت لبنان . الطبعة األولى  –، دار الكتب العلمية ه  911
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الصدباا  ، التذكرة فع األحاديث المشتهرة، محمد بدن عبدد هللا الدركشدع، تحقيدق محمدد بدن لطفدع  .76

 . 1998بيروت  –المكتب اإلسالمع، دمشق 

ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك ، لإلمدام القاضدع عيداض بدن موسدى  .77

 ( ، دار الكتب العلمية ، لبنان . 1998، )  1هـ ( ، عنع ب  محمد سالم هاشم ، ط  111اليحصبع ) ت 
هدـ ( ،  212عبدد العدديم بدن عبدد القدري المندذري ) ت  الترغيب و الترهيب من حديث الشريف ، .71

 م ( ، دار ابن كثير ، سورية . 1999، )  7تحقيق محيع الدين مستو و سمير العطار و يوسف بديوي ، ط 
الترغيب والترهيب للحافض عبد العضيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق محع الدين مستو، دار ابن  .71

 م . 1997ه _  1111كثير، بيروت، الطبعة األولى 

دار الكتدب  -القداهرة –التسهيل لعلوم التنديل ، تحقيق عبد المنعم اليونس ، إبراهيم عطوه عوض  .72
 الحديثة . 

هدـ( ، تحقيدق  730التعريف بمذهب أهل التصوف ، محمد بن إبدراهيم بدن يعقدوب الكالبداذي ) ت  .73

 اإليمان ، سورية. م(، دار 1932، )  1عبد الحليم محمود وط  عبد الباقع سرور ، ط
تفسير القرطبع ، المسمى " الجامح األحكام القدرآن " محمدد بدن أحمدد بدن أبدع بكدر القرطبدع ) ت  .78

م ( ، طبعدة مصدورة لددى دار إحيداء التدراث  1981، )  6هـ ( ، تصحيح أحمد عبدد العلديم البردوندع ، ط 231

 العربع ، لبنان .
تخدريج  أحاديدث شدرح الدوجيد ، أحمدد بدن علدع  التلخيس الجبير ، المسمى : التمييد فع تلخيس .79

م ( ، دار أضدواء  6003، )  1هـ ( ، عنع ب  الدكتور محمدد الثدانع موسدى ،ط  816بن حجر العسقالنع ت ) 

 السلف ، السعودية .
التمهيد لما فع الموطأ من المعانع واألسانيد ، الحافض يوسف بن عبد هللا بن عبدد البدر   القرطبدع،  .10

 أعراب .تحقيق أحمد 

هددـ ( ، تحقيددق  316تهددديب الكمددال فددع أسددماء الرجددال ، يوسددف بددن عبددد الددرحمن المدددي ) ت  .11

 ( م سسة الرسالة ، لبنان . 1980، )  1الدكتور بشار عواد معروف ، ط 
هدـ ( ، تحقيدق عبدده علدع  232تهذيب األسدماء و اللغدات ، المجتدد يحيدى بدن شدرف الندووي ) ت  .16

 دار الفيجاء و دار المنهل ، سورية . م ( ، 6002، )  1كوشك ، ط 
بيدروت  الطبعدة   –دار إحياء التراث العربدع ه  816تهذيب التهذيب البن حجر العسقالنع توفع  .17

 م . 1997ه_  1117الثانية 

جامح األصول فع أحاديث الرسول ، المبدارك بدن محمدد بدن محمدد المعدروف ب ابدن األثيدر ) ت  .11

، مكتبددة الحلددوانع و مطبعددة المددالح و مكتبددة دار البيددان ،  1رنددا وط م، ط هددـ ( ـ تحقيددق عبددد القددادر األ 202

 سورية .
جامح العلوم و الحكم فع شرح خمسين حديثا من جامح الكلم ، عبد الرحمن بن احمد المعروف ب  .11

( ، م سسددة  6001، ) 1هددـ( ، تحقيددق شددعيب األرنددا وط و إبددراهيم بدداجس ، ط  319ابددن رجددب الحنبلددع ) ت 

 ة ، لبنان .الرسال
 ،1991، «أمل»الرباط. منشورات مجلة ، جامح القرويين والفكر السلفع، العلوي محمد فالح .12
جامح المسانيد و السنن الهادي ألقوم سنن ، إسماعيل بن عمر بن كثير بدن ضدو بدن درل القرشدع  .13

 1991، )  1، ط هـ ( ، تحقيق الدكتور عبد المعطدع أمدين قلعجدع  331الدمشقع المعروف ب ابن كثير  ) ت 

 م ( ، دار الفكر ، لبنان .
هـ ( ، تحقيق الدتور مصطفى حسن أبو  193الجامح فع الحديث ، عبد هللا بن و هب القرشع ) ت .18

م ( ، دار ابددن الجددودي ، السددعودية .الجددرح و التعددديل ، عبددد الددرحمن بددن محمددد بددن  1992، )  1الخيددر ، ط 

 1هـ ( ، عنع ب  عبد الرحمن يحيى المعلمدع اليمدانع ، ط 763ت  إدريس الرادي المعروف ب ابن أبع حاتم )
م ( ، طبعة مصورة عن نشرة دار المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند لدى دار إحياء التراث  1916، ) 

 العربع، لبنان .
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هدـ ( ، تحقيدق الددكتور علدع حسدين  188الجمح بين االصحيحين ، محمد بدن فتدوح الحميددي ) ت  .19

 م ( ، دار ابن حدم ، لبنان . 6006، )  6البواب ، ط 
هدـ ( ، تحقيدق الددكتور نويد  حمداد ،  181الجهاد ، عبد هللا بن المبارك بن واضح المدرودي ) ت  .10

 ،بدون تاريخ ، دار المطبوعات الحديثة ، السعودية . 1ط 
 112الضداهري ) ت  جوامح السيرة النبوية ، الفقي  علع بن أحمد بن سعيد المعروف ب ابدن حددم .11

 م ( ، دار الكتب العلمية ، لبنان . 1987، )  1هـ ( ، ط 
حاشية ابن القيم على سنن أبو داود ألبو عبد هللا شمس الدين محمدد بدن بكدر بدن أيدوب    بدن سدعد  .16

 دار الكتب العلمية . –دار النشر 311ادرعع الدمشقع المتوفى سنة

مية بالسنة النبويدة، محمدد أحمدد أبدو دهدرة ، دار الكتداب الحديث والمحدثون أو عناية األمة اإلسال .17

 م .  1981ه_  1101العربع، طبعة 

حركة الحديث بقرطبة خالل القرن الخامس الهجري، أبدو محمدد عبدد الدرحمن بدن عتداب ، اعدداد  .11

 م . 1991ه_ 1111 –خالد الصمدي 
ودارة   أحمد األمين ،العمرانع ، الحركة الفقهية فع عهد السلطان سيدي محمد بن عبد هللا .11

 .1992األوقاف والش ون اإلسالمية. الرباط. 
حلية األولياء وطبقات األصفياء للحافض أبع نعيم أحمدد بدن عبدد هللا األصدفهانع ، تحقيدق مصدطفى  .12

 م . 1993ه _ 1118عبد القادرعطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

هـ ( ، تحقيق عثمان إسماعيل  718الحكيم الترمذي ) ن ختم األولياء محمد بن علع المعروف ب  .13

 هـ ( ، المطبعة الكاثوليكية ، لبنان . 1921، )  1يحيى ، ط 
خالصدة البدددر المنيدر فددع تخدريج األحاديددث و االثدار الواقعددة فدع الشددرح الكبيدر ، عمددر بدن علددع  .18

م ( ، مكتبددة  1989، )  1ط  هددـ ( ، تحقيددق حمدددي عبددد المجيددد السددلفع ، 801المعددروف ب ابددن الملقددن ) ت 

 الرشد السعودية .
  1هـ ( ، ط  911الدر المنثور فع التفسير بالموثور ، عبد الرحمن بن أبع بكر السيوطع ) ت  .19
لبندان ،  -يروت ب  -الدرر الكامنة فع أعيان المائة الثامنة ، ابن حجر العسقالنع دار الكتب العلمية .20

 الطبعة األولى 

ألحاديث المشتهرة لإلمام جالل الددن عبدد الدرحمن بدن أبدع بكدر   السديوطع، الدرر المنتشرة فع ا .21

 .     1987 -ه1107الرياض ، الطبعة األولى  –تحقيق د. محمد بن لطفع الصبا ، جامعة الملك سعود

،  1هـ( ، تحقيق سعيد القدقع ، ط  770الدعاء ، الحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملع )  .26

 اإلسالمع ، لبنان . (، دار الغرب 1996)
 1هـ( ، تحقيق محمد سعيد  محمد مجمد البخاري ،ط720الدعاء ، ليمان بن أحمد الطبرانع ) ت  .27

 م( ، مكتبة الرشد ناشرون ، السعودية . 6008،) 
، )  1هـ ( ، تحقيق بدر بن عبد هللا البدر ،ط  118الدعوات الكبرى ، أحمد بن الحسين البيهقع )  .21

 اس ، الكويت. .م ( ، دار غر 6009
هـ ( ، تحقيق  118دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، أحمد بن الحسين البيهقع ) ت  .21

 .م ( ، دار الريان ، مصر  1988، )  1عبد المعطع قلعجع ، ط 
الددديبام المددذهب فددع معرفددة أعيددان علمدداء المددذهب ، إبددراهيم بددن علددع المددالكع المعددروف ب ابددن  .22

 م ( ، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر . 6007، )  1( ، تحقيق علع بن عمر ، ط هـ  399فرحون ) ت 
سددنة  تحقيددق أبددو ه   911الددديبام علددى صددحيح مسددلم بددن الحجددام ، جددالل الدددين السدديوطع تددوفع .23

 دار بن عفان السعودية .ه_ 1112إسحاق الحوينع ، الطبعة األولى سنة 

هدـ ( ، تحقيقمحمدد عبدد  681وف ب ابدن أبدع الددنيا ) ذم الدنيا ن عبد هللا بن محمد القرشع المعدر .28

 م ( ، م سسة الكتب الثقافية ، لبنان . 1997، )  1القادر أحمد عطا ، ط 
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هدـ ( ، تحقيدق خالدد عبدد  193ذم الهوى ن عبد الرحمن بن علع المعدروف ب ابدن الجدودي ) ت  .29

 لبنان . هـ ( ، دار الكتاب العربع ، 6009، )  1اللطيف السبح العلمع ، ط 
رحلددة ابددن بطوطددة وتسددمى تحفددة األنضددار فددع غرائددب األمصددار وعجائددب األسددفار، دار بيددروت  .30

 . 1980بيروت  -للطباعة والنشر

الرحلة فدع طلدب الحدديث ، لإلمدام أحمدد بدن علدع بدن ثابدت المعدروف ب الخطيدب الغددادي ) ت  .31

   ، سورية .م ( ، نشره محقق 1931، ) 1هـ ( ، تحقيق نور الدين العتر ، ط  127
،  1هـ ( ، تحقيق و شدرح أحمدد محمدد شداكر ، ط  601الرسالة ، محمد بن إدريس الشافعع ) ت  .36

 م ( ، طبعة مصورة بدون ناشر ، لبنان . 1979) 
هـ ( ، تحقيدق عبدد الحلديم محمدود  121الرسالة القشيرية ، ، عبد الكريم بن هودان القشيري ) ت  .37

 م ( ، دار الشعب ،مصر . 1989، ) 6و الدكتور محمود بن الشريف ، ط 
هـ ( ، تحقيق عبد الفتاح أبو غددة ) ت  617رسالة المسترشدين ، الحارث بن اسد المحاسبع ) ت  .31

 م ( ، دار السالم ، مصر.6000، )  10هـ ( ، ط  1113
هددـ ( ، تحقيددق  681الرقددة والبكدداء ، عبددد هللا بددن محمددد القرشددع المعددروف ب ابددن أب الدددنيا )ت  .31

 م ( ، دار ابن حدم ، لبنان . 1992،)  1خير رمضان يوسف ، ط محمد
د إحسدان  الروض المعطار فع خبر األقطار ) معجم جغرافدع مدح مسدرد عدام ( للحميدري تحقيدق .32

 .  1980بيروت  -عباس، م سسة تامر للثقافة 
دين عبدد روضة العقالء و ندهة الفضالء، لإلمام محمد بن حبان السبتع ، تحقيقمحمد بن يمحيى ال .33

، بددون تداريخ ، طبعدة مصدورة لددى دار الكتدب  1الحميد و محمد عبد الرداق حمدة ومحمدد حامدد الفقدع ، ط 

 العلمية ن لبنان .  

دار النشددر:    ه   232ريدداض الصددالحين للشدديخ محددع الدددين أبددع دكريددا شددرف النددووي المتددوفى  .38

 مطبعة النهضة بمكة المكرمة .
رة ، أحمد بن عبد هللا بن محم الشافعع المعروف ب محمدد الددين الرياض النضرة فع مناقب العش .39

 م ( ، دار الكتب العلمية ، لبنان . 6007، )  6هـ ( ، ط  291الطبري ) ت 
 -1100ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب،  لمقدمة ، للخطيب  تحقيق عبد هللا عنان، الطبعة األولى  .80

 م ، القاهرة .1980

العباد البن قديم الجوديدة تحقيدق شدعيب وعبدد القدادر األرند وط  م سسدة داد المعاد فع هدي خير  .81

 م . 1996ه _  1116بيروت ، طبعة   –الرسالة 
هـ ( ، عنع ب  محمد عبد السالم شداهين ، ط  611الدهد ، أحمد بن محمد بن حنبل السيبانع ) ت  .86

 م (،دار الكتب العلمية ، لبنان.1999، ) 1
هدـ 181مردوي ، الحافض عبد هللا بن المبارك بن واضح المرودي ) ت الدهد و الرقائق برواية ال .87

، بدددون تدداريخ ، طبعددة  1( ،ويليدد  ديددادات روايددة نعدديم بددن حمدداد عليدد  ، تحقيددق حبيددب الددرحمن العضمددع ، ط

 مصورة لدى دار الكتب العلمية ، لبنان .
 816انع األمير المتوفى سبل السالم شرح بلو  المرام من أدلة األحكام لمحمد بن إسماعيل الصنع .81

 إحياء التراث العربع .         -دار النشر

الريداض  –سنن ابن ماجة تأليف محمد ناصدر األلبدانع ، الناشدر مكتدب التربيدة العربدع  لددول  الخلديج .81

 م .1983ه_  1108م .  طبعة ثانية  1982ه_ 1103طبعة أولى 

دار النشدر:     631األددي المتدوفى سدنة  سنن أبو داود لسليمان بن األشعث أبدو داود السجسدتانع .82

 م .  1989ه_1109الرياض ، الطبعة األولى  -مكتب التربية العربع لدول الخليج 

 دار النشر: مكتبة الدار . 118سنن البيهقع الصغرى المتوفى سنة  .83

 دار النشر: دار إحياء التراث العربع .  639سنن الترمذي السلمع المتوفى سنة  .88
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  611أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهدرام الددرامع المتدوفع سدنة سنن الدرامع  .89

 دار النشر: دار إحياء السنة النبوية .

 بيروت . -السنن الكبرى لإلمام أبع بكر أحمد بن الحسين بن علع البيهقع ، دار المعرفة .90

، دار 707ئع المتوفى سدنةسنن النسائع المجتبى من السنن ألحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسا .91

 م . 1988_ 1109النشر:مكتب التربية العربع لدول الخليج، الطبعة األولى 

شددجرة النددور الدكيددة فددع طبقددات المالكيددة، تددأليف محمددد بددن محمددد مخلددوف ، دار الفكددر للطباعددة  .96
 والنشر والتوديح .

 بيروت –دة شذرات الذهب فع أخبار من ذهب، ابن العماد، منشورات دار األفاق الجدي .97
شدددرح القدددانون المددددنع " النضدددرة العامدددة لاللتددددام : نضريدددة العقدددد ، غددددريس العلدددوي المددددغري  .91

 ، مطبعة النجاح ، الدار البيضاء . 1العبدالوي ، ط 
شددرح النددووي علددى صددحيح مسددلم ألبددو دكريددا يحيددى بددن  .91

 .  دار إحياء التراث العربع -دار النشر 232شرف بن مري النووي المتوفى    سنة 

 1م ( ، تحقيق األرنا وط، ط  761شرح مشكل اآلثار، احمد بن محمد بن سالمة الطحاوي ) ت  .92
 م ) ن م سسة الرسلة ، لبنان . 1991، ) 

هـ ( ، تحقيق  162شرف أصحاب الحديث ، أحمد بن علع المعروف ب الخطيب البغداي ) ت  .93

 جامعة انقرة ، تركية . ، بدون تاريخ ، كلية اإللهيات 1محمد سعيد خطيب أوغلع ، ط 
هدـ ( ، تحقيدق  111، القاضدع عيداض بدن موسدى اليحصدبع )  الشفا بتعريف حقوق المصدطفى  .98

 م ( ، مكتبة الغدالع دار الفيحاء ، سورية . 6000، )  1عبده علع كوشك ، ط 
ت (  797) ت  إسماعيل بن حماد الجدوهري ، المسمى : تام اللغة و الصحاح العربية ، الصحاح .99

 م 1990حقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين ، الطبعة الرابعة ،ت

دار النشدر:    711صحيح ابن خديمة لمحمد بن إسحاق أبو بكر السلمع النيسابوري المتوفى سنة  .100

 م . 1996ه_  1116الطبعة الثانية  –المكتب اإلسالمع 

أبو عبد هللا الجعفع   المتوفى سنة  صحيح البخاري الجامح الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل .101

 دار ابن كثير اليمامة . -دار النشر  612

دار   -( دار النشددر621صدحيح مسددلم ، مسددلم بدن الحجددام أبددو الحسدين القشدديري النيسددابوري )ت  .106

 إحياء التراث العربع .

هدـ ( ، صدنح فهرسد   193صفة الصفوة ، عبد الرحمن بن علدع المعدروف ب ابدن الجدودي ) ت  .107

 م (، م سسة الكتب الثقافية ، لبنان . 1996)   6د السالم هارون ، ط عب
صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلدط وحمايتد  مدن اإلسدقاط والسدقط البدن الصدالح عثمدان بدن  .101

بيروت الطبعدة  –تحقيق موفق عبد القادر ، دار الغرب اإلسالمع ه  217عبد الرحمن الشهردوري توفع سنة 

 . 1108الثانية 
هدـ ( ن  681لضعفاء وآداب اللسان ن عبد هللا بن محمد القرشع المعروف ب ابن ابع الدنيا ) ت ا .101

 م ( ، دار الغرب اإلسالمع ، لبنان . 1982، )  1تحقيق نجم عبد الرحمن خلف ، ط 
هدـ ( ،  162طبقات الحنابلة ، محمد بن محمد بن الحسين الفراء المعدروف ب ابدن أبدع يعلدى )ت  .102

 م ( ، دار الملك عبد العديد ، السعودية . 1999، )  1لرحمن بن سليمان العثيمين ، ط تحقيق عبد ا
هدـ ( ، تحقيدق ندور الددين  801طبقات األولياء ن عمر بن علع بن أحمدد المعدروف ابدن الملقدن )  .103

 م( ، مكتبة الخانجع ، مصر . 1937، )  1شريب  ، ط

 . (  م1983، ) 1ط  طبقات الشافعية ، لإلمام عبد الرحيم األسنوي، دار الكتب العلمية، بيروت ،  .108

( م 1983)طبقات الشافعية لإلمام أحمد بن محمد بن القاضع شهبة، دار النددوة الجديددة ، بيدروت  .109

. 
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الحسدين بدبن طبقات الصوفية إلمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافض محمد الحسين بن محمد بن  .110

 1982، )  1هـ( ، تحقيق نور الدين شريب  ، ط 116محمد األددي المعروف ب أبع عبد الرحمن السلمع ) ت 

 م ( لدى الكتاب النفيس، سورية . 1917م ( ، طبع  مصورة عن نشرة المحقق سنة ) 
ابن  طبقات الفقهاء الشافعية لإلمام الحافض عثمان بن عبد  الرحمن الشهردوري المعروف ب .111

 232هـ ( ،هذب  و رتب  و استدرك علي  اإلمام الحافض المجتهد يحيى بن شرف النووي )  217الصالح ) ت 

م ( ، تحقيق محيع الدين علع نجيب ،  316هـ ( و بيض اصول  و نقح  يوسف بن عبد الرحمن المدي ) ت 

 م ( ، دار البشائر اإلسالمية ، لبنان . 1996، )  1ط 
م ( ، تحقيق  331لشافعيين، إسماعيل بن عمر الدمشقع المعروف ابن كثير ) ت طبقات الفقهاء ا .116

م ( ، مكتبة الثقافة الدينية ،  1997، )  1الدكتور أحمد عمر هاشم و الدكتور محمد دينهم محمد عدب ، ط 

 مصر .
هـ ( ،  670الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد بن منبح البصري المعروف ب ابن سعد ) ت  .117

 م ( ، مكتبة الخانجع ، مصر . 6001، )  1علع محمد عمر ، ط تحقيق 
م ( ، دار  1983هـ ( ، ) 186العاقبة فع ذكر الموت ، عبد الحق بن عبد الرحمن  اإلشبيلع ) ت  .111

 م ( ، مكتبة دار األقصى ، الكويت. 1982، )  1القلم ، سورية. ، تحقيق محمد خضر ، ط 
 1938الربددداط، دار المدددأثورات  ، عمددداري أحمددددال مقدمدددة كتددداب تددداريخ الضدددعيف الربددداطع،  .111

 .1981المغرب عبر التاريخ الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة : حركات إبراهيم
، دار ( ه 811 ت )عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين محمود بن أحمد العينع  .112

 بيروت . -إحياء التراث 

/ 63 – 62انضر ندوة )المدارس العلمية العتيقة(، ) عناوين المتون والشروح التع كانت تدرس؛ .113

وكتاب منار السعود،  محمد « أحمد أبو القاسم«. » الحسين أصبحع» ( جمعية أدور أبحاث : 91/ 7

  الوسخينع
دار النشر: دار  هـ( 1769)تعون المعبود شرح أبع داود لمحمد شمس الحق العضيم آبادي  .118

 إحياء التراث العربع .

هـ ( ، بعناية محمد 661ث ، القاسم بن سالم الهروي المعروف ب أبع عبيد ) ت غريب الحدي .119

 م( ، طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربع ن لبنان . 1921، ) 1عبد المعيد خان ، ط 
. دار هدـ(  193)تغريب الحديث البن الجودي )ابو الفرم( عبدد الدرحمن بدن علدع بدن الجدودي  .160

 دار الكتب العلمية . -النشر

دار  788ريب الحديث للخطدابع ألحمدد بدن إبدراهيم الخطدابع البسدتع أبدو سدليمان المتدوفى سدنة غ .161

 جامعة أم القرى . -النشر

تحقيدق د.عبدد  632الغريب البن قتيبة عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الد نيوري أبو محمد المتوفى سنة  .166

 ه . 1793بغداد، الطبعة األولى  -هللا الجبوري. دار النشر مطبعة العانع

، تحقيق  9هـ  681الغيبة و النميمة ، عبد هللا بن محمد القريشع المعروف ب أبن الدنيا ) ت  .167

 م (، م سسة الكتب الثقافية ، لبنان . 1997، )  1مصطفى عبد القادر عطا ، ط 
دار المعرفة  -دار النشر 902الفائق فع غريب الحديث لمحمود بن عمر الدمخشري المتوفى سنة  .161

 م . 1991ه_  1111وطبعة دار الكتب العلمية ، الطبعة األولى ه_  1768. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ألحمد بن علع بن حجر أبو الفضل العسقالنع     المتوفى سنة  .161

 دار النشر: دار المعرفة . 816

ن هـ (  681الفرم بعد الشدة ن عبد هللا بن محمد القرشع المعروف ب ابن أبع الدنيا ) ت   .162

 م ( ، دار الكتب العلمية ، لبنان .1982، ) 1تحقيق عبد القادر عطا ، ط 
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هـ ( ، تحقيق وصع هللا بن محمد  611فضائل الصحابة ، أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانع ) ت  .163

 م ( ، دار ابن الجودي ، السعودية . 1170، )  1عباس / ط
حسن إبراهيم مكتب التربية العربع  لعال، عبد ا فن التعليم عند بدر الدين بن جماعة، الرياض .168

 .1981لدول الخليج، 

هـ( ن تحقيق إحسان عباس ، ط  321فوات الوفيات و الذيل عليها ن محمد بن شاكر الكتبع )ت  .169

 م ( ، دار صادر ، لبنان . 1937، ) 1

،  1م ( ، ط 1071فيض القدير شرح جامح الصغير ، محمد عبد الر وف بن علع المناوي ) ت  .170

 هـ ( ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ن لبنان . 1713) 
 .  1982م سسة الرسالة ،  بيروت  -، دار النشر (  813 )تالقاموس المحيط للفيرود آبادي،  .171

  1933كورينطع، المعهد اإلسبانع العربع للثقافة مدريد  -قاموس عربع أسبانع للدكتور ف .176

هـ ( ، تحقيق خير  681المعروف ابن أبع الدنيا ) ت قصر األمل ، عبد هللا بن محمد القرشع  .177

 م ( ، دار ابن حدم ، لبنان . 1991، )  1رمضان يوسف ، ط 
هـ ( ، تحقيق مصطفى  681قضاء الحوائج ، عبد بن محمد القرشع المعروف ب ابع الدنيا ( ت  .171

 م ( ، و سسة الكتب لثقافية ، لبنان . 1997، )  1عبد القادر عطا ، ط 
ين الفقهيددة ، محمددد بددن أحمددد بددن جدددي الغرندداطع ، دار الرشدداد الحديثددة ، الدددار البيضدداء ) القددوان .171

6000. ) 
 782قوت القلوب فع معاملة المحبوب ، محمد بن علع بن عطية المعروف ب أبع طال المكع )  .172

وصل إلى هـ ( ، و بهامش  سرام القلوب و عالم الذنوب للعلمة علع الفنانع و حياة القلوب فع كيفية ال

هـ ( ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة  1710، )  1هـ ( ، ط 321المحبوب للعلمة عماد الدين األموي ) ت 

 الميمنية لدى دار صادر ، لبنان .
القول المسدد فع الذب عن مسند اإلمام أحمد بن علع بن محمد الكنانع المعروف ب ابن حجر  .173

 م ( ، دار اليمامة ، سورية . 1981، )  1،ط العسقالنع ، تحقيق عبد هللا محمد الدرويش 
  1917-1911اسطنبول  6-1كشف الضنون عن أسامع الكتب والفنون لحاجع خليفة  .178

كندددد العمدددال فدددع سدددنن األقدددوال واألفعدددال، عدددالء الددددين علدددع المتقدددع بدددن حسدددام الددددين الهنددددي        .179

 م . 1933ه _  179 3تصحيح صفوة السقا، مكتبة التراث اإلسالمع، حلب ، الطبعة األولى

م ( ، 911الآللئ المصنوعة فع األحاديث الموضوعة ، عبد الرحمن بن أبع بكر السيوطع ) ت  .110

 م ( ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، لبنان . 1987، )  1ط 
 ، دار صادر ، لبنان . 1هـ ( ، ط 311لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منضور العسقالنع ) ت  .111
 طبعة بيروت .ه  311ور جمال الدين محمد بن جالل توفع لسان العرب، منض .116

هـ ( ، تحقيق العالمة عبد الفتاح ابو  816لسان الميدان ، احمد بن علع بن حجر العسقالنع ) ت  .117

 م ( ، دار البشائر اإلسالمية ، لبنان . 6006، )  1هـ ( ، ط  1113غدة ) ت 
، 1مجلة  دعوة الحق، عدد :  ، لبرجالع المهديلمحات من دنيا الفكر الدينع على عهد العلويين. ا .111

 .1783ذو القعدة  11سنة 
اللمحة البدرية فع الدولة النصرية البدن الخطيدب، نشدره األسدتاذ محدب الددين الخطيدب ، المطبعدة  .111

 . 1713السلفية بالقاهرة 

 .6000، الرباط  6المبادئ القانونية العامة :" نضرية شباب ، امينة التايب ، ط  .112
م ( 6006هـ ( ، طذ ، ( 777لسة و جواهر العلم ، أحمد بن مروان بن محمد الدينوري ) ت المجا .113

 ، دار ابن حدم ، لبنان .
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هـ ( ، تحقيق حمدي عبد المجيد  711المجروحين من المحدثين ، محمد بن حبان السبتع ) ت  .118

 م ( ، دار الصميعع ، السعودية . 6000، )  1السلفع ، ط
 ( .13األعلى العدد ) مجلة القضاء المجلس  .119
 ( . 178مجلة القضاء و القانون عدد )  .110
مجمح الدوائد ومنبح الفوائد للحافض نور الدين علع بن أبع بكر الهيثمع ، تحقيق عبد هللا الدرويش  .111

 م بيروت ، دار الفكر . 1991ه _  1111

ار بيروت لبنان م ( ، د 1981هـ (  1المحاسن و المساوئ ، إبراهيم بن محمد البيهقع ) ت قرن  .116

. 
هـ ( ، تحقيق  681المحتضرين ، عبد هللا بن محمد القريشع المعروف ب ابن أبع الدنيا ) ت  .117

 م ( ، دار ابن حدم ، لبنان . 1993، ) 1محمد خير رمضان يوسف ، ط 
هـ ( ، 311مختصر تاريخ دمشق البن عساكر، محمد بن مكرم المعروف ب ابن منضور ) ت  .111

 ( ، دار الفطر ، سورية . 1981، )  1المحققين ، ط عنع ب  مجموعة من 
هـ ( ، تحقيق محمد ضياء  118المدخل إلى السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين البيهقع ) ت  .111

 هـ( ، دار أضواء السلف ، السعودية . 1160، )  6الرحمن األعضمع ، ط 
ـ ( ، تحقيق مصطفى ه 763مساوء األخالق و طرائف مكروهها ، محمد بن جعفر الخرائطع ) ـ  .112

 م ( ، م سسة الكتب الثقافية ، لبنان . 1997)  1عطا ، ط 
 المستدرك على الصحيحين للحافض أبع عبد هللا الحاكم النيسابوري، دار المعرفة، بيروت .  .113

 دار النشر: دار  المعرفة . 712مسند أبع عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرائنع المتوفى سنة  .118

، تحقيدق السديد أبدو المعداطع  الندوري ه  611أحمد بدن محمدد بدن حنبدل،توفع مسند أحمد، لإلمام  .119

 م . 1998_ 1119وآخرين ، الطبعة األولى 

 .1717القاهرة   ( ه 611 )تمسند اإلمام أحمد ألبع عبد هللا الشيبانع أحمد بن محمد بن حنبل، .120
، تحقيددق حمدددي عبددد سددند الددذهاب ، المسددمى " شددهاب األخبددار فددع الحكددم و األمثددال و اآلداب "  .121

 م ( ، م سسة الرسالة ، لبنان . 1989، )  1المجيد السلفع ، ط 
مسند الشهاب للقاضع محمد سالمة القضداعع ، تحقيدق حمددي المجيدد السدلفع، م سسدة الرسدالة،  .126

 م .1982ه_ 1103الطبعة الثانية ، 
 1هدـ ( ، ط  111مشارق األنوار على الصحاح اآلثار ، القاضع عياش بن موسى اليحصبع ) ت  .127

 هـ ( ، مطبعة مصورة عن نشرة فاس لدى دار الثرات ، مصر . 1777، )
 المكتب اإلسالمع -مشكاة المصابيح، محمد بن عبد هللا الخطيب التبريدي، الجدء الثالث .121

الرباط. ودارة  ،مضاهر النهضة الحديثة فع عهد يعقوب المنصوب الموحدي. الحسين عبد الهادي .121
 األوقاف

حاديددث القدسددية الصددحيحة اإلمددام أبددع الحسددن نددور الدددين محمددد القدداري، مكتبددة السددنة معجددم األ .122
 بالقاهرة.
معجم األدباء ، المسمى " غرشاد األريب إلى معرفة األديب " ، يداقوت عبدد هللا الرومدع الحمدوي  .123

 م ( ، م سسة المعرف ، لبنان . 19999، )  1هـ ( ، تقدم ل  عمر فاروق الطبال ، ط  262) 
هـ ( ، تحقيق الدكتور محمدود الطحدان ، ط 720لمعجم األوسط ، سليمان بن أحمد الطبرانع ) ت ا .128

 م ( ، مكتبة المعارف السعودية . 1981، )  1
معجم البلدان اإلمام شهاب الدين أبع عبد هللا يداقوت بدن عبدد الحمدوي الرومدع، تحقيدق فريدد عبدد  .129

 بيروت. -العديد الجندي، دار النشر: دار الكتب العلمية
هـ ( ت  132معجم السفر ، لإلمام أحمد بن محمد الجرواءانع المعروف ب أبع طاهر السلفع ) ـ  .130

 م ( ، دار الفكر ، لبنان. 1997، )  1حقيق عبد هللا عمر البارودي ، ط 
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 1م ( ، تحقيق فاروق اسليم ، ط  781معجم الشعراء محمد بن عمران بن موسى المردبانع ) ت  .131
 ، دار صادر ، لبنان . م ( 6001، ) 

هـ ( ـ حقيدق محمدد  318معجم الشيوأ أ المعجم الكبير ( ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبع ) ت  .136

 م ( ، مكتب الصديق السعودية . 1988، )  1الحبيب الهيلة ، ط 
م  711معجم الصحابة ، القاضع عبد الباقع بن قانح بن مردوق بدن واثدق األمدوي البغددادي ) ت  .137

 م ( ، مكتبة مصطفى البدار ، السعودية . 1998مدي الدمرداش محمد ، ) قيق خليل إبراهيم قوالتع وح( ، تح
ـ حقيق األمدين الجنكدع ،  9هـ  713معجم الصحابة عبد هللا بن محمد بن عبد العديد البغوي ) ت  .131

 م ( ، مكتبة دار البيان ، الكويت .6000، )  1ط 
هدـ ( ، 720" للعضيم آبدادي ، سدليمان بدن أحمدد الطبراندع )  معجم الصغير و مع  " غنية األلمعع .131

 م ( ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، لبنان . 1987، )  1ط
 . 1972 -1917.ونسكك ، ليدن حمدأ  –المعجم المفهرس أللفاض الحديث النبوي الدكتور  .132
 معجم الم لفين عمر رضا كحالة،  مطبعة الترقع بدمشق. .133
هدـ ( ، تحقيدق  170، أحمدد بدن عبدد هللا المعدروف ب أبدع نعديم األصدبهانع ) ت  معرفة الصحابة .138

 م ( ، دار الوطن ، السعودية . 1998، )  1عادل يوسف العدادي ، ط 
هدـ( ، 101معرفة علوم الحديث ، محمد بن عبد هللا بن حمدوي  النيسابوري المعروف ب الحاكم )  .139

 م ( ، مكتبة العلمية ) النمنكانع ( السعودية . 1933، )  6عنع ب  الشريف معضم حسين ، ط 
 .1987دار الغريب اإلسالمع، ،  بنعبد هللا عبد العديدل معلمة الفق  المالكع، بيروت، .180
، )  1هـ ( ، تحقيق الدتور مارسدن جونس ، ط  603المغادي محمد بن عمر الواقدي ) ت  .181

 لبنان .م ( ، طبعة مصورة لدى م سسة األعضمع للمطبوعات ،  1922
 –المفهم لما أشكل من تلخيس صحيح مسلم ، تحقيق هانع الحام ، المكتبة التوفيقية ،     القاهرة  .186
 مصر . 

تحقيق   212المفهم لما أشكل من تلخيس مسلم للقرطبع أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبع توفع  .187

 م . 6001- ه 1116لبنان ، الطبعة األولى  –د. عائض القرنع ، دار ابن حدم، بيروت 

مقدمة ابن الصالح و محاسن االصطالح ، عثمان بن عبد الرحمن الشهردوري المعروف ب ابن  .181

هدـ ( ن تحقيدق عائشدة  801هـ ( و لإلمام الحافض عمدر بدن رسدالن البلقيندع المصدري ) ت  217الصالح ) ت 

 م (، دار المعارف ،مصر . 1989، ) 1عبد الرحمن ، ط 
 ه . 1771القاضع أبع الوليد سليمان بن خلف الباجع، دار السعادة، المنتقى شرح موطأ مالك ،  .181

 دار الفكر سورية . –منهج النقد فع علوم الحديث الدكتور نور الدين العتر  .182
موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف، أبو طاهر محمد السعيد بن بسيونع دغلول دار الكتب  .183

 العلميةبيروت لبنان.
هـ ( ، غنع ب  توفيق  193بن علع المعروف بابن الجودي ) ت  الموضوعات ، عبد الرحمن .188

 م ( ، دار الكتب العلمية ، لبنان . 1991، )  1حمدان ، ط 
دار المعرفة بيروت . الطبعة الثانية ،  –تحقيق خليل مأمون شيحا  139موطأ مالك بن أنس توفع  .189

 م .1996ه _ 1116

 ( 1011) ت حمد المقري التلمسانع نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، أحمد بن م .190
م  202النهاية فع غريب الحديث و األثر ، المبارك بن محمد بن محمد المعروف ابن األثيدر ) ت  .191

 ( ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربع ، لبنان .
 902سدنة  ألبو السدعادات المبدارك بدن محمدد الجددري المتدوف -النهاية فع غريب الحديث واألثر .196

 المكتبة العلمية . دار النشر
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، المسدمى " سدلوة العدارفين و بسدتان الموحددين "  نوادر األصول فدع معرفدة أحاديدث الرسدول  .197

هـ ( ، و يلي  : "مرقاة الوصول حواشع نوادر الصول " 718محمد بن علع المعروف ب الحكيم الترمذي ) ت 

 عن نسخة األستانة لدى صادر ، لبنان . هـ ( ، طبعة مصورة 1697، )  1البن إسماعيل اإلمام ، ط 
النوادل الجديدة الكبرى ألهل فاس و غيرهم مدن البددو و القدرى ، أبدع عيسدى المهددي الدودانع ،  .191

 ( .  1998، منشورات ودارة األوقاف و الش ون اإلسالمية  ، الرباط )  8تحقيق وتصحيح عمر بن عباد م 
تقدى األخيدار لمحمدد بدن علدع بدن محمدد  الشدوكانع نيل األوطار من أحاديث سيد األخبار شرح من .191

م  1991 - 1111لبنان ، الطبعة األولى  -دار الجيل .وطبعة دار الكتب العلمية ، بيروته: 1611المتوفى سنة 

. 
هدية العارفين أسماء الم لفين و آثار المصنفين من كشف الضنون ، إسماعيل باشا بن محمدد أمدين  .192

هـ ( ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلميدة ، لبندان  1721، )  1هـ ( ، ط  1779بن مير سليم البغدادي ( ت 

. 
هدـ ( ، تحقيدق  681الهم و الحدن ، عبد هللا بن محمد القريشدع المعدروف ب ابدن أبدع الددنيا ) ت  .193

 م ( ، دار السالم ، مصر. 1991، )  1مجدي فتحع السيد ، ط 
الصدفوي، الطبعدة الثانيدة باعتنداء هلمدوت ريتدر، دار  الوافع بالوفيات لصالح الدين خليل بن إيبك .198

 م .1921ه _  1781النشر: شتاير بنيسادن 

الوافع فع شرح األربعين النووية، د. مصطفى البغا، تحقيق محع الدين مستو،    دمشق، دار ابن  .199

 م . 1982كثير .
ـ بددء مدن أنداب هللا ـ فهدم الوصايا النصائح الدينية و النفحات القدسدية ـ القصدد و الرجدول إلدى هللا  .600

م  1982، )  1هـ ( ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، ط  617الصالة ـ التوهم ( ، الحارث بن أصد المحاسبع ) 

 ( ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
تحقيدق ه   281وفيات األعيان وأنباء أبناء الدمان ، ألحمد بن محمد بن أبع بكر بدن فلكدان تدوفع  .601

 م . 1918_  1723القاهرة  -دار صادر بيروت . ومكتب النهضة المصرية إحسان عباس ،
م ( ، تحقيدق ياسدين محمدد 681اليقين ، عبدد هللا بدن محمدد القريشدع المعدروف ب أبدع الددنيا ) ت  .606

 م ( ، دار البشائر اإلسالمية ، لبنان . 6001، )  1السواس ، ط 
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وما زهد في النكاح من كونه يتولد منه كثرة العيال، مصادم في ،  جيل إلى يوم الدين99 /       أ(19)

 : من المسانيد

في مسنده رضي اهلل عنه أنه  ، ونص اإلمام أبي حنيفة ابن عباس رضي اهلل عنه :حديث 9 

إذا بات أحدكم مهموما مغموما من سبب العيال، كان أفضل »  : قال رسول اهلل  قال:

إن كنت من  أنظره في المسانيد 100« عند اهلل تعالى من ألف ضربة بالسيف في سبيل اهلل

 .أهلها

وذمها، فلنأت إن شاء اهلل ببيانه بعبارة وما ذكره الغزالي فيما سيأتي من ذكر الدنيا ومدحها /       ب(19)

 فأما من﴿  أنظر إلى قوله تعالى: سهلة قريبة المأخذ كلها مأخوذة من كتاب اهلل عز وجل،

أن تقرضوا اهلل قرضا ﴿ وقوله:  ، 101﴾ أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى

 ، وقوله:102﴾حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم

                                                           
 السطر األول و الثاين من عبارات كتبت خبط مغاير و غري مقروء مبقدار أربعة اسطر و ست كلمات يف أخر 99

 . (91)أ مخ 
 . 96/ 1أخرجه اخلوارزمي يف جامع املسانيد   100
 . 3،  2، 1  سورة الليل اآلية101
102

 12سورة التغابن اآلية  
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 104﴾ فبشرهم بعذاب اليم / 103ون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل اهللوالذين يكنز ﴿        أ(19) 

والعياذ  105اآليات األربع كافية في مدح الدنيا وذمها، ونجاة صاحبها أو خسرانه فبهذه

باهلل. وبالجملة فالدنيا راحلة سريعة الجري، تبلغ صاحبها إلى الجنة، أو تكبه على وجهه في 

 .النار والعياذ باهلل

 قد كنا عزمنا على إتمام هذا الكتاب وتتبع أبوابه بابا بابا، حتى سمعت 106ونحن

منه وحشاها من  ةئمما هي بري/ بنت الصديق رضي هلل عنها وأرضاها فيه ما نسب للصديقية ب(       19)
 ، ان أجد حكيه أو أتلفظ به هذا وال أقدر .، وهو مذكور عنده في كتاب النكاح ذلك 107

، ورضي  وآبيت أن ال اسمعه وال انظر فيه ،ضربت صفحا عن مطالعتهفلما سمعت ذالك أ

بنت الصديق، ومنزلتها عند رسول اهلل  ةالصديقي اهلل عن أبي حنيفة وأرضاه فهو اعلم بتعظيم

فقد أخرج ، 

 هااقالت رضي اهلل عنها وأرضاها: أعطيت سبعا لم يعط »عنها ونصه108/حديثها في مسندهأ(          19) 

نساء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، كنت من أحب الناس إليه نفسا وأبا،  احد من

وتزوجني بكرا ولم يتزوج بكرا غيري، وكان لي يومان وليلتان ولنسائه يوم وليلة وانزل عذري 

 في فئام من النساء يهلك دمن السماء وكا
                                                           

 تعقيبه يف هامش الصفحة على اليسار ) فبشرهم(103
 71سورة التوبة اآلية 104
  (و العياذ باهلل)( 97)أمخ  الثالث على اهلامش من  كتبت كلمتان خارج السطر105
   باللون األمحركتبت كلمة )حنن( 106
كتبت عبارات يف اهلامش على اليمني من بداية السطر الثاين إىل بداية السطر السابع خبط دقيق و مغاير و 107

   غري مقروء
 كما كتبت هذه األخرية باللون األمحر .   )تعقيبه يف أخر الصفحة على اهلامش ) و نصه108
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أنظره إن كنت  109« ي ونحريسحر / وبين، وفي يومي ،في بيتي وقبض رسول اهلل :قالت     ب(    19)

من أهل المسانيد ورضي اهلل عن أبي حنيفة حين أشار لما طول به البخاري من حديث 

و  111بعبارة لطيفة يستلذها السامع ذو المعالي فليعلون من تعالي هكذا هكذا 110فكاإل

 آالفك ورضي اهلل عن اإلمام األعظم أبي حنيفة وأرضاه وجعل الجنة مأواه فهو

فال ينبغي لكل  / 113 قدرهما من البخاري والغزالي 112أعلم بالصديق وابنته وبتعظيم                أ(19)   

بل يقرأ  116أن يسمعه للعامة، 115البخاري إذا وصل حديث آالفك 114عالم يقرا صحيح

بأثر سند البخاري عبارة اإلمام أبي حنيفة في الحديث المذكور، ليال يقع للعامة تشويش في 

                                                           
 . 6111و اللفظ له ، ومسلم  1119أخرجه البخاري   109
: تفسري ه على سبعة أوجه : الكذب ، عبادة األصنام ، ادعاء الولد هلل تعاىل ، قذف احملصنات ،  اإلفك  110

  :11اآلية  الصرف ، التقليب ، السحر . هنا جاء اإلفك على انه حدف احملصنات لقوله تعاىل يف سورة النور
اإلفك أبلغ ما يكون من الكذب عنها ،و رضي اهلل . يعىن هبتان عائشة  إن الذي جاءوا باإلفك عصبة منكم 

هم : عبد اهلل بن أيب ـ رأس  و الذين جاؤا باإلفك  واالفرتاء .و قيل : هو البهتان ال تشعر به حىت يفجأك 
النفاق ـ وزيد بن رفاعة ، وحسان بن ثابت ، ومسطح بن اثاثة ، ومحنة بنت جحش ومن ساعدهم .أنظر 

، وأسباب النزول للواحدي  613، و تنوير املقياس  30/ 18الطربي ، تفسري  31/ 6الكشاف للزخمشري 
 . 771ـ 770
    تكررت الكلمة مرتني دون معىن  111

112
 ( كتب يف اهلامش على اليمني يف أسفل الصفحة ) وعلو منزلتها عند مصطفى على اهلل عليه و سلم  

113
 ( ذكروها يف كتبهم( )غريه ممن 97)ب مخ فوق السطر األخري من كتبت هذه العبارة   

 ( كتبت يف اهلامش فوق على اليسار ) ويا ليت البخاري مل يذكره و ماذا عليه لو ترك ذكره   114
صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب التفسري ، باب ) لوال إذ مسعتوه طعن املؤمنون و املؤمنات خريا و   115

/ 9انظر كذلك : صحيح مسلم بشرح النووي كتاب التوبة . 1310رقم  8/702قالوا هذا إفك مبني ( 
 .  2883رقم  7881

 ( كتبت فوق السطر الثالث ثالث كلمات على اليسار )بل يتعده للحديث اخل يليه   116
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بعقولهم سالمة، سلم اهلل اإلمام أبا حنيفة من أهوال يوم الفزع األكبر.  117وندينهم وينصرم

 وكذا ينبغي لكل فقيه يقرا 

قوله:مسكين خليل أكلت لحمه الكالب والى قوله أخليل خلق / مختصر خليل إذا بلغ عند      ب( 19)

وانظر إلى   118بغي.ه وقد أوضحناه في هذا الكتاب على ما ينأبهرام فليتعداه إلى غيره وال يقر 

كالم الغزالي في الصديقية بنت الصديق والى حديث اإلمام أبي حنيفة فيها لما ذكر حديثها 

 لك األمر الم تضحيفي مسنده وتعظيمه لها 

إذا قيل هذا السيف خير من العصي فاإلمام أبو حنيفة هو ذوالفقار / تر أن السيف ينقص قدره         أ( 11)

إلى ذكاء أبي حنيفة وفطنته رضي اهلل  119والغزالي هو العصي وانظرسيف المصطفى صلى 

يقع بعض ئال وأعرض عن ذكرهم ل، عنه حيث لم يسب رجال واحدا ممن تولى كبر آالفك 

 العامة في             جهال 

لتوفيق باهلل ا اهلل خيرا. وأنا أقول و إذ فيهم أهل بدر وغيرهم جزاه/ ، رسول اهلل أصحاب        ب( 911)

طقة والفالسفة واألحاديث اأقوال المن هقد لبس الغزالي على فقهاء اإلسالم بإدخاله في كتاب

 اإلمام عليه أفضل الصالة سيدالالتي لم يبلغ سندها إلى  والموضوعة، 120الضعيفة ةمالسقي

 مدخال ضيقا في فقد دخل. السالم  وأزكى

                                                           
  الصواب ] ينصرفون [تصحيف و  ]ينصرمون[ 117
  بياضا يف األصل بقدر سطر و نصف 118
  كتبت باللون  األمحر119

احلديث الضعيف : هو ما مل جيتمع فيه فيه صفات الصحيح  ، و ال صفحة احلسن املذكور فيما تقدم    120
فينقسم جنسه إىل املوضوع و املقلوب ، الشاذ ، و املعلل ، و املضطرب ، واملرسل ، و املنقطع ، و املعضل ، 

 . 78وغري ذلك ، أنظر احلثيت ص 
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غفير من علماء المسلمين المرضين المهديين لما طالعوا وكان جم / باإلحياءمى كتابه المس      ب( 919) 

الكتاب المذكور، وتفطنوا للدسائس التي في نبذوه ورواء ظهورهم وبعضهم أمر بحرقه ونهى 

عن تعاطيه، وأقوام من العلماء الذين لم يكن لهم من الذكاء والفطنة ما يستخرجون به 

 المذكور دسائس اإلحياء، لزموا الكتاب

في هذا المادح الذي  121منهم لم يؤلف في اإلسالم مثله/ وأفرطوا في مدحه فقال البعض          ) أ919)

 قال لم يؤلف في اإلسالم مثله، جردت إنسانا من كتاب اإلحياء، وهو القائل: للمادح

 122بالئي فيك انك لي مادح                     وانك ال تدري بأنك  التدري

 العلوم فالعلوم والحمد هلل الزالت حية قائمة لم تمت وفيوتسميته بكتاب إحياء 

 كفاية عن كتب الغزالي لجميعو أجمعين غني / كتب األئمة االقدميين رضي اهلل عنهم        ب(  919)

ومن منى اهلل علينا ونعمة لدينا أن ظفرنا بنسخة من مسند اإلمام أبي حنيفة،  123المسلمين.

لقسطنطينية العظمى وهي في غاية الصحة واإلتقان، وتداولها وجهها إلينا شيخ اإلسالم من ا

 جماعة من العلماء األعيان ولم تدخل قط
                                                           

 بياض يف االصل بقدر اربع كلمات121
122

الشاعر املفلق أبو عمرو ، محاد بن عمر بن يونس بن كليب السوائي ، موالهم  ذا البيت حلماد عجرده   
مزاح وهجاء فاحش   بشار بن برد ، وبينه وبني املهدي زمن بغداد مث قدم الوليد بن يزيد نادم الواسطي أو الكوف

   ، وكان قليل الدين ماجنا ، اهتم بالزندقة ، وهو القائل
ألقصرت عن لومي وأطنبت يف عذري    فأقسمت لو أصبحت يف قبضة اهلوى                                 

 وأنك ال تدري بأنك ال تدري   بالئي و لكن بالئي منك أنك ناصح                                            
الزندقة . وقيل : بل مات يف سفر . فاهلل  لىع البصرة أمري حممد بن سليمان مات سنة إحدى وستني ومائة قتله

 2الطبقة السادسة  ء أعلم ، ويقال : هلك سنة مخس ومخسني ومائة وقيل بعد ذلك ينظر: سري أعالم النبال
 و هي أصح الروايات 121، معجم األدباء لياقوت محدي وفاته سنة113/

   تني .بياض يف األصل بقدر كلم123
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و استفدنا منها فوائد كثيرة ال تعد وال  /المغرب، إال على أيدينا والحمد هلل على فضله وإحسانه       أ( 919) 

وسف فلما تحصى، ولم تكن بالمغرب قبل نسمع من أصحاب أبي حنيفة إال أبا ي

ما يزيد على   المسند وجدته ذكره في ترجمة سيدي محمد بن الحسن الشيباني، 124طالعت

كراسة في تعظيمه وعلمه وزهده وورعه ومنزلته عند اإلمام أبي حنيفة وانه قد حمل مذهب 

 اإلمام أبي حنيفة على كاهله، وكثيرا 

نده في مدح السيد جعفر الصادق رضي اهلل اإلمام أبي حنيفة في مس125ما أطنب/                  ب(919) 

 126عنه وعن أسالفه الكرام وذكر علمه وزهده وورعه وفضله. ومخابل محبة آل البيت

                                                           
اليمني) أصحاب أيب حنيفة رضي اهلل عنه حيث أن أمساء الذين اضربوا على  كتبت عبارات يف اهلامش على124

 ( أيب حنيفة و على حممد بن و أطنبوا يف مدحه و تعظيمه انه حامت
  تعقيبه يف هناية الصفحة على اليسار )األمام( 125

زلت هذه االية سلم قال: نسلمة ربيب النيب صلى اهلل عليه و : روى الرتمذي عن عمر بن أيب  آل البيت  126
على النيب صلى اهلل عليه و سلم ) إمنا يريد اهلل يذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهريا( سورة 

، يف بيت أم سلمة فدعا فاطمة و حسنا وحسينا فجللهم بكاء مث قال : اللهم هؤالء اهل  77االحزاب االية 
ة : وأنا معهم يا نيب اهلل .قال: أنت مكانك ،و انت بييت ، فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهريا .قالت أم سلم

 ⁄ 1،باب ) من سورة األحزاب ( حديث رقم 71كتاب تفسري القران 18على خري. أنظر : سنن الرتمذي ، 
(. و روى الرتمذي عن زيد بن ارقم رضي اهلل عنهما قاال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ) 7601)711

متسكتم به لن تضلوا عدي ، أحدمها أعضم من اآلخر: كتاب اهلل حبل ممدود من السماء  إين تارك فيكم ما إن
 إىل و عرتيت أهل بييت و لن يتفرقا حىت يردا علي 

كتاب مناقب عن رسول اهلل ، بتب مناقب أهل 7360سنن الرتمذي رقم  يها( احلوض فانطروا كيف ختلفوين ف
 اهلل صلى اهلل عليه و سلم.بيت النيب ، كتاب تفسري القران عن رسول 

قال الزجاج : قيل: يراد به نساء النيب صلى اهلل عليه و سلم ، و قيل: يراد به  186 ⁄11و يف تفسري القرطيب 
 نساؤه و أهله الذين هم اهل.

. قوله تعايل ) إمنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس( نص يف 77سورة األحزاب  181 ⁄7و يف تفسري بن كثري 
ذخول أزواج النيب صلى اهلل عليه و سلم يف اهل البيت ها هنا ألهنن سبب نزول هذه االية ز سبب النزول داخل 

عنكم الرجس ... فيه قول واحد. و روى بن جرير عن عكرمة انه كان ينادي يف السوق ) إمنا يرد اهلل ليذهب 
 ساء النيب صلى اهلل عليه و سلم. نزلت يف ن
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 وكيف ال يكون ذلك .عليهم السالم تلوح على مسند األمام أبي حنيفة رضي اهلل عنه وأرضاه

 وقد جلس في حجر ابي الحسن والحسين رضي

كل  طعامه أله بالبركة ودخل دار أبيه ثابتا و / هم أجمعين و مسح على رأسه و دعااهلل عن           أ( 919) 

 م.ودعا له

وما تقدم عن الغزالي في كتاب آداب األكل من كراهية أكل طعام السالطين فالسالطين 127

الذين يأخذون من الرعية أمواال  : األولى السالطين الموفقين: على ثالث طبقات الطبقة 

 ،بموجب شرعي ويصرفون منه على أنفسهم

والعياذ باهلل الذي يعاقب بجريمة غيره، فهذا 129/ 128وعيالهم بالمعرف ، دهموأوال                   ب(919)

 .سبب عقوبته عليه ألنه استخلصه كنزا لنفسه

 ي مؤمن إال وال ذمة، الطبقة الثالثة: وهي اشرها والعياذ باهلل ال يرقبون ف

 يأخذون أموال الناس بالباطل ويصرفونها في الباطل، ويعطون منها أرزاق

من أموال  /الظلمة مثلهم من أجنادهم الذين يتعصبون بهم على المسلمين وما بقى                أ(919)

وأبناء ، والمساكين  ،المسلمين بأيديهم يصرفونه في أهوائهم سبيل الشيطان، وأما الفقراء

ينالون منه لقمة من الطعام واجري دينارا أو درهما . قال مؤلفه: رضي اهلل عنه  السبيل ال

                                                           
  بياض بقدر سطرين127

 تعقيبة يف آخر الصفحة على اليسار ) ويعطون ( .  128
لتعقيبه يف هناية الصفحة تشري إىل كلمة ) و يعطون( و هذه األخرية ال توجد يف ا الن 102بثر بعد صفحة 129

الصفحة املوالية . كما انه املؤلف أشار يف املوضوع عن على أن السالطني ثالث طبقات ذكر األوىل و الثالثة و مل 
  مخ .يشر إىل  الثانية و هذا يدل على البثر  املوجود يف 
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 فعلهم وها أنا اختصر لك الكالم اختصارا في هؤالء السالطين الظلمة أبعدنا اهلل منهم ومن

 بيت من الشعر:  في شطر ،

 .131وال تسئل عن الخبر 130شرا نفظ 

اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا من /              (911)ب

وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك ياذا الجالل واإلكرام ، ومحبتك  مشاهدتك 

 ..له وصحبه وسلم تسليما والحمد هلل رب العالمينآوصلى اهلل عليه وعلى سيدنا محمد و 

وهم الذين قال فيهم  قال مؤلفه رضي اهلل عنه ومنزلة الخلفاء الراشدين عند رسول اهلل 

 : رسول اهلل 

  ،آميـــن.نفعنا اهلل 133« كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم  132أصحابي»  9

                                                           
 . ] خريا [ كما جاء يف البيت الشعري البن املعتز ] شرا [ حتريف  130

 :  لشاعر ابن املعتز هذا البيت 131
 و كان ما كان مما لست أذكره      فظن خريا و ال تسأل عن اخلرب  

وقد أثارت هذه األبيات يقع ضمن قصيدة  ال تتجاوز عشرة أبيات كان هذا البيت آخرها، فهو كما هو معلوم  
فنقلها بتمامها يف كتاب: وفيات هـ  281رةُ اهتمام املؤرخ األديب مشس الدين ابن خلكان املتوفَّى سنة العش

ومنذ ذلك اليوم الذي عرفت فيه القصيدة يف و صاحبها املعتز بعد التنويه بالقصيدة يف ترمجة ابن  األعيان 
للموضوع إمجال و إهبام ن البيت م 66 اهذكان يقصده الشاعر ابن املعتز  وما، وتفهمت موضوعها، مصادرها

/ 6، و فيات األعيان ج 619_ 618أنظر : ديوان ابن املعتز  ص خاض فيه آخرون. الذي خاض فيه كما 
612 . 
: أن كل مسلم راى الرسول صلى اهلل عليه و سلم فهو من الصحابة،و هي طريقة أهل المقصود بالصحابي  132

احلديث. وقال البخاري يف صحيحه : من صحب النيب صلى اهلل عليه وسلم أو رآه من املسلمني فهو من 
زا معه أصحابه.و قد روى عن سعيد املسيب أنه كان ال يعد الصحايب إال من أقام مع الرسول سنة أو سنتني و غ

 .112، هذا عن األصوليني .أنظر: مقدمة ابن الصالح ص عزوة او غزوتني 
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سيدنا بمحبتهم وأعاشنا وآماتنا على هديهم وأتباعهم أولهم موالنا أبو بكر الصديق ثم  /           (991)أ 

فهؤالء الخلفاء األربعة من تمسك بهم فقد تمسك  .ثم سيدنا علي، ثم سيدنا عثمان  ،عمر

و اإلمام مالك  ،و يليهم األئمة األربعة اإلمام أبو حنيفة وهو خليفة الصديق ،بالعروة الوثقى

مة واإلمام احمد خليفة أبي الحسن والحسين فهؤالء الخلفاء األربعة واألئ ،  خليفة الفاروق

من حطت محبتهم في قلبهم فليحمد اهلل تعالى وليشكره وليستبشر بالتوفيق إن  األربعة كل

 وأقول . شاء اهلل

كالما فيه نقص من كالم النبوة من كالم الزنادقة والملحدة   134/كل من كتب في تأليفه           ب(999) 

والمشركين، فانا أنكر عليه ذلك ويمجه سمعي وينفر منه طبعي، وذلك من كتب في تأليفه  

كالما للرافضة والشيعة، وفيه تنقص الخلفاء األربعة والسلف الصالح، فكل من خلد في 

الخلفاء األربعة. ومكانتهم عند رسول اهلل تأليفه ما ذكره فهو جاهل بمقام النبوة ودرجة 

                                                                                                                                                               
من طريق ين سليم ،  611/ 2، ابن حزم يف األحكام 891يان العلم و فضله ب جامع رواه بن عبد الرب يف   133

هلل عليه عن أيب سفيان ، عن جابر قال :قال رسول اهلل صلى ا ،ثنا احلارث بن غصني ، عن األعمش قال : حد
وسالم بن سليم ، ويقال ابن سليمان ،منروك متهم قال ابن « . اصحايب كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم » وسلم 

معني :ليس حديثه بشئ ،و قال حبان يروى عن الثقات املوضوعات كأنه كان املعتمد هلا. أخرجه اخلطيب يف 
، من طريق سليمان بن أيب كرمية عن 1/31لديلمي ، ا116، البيهقي يف املدخل 18الكفاية يف علم الرواية 

ان أصحايب مبنزلة النجوم يف السماء فأيها أخدمت به اهتديتم » عن أيب عباس مروعا لفظ  ، عن الضحاك، جويرب 
 . 102/ 6، التهديب 6/666، ميزان االعتدال « ، واختالف اصحايب لكم رمحة 

  تعقيبه  يف اهلامش على اليسار ) كالما(134
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وعصمهم  ، وطهرهم، عند اهلل عظيم اصطفاهم 135، الن مقام النبوة  صلى اهلل عليه وسلم

 من النقائض التي تجوز في حق البشر انظر إلى قول اإلمام احمد رضي اهلل عنه ألبي عبد

ممن اجتمع له علم الظاهر والباطن، وذلك  كانو اهلل الحارث بن أسد البصر: فان المحاسبي        أ( 999) 

؟ الست  لست تحكى بدعتهمأوقال له ويحك  ، لتصنيفه كتابا في الرد على المبتدعة

؟ وهجره إلى أن مات،  تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة كالم أهل البدع والتكلم فيه

المعتزلة وأهل وهذا الكالم الذي أنكره اإلمام احمد رضي اهلل عنه على المحاسبي كالم 

والقاضي من كذب المشركين والملحدين وتركوه ، سطره خليل  سمع ما البدع فكيف به لو

  مخلدا في دفاترهم إلى يوم الدين فان في إنكاره على المحاسبي حجة لنا في الرد على من

،  لخلفاء األربعةخلد في ديوانه ما أنكرناه من الكالم الذي فيه نتقص في جانب النبوة وا/         ب( 999)

ومن أراد االعتذار على القاضي  ، الن اإلمام احمد رضي اهلل عنه وأرضاه قوله حجة عظيمة

عياض و خليل بقوله إنهما ما سطر الكالم المذكور إال ليستنبطا منه األحكام الشرعية. وأنا 

وخليل الكالم الخبيث الذي صرح  ، خالف ذالك لو اجتنب القاضي عياض 136:أقول له

به في تأليفهما وخلداه في دفاترهما، وعدال عنه إلى كالم فيه تلويح من غير تصريح، مثل 

 أن يقول من 

                                                           
 السطر الثامن  يف اهلامش على اليسار ) فصل يف أول الصيف اهلنعة ،فصل يف أول اخلريف الصوفة،فصل يف135

و تكررت نفس العبارات يف اهلامش يف أسفل الصفحة   .فصل يف أول الربيع فرع املقدم ( يف أول الشتاء الشرلة
  كما كتب كلمة فوق هذه العبارات غري مفهومة املعىن ) فهمش(

  . وأنا أقول له ( كتبت بالذهب)  136
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غيره لكان أليق  الصالح من قتل أو137 / تنقص نسبى فحكمه كذا وكذا مما حكم بالسلف         أ(999)

جانب بهما،والحكم المذكور الذي يحكم به أن كل من صدرت منه كلمة فيها تنقص في 

النبوءة أو كلمة فيها تنقص في جانب الخلفاء األربعة، فان علماء الوقت يجتمعون عليه و 

ن وجب عليه القتل قتل، وان إيحكمون فيه بحكم المذاهب األربعة رضي اهلل عنهم، ف

، فكل حكم حكم به عليه  ، وان وجب عليه السجن سجن وجب عليه الضرب ضرب

لحين، وال ينبغي ألحد من الفقهاء أن يخلد النازلة المذكورة في األئمة األربعة ينفذ فيه في ا

  تأليفه كما

في كالم خليل ادعاء الفرق بين حكم اهلل تعالى وبين حكم / خلدها خليل، ومن أقبح ما وقع       ب( 999) 

الرسول في أخت النسب، قوله: وهل تأويالن فان معناه أن من جمع في عصمته بين أختين 

فهو زان يقام عليه الحد لتحريم الجمع بينهما بالكتاب، ومن جمع في عصمته من النسب 

أن ألحد عليه الن تحريم الجمع بينهما إنما هو  138بين أختين من الرضاعة ففيه تأويالن 

بالحديث، انظر إلى شدة االستخفاف بالنبي صلى اهلل عليه و سلم وادعاء أن حكمه غير 

به احد من السلف وإنما قالوا  وهذا القول لم يقلحكم اهلل، فلذلك لم يوجب حدا. 

 استحسنه بعض

وهذا القول فاسد في نفسه فكيف إذ افسد مبناه، و ذلك ال نسلم  أن  /المتأخرين                  (999)أ

ن وبالحديث آتحريم الجمع بين األختين من الرضاع إنما هو بالحديث فقط بل هو بالقر 

ليكم أمهاتكم و بناتكم و إخوتكم وعماتكم و خالتكم و بنات ﴿حرمت على امعا، لقوله تع
                                                           

   .رسم جدول من املربعات يف األسفل الصفحة كنب فيه بعض األرقام و احلروف137
   بياض بقدر كلمة138



98 

 

فذكر فيها  139األخ و بنات األخت و أمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾

عام سواء   140﴿ وان تجمعوا بين األختين﴾تحريم أخت الرضاع وسماها أختا، وقوله تعالى

لتخصيصهما باألختين من النسب دون كانتا أختين من النسب أو من الرضاع فال وجه 

 األختين من

نص النبي صلى اهلل عليه و سلم على عموم تحريم الجمع بين  /الرضاع السيما وقد              ب(999)

قال  األختين وهو أعم بمراد اهلل تعالى وهو المأمور بنيته للناس قال صلى اهلل عليه وسلم

ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا و  ﴿ 141﴾ واتبعوه لعلكم تهتدون ﴿تعالى: 

 .143﴾  من يطع الرسول فقد  أطاع اهلل ﴿ قال تعالى  142﴾ واتقوا اهلل إن اهلل غفور رحيم

واآليات في هذا  146يحببكم اهلل ﴾ 145اهلل فاتبعوه 144إن كنتم تجثون ﴿ تعالى : قال

 عنها الطباعوكلمة أخرى تمجها األسماع وتفر  تنحصر واهلل الموفق ال المعني

والعياذ باهلل وهي قوله مسكين خليل أكلت لحمه الكالب، وكلمة أخرى أبشع منها خليل /         أ( 999)

هذه  العبارة التي ذكرت جعلتها عوضا من العبارة التي عبرها خليل، الني ال  خلق بهرام و

ي أهون علي اقدر أن اذكرها وأخرى أن اكتبها في كتاب وال احد من شاهد جبل على راس

                                                           
 66سورة النساء االية 139
  66  االية رة النساء و س140
 . 118سورة األعراف اآلية  141

3  سورة احلشر االية  142 
   80سورة النساء االية 143

حتريف. ﴾ جتثون ﴿. 71كذا يف األصل يف القران الكرمي من سورة آل عمران آية   ﴾ حتبون ﴿  144  
حنريف. ﴾ فاتبعوه ﴿ 71كذا يف األصل يف القران الكرمي من سورة آل عمران آية   ﴾ فاتبعوين ﴿  145  
 71 سورة آل عمران اآلية  146
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من احكي كالم خليل وإنما مراد خليل بتصنيفه التفقه في الدين وهذا الكالم الذي ذكره 

 147ليس من التفقه في الدين بل إن كان له اصل فمن كالم الزنادقة والملحدين المشركين

 إن

من الناس /﴿واهلل يعصمك :  يخلد في ديوان من الدواوين، انظر إلى قوله تعالى               ب(991)

، وما أحسن قول إمامنا وقدوتنا سيدي محمد بن سليمان الجزولي  والعصمة عامة148﴾

مؤلف دالئل الخيرات الذي أشرقت أنواره بالمشرق والمغرب: اللهم صلى على من كان إذا 

وسلم وعلى اله. فكيف يمكن  تمشى في البر األفقر تعلقت الوحوش بأذياله صلى اهلل عليه

من تعلقت الوحوش بأذياله ،هذا ال يتصور في ذهن أولى األلباب، وهلل أن تنهش الكالب 

 الضباة و وقال أيضا ويح قوما جبنوا نبيا بأرض الفته ضبابها 149در اإلمام البصير حيث قال

فان من هابته األسد  .150فكيف تنهش الكالب من الفته الضباب والضباة وقال أيضا:         أ( 991)

لنصرته للنبي صلى اهلل عليه و سلم كيف يمكن أن تنهشه الكالب، هذا مما ال يخطر في 

دهن أولى األلباب. و بعض الطلبة بالمغرب من الموفقين للصواب إذا وصلوا إلى باب 

الردة و الجزية من مختصر خليل تركوا الباب كله من غير قراءة، وإذا قرؤوا كتاب الشفا 

وصلوا الربع األخير تركوه من غير قراءة وان كان الطالب الذي يقرا خليال جاهال بتعظيم و 

 لالنبوءة فانه يظن كالم خلي

                                                           
  بقدر سطر ابياض147
 23سورة املائدة  االية 148
 .بياضا بقدر سطر و نصف سطر149
  بياض بقدر مخس كلمات150
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و يحكيه للعامة كما هو مسطر، و يكون المجلس غاصا / المذكور على صواب كما هو،       ب( 999)

قبيحا، ومقام النبوة عند اهلل بأغالط الناس، وقد يؤثر الكالم المذكور في قلوبهم ثأثيرا 

والعامة والخاصة عند اهلل عظيم وربما يتخيل في عقول أوباش الناس أن البهتان الذي سطره 

خليل في كتابه قد كان شئ منه وهو لم يكن من ذلك. وقد كان العلماء الموفقون رضي اهلل 

األحاديث و لم عنهم حين يقرؤون البخاري ويصلون حديث آالفك يتخطونه لما وراءه من 

 ويذكروا منه ول

فلم يبالغوا في الكالم على   /حرفا تعظيما لمقام النبوءة، وقد طالعت المساند األربعة                  (999)أ

و أبو حنيفة في مسنديهما في حديث آالفك قوال  151حديث آالفك، و قد ذكر اإلمام

صلى اهلل عليه  153يه قالت حبيبة:اهلل خيرا، و قولهم ف 152لطيفا حسبما تقدم ذكره جزاهما

ومن تمام  أعطيت سبعا لم يعط أحد من أزواج النبي » وسلم الصديقة بنت الصديق

وهو اعلم بمقام « الحديث ونزل عذرك من السماء وكاد أن يهلك في فئام في الناس

الصديقة من غيرهم ممن خاض في الحديث آالفك، ولم يزد على ما ذكرنا ولو حرفا واحدا 

 يرض

مقام النبوة. وقد وقفت أيضا على كلمة أخرى / 154اهلل عنهما ،وهما اعلم الناس بتعظيم            ب( 999)

في جمع الجوامع البن السبكي، فيها سوء أدب مع الخلفاء الراشدين واألئمة المهتدين، 

                                                           
    بقدر كلمة ابياض151
  ( .كتبت فوق كلمة جزامها مجلة) حسبما تقدم ذكره152
   بقدر كلمة. ابياض153
   .خبطوط عمودية و أفقية على مجيع األسطر مخ من   (166)أ  خططت الصفحة 154
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ينة وهي أن إجماع كل من أهل البيت والخلفاء األربعة والشيخين، وأهل الحرمين مكة والمد

وأهل المصرين الكوفة والبصرة غير حجة، بل قوله هو ليس بحجة وكتابه ليس بحجة وليس 

هو بحجة ومن أقبح فيقول انه ما ادعاه من نسخ القرءان و الحديث بالقياس، وكان العلماء 

 يقولون إذا صح األثر بطل القياس والنظر، وأظن واهلل اعلم أن كتابه صنعه لبعض

نظر ان لم يكن كذالك فإنما صنعه رياء وسمعة، ولم يصنعه بنية اإلخالص إو  /السالطين،             (999)أ

فانظر إلى هذا الكالم الممقوت  "ستحينا منه نيا دهر مات الذي قدك : "إلى قول بعضهم

اقتدوا باللذين من بعدى أبو بكر وعمر  ه الذي ذكره ابن السبكي مع قول رسول الل

 .لسيدنا علي كرم اهلل وجهه رضي اهلل عنهما والى قول رسول اهلل 

  .155« أنا مدينة العلم وعلي بابها»  9

 خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ،ثم الذين  » وقوله صلى  9

حجة، ليس كذلك بل قولهم حجة  غير /وهؤالء الذين ذكر السبكي أن قولهم 156« يلونهم        ( 999)ب

وعملهم حجة نعود باهلل من عثرات اللسان وعثرات القلم، وأما علم األصول فسبكه 

العلماء األقدمون من الذهب رضي اهلل عنهم وسبكه السبكي وامزجه بالنحاس. وأما أنا بكل 

هم مع عالم وجدت في كتابه كالما فيه سوء األدب مع األنبياء صلوات اهلل وسالمة علي

الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم، ويأتي بمسائل في كتابه لم يتعرض لها السلف الصالح 

 فذلك قصده من
                                                           

، ابن حبان يف  712/ 1، ابن عدي الكامل يف الضعفاء 6/112أخرجه ابن احلوزى يف موضوعات   155
 .  173/ 7. املستدرك  1/123اجملروحني 

 . 1199 مسلم ، و 6113أخرجه البخاري  156
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ذكر األبي في شرح مسلم أن علم األصول  / تبين كتابه ونصيره ورواء ظهورنا، وقد               ( 999)أ

دفاتر وفرغ منها، وهذه فرغ منه وانقطع االجتهاد اليوم، وان األحكام كلها قد دونت في ال

المقالة البشعة التي ذكرها السبكي في كتابه مراده بها واهلل اعلم الشهرة والسمعة، ليقول 

جهال الطلبة الذين ال يعرفون مقام السلف الصالح: وانظر إلى قول ابن السبكي فانه لم  

ما جنى على يسبقه أحدا إلى هذه المقالة، وتعجبهم ويتبجحون بها ولم يذر ابن السبكي 

يعمى على األمر في أيام محنته حتى يره حسنا ما ليس بالحسن، و نعود باهلل من 157.نفسه

 عثرة

اهلل الهداية لنا ولسائر المسلمين،والتوفيق بجاه الفروق / اللسان وعثرة القلم ونطلب       ب( 999)

رسول اهلل والصديق وفي النورين صهر النبي مرتين و أبي الحسن و الحسين، وال بيت 

﴿إنما  الطاهرين الطيبين الذين قال فيهم رسول اهلل صلى اهلل تبارك و تعالى في كتابه المبين

و ﴿الحمد اهلل رب العلمين  158يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير﴾

قال مؤلفه رضي اهلل عنه: والذين هم على منهج السلف الصالح رضي اهلل عنهم  159﴾.

هم المشتغلون بتالوة كتاب اهلل عز وجل وحديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجمعين،

 واستنباط 

بعلم النحو، ويكفي في شرفه  /وإصالح ألسنتهم، والتفقه في الدين ، األحكام منها                 (999)أ

جهه، فهؤالء انه من العلوم التي استنبطها موالنا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب كرم اهلل و 

                                                           
 بياضا بقدر كلمة 157

77  ةاآليسورة األحزاب   158  
  6ية اآل  سورة الفاحتة 159 
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العلماء المذكورون هم الذين يطلق عليهم لفظ العلماء رضي اهلل عنهم و أرضاهم، وال تلقى 

وحسن الخلق، وجعلهم اهلل ، رجال منهم إال ومعه السكينة والوقار والثبت، والزهد في الدنيا 

 محبين لخلقه، أعاشنا اهلل وآماتنا على هديهم وطريقتهم أمين يا رب العالمين.

ل مؤلفه رضي اهلل عنه وأما المستغلون بالخوض في علم الكالم والمنطق وعلوم الفالسفة قا

 التي تفسد األذهان، وهم الذين يقولون أنهم اثقب ذهنا

وأكثر فهما من العلماء الذين ال يخوضون في دينهم، وليس األمر كذلك بل علماء السلف         ب(991) 

الصالح أفضل منهم و اثقب ذهنا، وهم سادتهم و قادتهم، وقد قال اإلمام سيدي محمد 

ابن إدريس الشافعي رضي اهلل عنه الن ألقى اهلل بكل ذنب ما خال الشرك باهلل، خير من أن 

ض في علم الكالم و قراءة المنطق وعلوم الفالسفة، قد نهى عن ألقاه بشيء من الخو 

تعاطيها جم غفير من السلف الصالح، وكل من اشتعل بتدريس علم الكالم من الطلبة 

المتعلمين، يوشك أن يلقى في سماع المتعلمين في بعض الرد على أهل المذاهب الفاسدة 

 التي يحكى 

التي فيها إذا دخلت قلب المتعلم تجده خاليا  / الن الشبهات صاحب الكبرى                   (991)أ

فتتمكن منه فال يقدر أحد أن ينزعها من ذهنه إال اإلمام سيدي محمد يوسف السنوسي 

وأمثاله رضي اهلل عنهم وأين اإلمام السنوسي وأمثاله في عصرنا هذا. تغمدهم اهلل برحمته، 

والتوفيق بجاه سيد المرسلين، وإمام المتقين عليه ونطلب اهلل الهداية لنا ولسائر المسلمين 

 أفضل الصالة وازكي التسليم والحمد هلل رب العلمين.
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عنه وأما علم المنطق وعلوم الفلسفة فال نتعرض لها وال لذكرها، 160قال مؤلفه رضي اهلل 

 ألنها لم تكن في عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وال في

السلف الصالح، إنما نبغت في عهد المأمون عفا اهلل عنا وعنه، والتكلم فيها عهد /         ب( 999) 

 واالشتغال فيها بدعة، وقد قال صلى اهلل عليه وسلم.

والشك أن المنطق وعلوم الفالسفة بدعة حادثة،  161« كل بدعة حدثت فهي ضاللة» 9

طق وعلوم ويستدل على كونها ضالل بقياس مركب على طريق المناطقة هو قولنا المن

الفالسفة بدعة من أهل األهواء، وكل بدعة من أهل األهواء فهي ضالل ينتج المنطق وعلوم 

 الفالسفة ضالل، فكيف يفلح صاحب علم

للعالم الذي فتح اهلل /  ثبت بالبيانات ضالله، و شهدت بذلك براهينه وأشكاله،وينبغي             أ(999) 

طرق التكسب تكفيه أمر مئونته ومئونة عياله، لئال  عليه ما ذكرناه أن يكون له طريق من

يكون كال على غيره أو تصح نفسه ألموال أحباس المساجد، إذ ال ينبغي للعالم أن يأكل 

المساجد إال بالمعروف، واألكل بالمعروف صعب عليه، فمن يسر اهلل له 162من أحباس 

                                                           
  باللون ألمحر( كتبت  ل مؤلفه رضي اهللاق ) 160
161

   

الوقف أو األحباس هو عقد مبقتضاه يتخلى املالك على عقار أو عدة عقارات أو حقوق عينية عقارية،   162
 1911يونيو  06موافق  1777رجب  19من ظهري  37لفائدة احملبس عليه، لقاء وجه اهلل.وعرف الفصل 

" احلبس أموال أوقفها احملبس املسلم ويكون التمتع  احملدد للتشريع املطبق على العقارات احملفظة احلبس كما يلي:
      أصناف األحباس: 1هبا لفائدة املستفيدين الذين يعينهم احملبس".
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، املشار  1911يونيو  06من ظهري  31تنقسم األحباس إىل أحباس عامة وأحباس خاصة.فبناء على الفصل 
مة لألحباس وأحباس الزوايا وأحباس خاصة تباشر عليها إليه أعاله: " توجد أحباس عمومية تديرها اإلدارة العا

 هذه اإلدارة نفسها حق الرقابة"

وهي اليت توقف على جهة أو جهات الرب واإلحسان واليكون احملبس عليه شخصا خاصا العامة:  األحباس  - أ
العجزة واأليتام.تشتمل معينا، وذلك مثل الدولة واجلماعات احمللية واملساجد واملستشفيات واملدارس ومالجئ 

األحباس العامة على عمارات ودكاكني ومحامات وغريها....واألحباس العامة تديرها وزارة االوقاف والشؤون 
 1929يوليوز  61اإلسالمية وهي غري قابلة للتملك بالتقادم أو احلجز عليها أو التفويت.غري أنه صدر ظهري 

فويت مجيع أراضي األحباس املتواجدة داخل املناطق السقوية لفائدة يقضي بت املتعلق باالستثمارات الفالحية، 
امللك اخلاص للدولة مبوجب مرسوم ملكي. وتتسلم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، إما عقارات من أمالك 

بتنظيم  1917يوليوز  71الدولة اخلاص كمبادلة أو تعويضا نقديا.وقد حدد الظهري الشريف الصادر يف 
ر االحباس العمومية، قواعد كراء االحباس العامة وتنظيم املعاوضة العقارية النقدية وكيفية بيع الثمار استثما

والغلل وأوجه صرف املوارد املالية املتأتية من هذه العمليات، كبناء املساجد والكتاتيب القرآنية. وتتم عملية 
سمى أيضا األحباس املعقبة ويقصد هبا األحباس اخلاصة وتاألحباس اخلاصة: -باملعاوضة بظهري شريف.

العقارات اليت حبسها أصحاهبا على أشخاص معينني كأفراد األسرة. وعندما ينقرض نسل املنتفعني يصبح 
، الذي  1918يناير  17احلبس العائلي حبسا عاما.وقد صدر يف شان ضبط ومراقبة األحباس املعقبة ظهري 

يت حبسها أصحاهبا على أعقاهبم وعند انقراضهم ترجع إىل جهة معينة املعقبة، هي الف ً  أن األوقا ينص على 
من وجوه الرب ".كما ينص على أن هذه األحباس تبقى بني األعقاب على الكيفية اليت حددها احملبس، مع 
وجوب التقيد مبقتضيات األحباس خصوصا فيما يتعلق بكرائها أو معاوضتها، حيث ال يتم ذلك إال مبوافقة 

ألوقاف والشؤون اإلسالمية، مبقتضى ظهري شريف. كما أن هذه الوزارة هي اليت متثل احملبس عليهم أمام وزارة ا
القضاء وهلا احلق يف فسخ عقود الكراء اليت أبرمها املنتفعون بوجه غري شرعي .ومبا أن العقارات موضوع الوقف 

امدة، كما أن تكاثر أفراد العائلة جيعل غري قابلة للتفويت وال للحجز وال للتقادم، فهي تبقى يف وضعية ج
نصيب كل فرد صغريا جدا وتصبح ملكية العقار رمزية.وقد مت إلغاء هذا النظام يف عدة دول كرتكيا وسوريا 

يف شأن األحباس املعقبة أو املشرتكة، بأنه ميكن لألحباس  1933أكتوبر  08ومصر. ويف املغرب جاء ظهري 
ك، إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك. وتتم التصفية عن طريق توزيع احلبس بنسبة تصفية احلبس املعقب أو املشرت 

الثلث يكون خالصا لألحباس العامة والثلثان اآلخران ملكا خالصا للمحبس عليهم. كما صدر مرسوم رقم 
يقضي بإحداث وتنظيم جلنة عهد إليها بتصفية األحباس  1939أبريل  18بتاريخ  110.39.6
 - 1933:1أكتوبر  18 من ظهري 7ية األوقاف املعقبة البد من توفر شروط حددها الفصل اخلاصة.ولتصف
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توفر املصلحة العامة اليت  - 6اخلاصة بالتصفية؛ جنة تقدمي مطلب بذلك من ذوي احلقوق املستفيدين إىل الل
ملصلحة اخلاصة: توفر ا - 7لوزارة األوقاف سلطة تقديرها إلنشاء مؤسسات ثقافية أو دينية أو اجتماعية؛

مصلحة املستفيدين، عندما تسوء وضعية الوقف املعقب بسبب اندثاره أو النزاعات بشأنه أو ضآلة 
مردوده.وجتدر اإلشارة إىل أن تقدير املصلحة العامة أو املصلحة اخلاصة للمستفيدين، خيضع لرقابة القضاء. 

الشطط يف استعمال السلطة أمام احملاكم املختصة. فبإمكان املتضرر أن يطعن يف مقرر التصفية إذا كان متسما ب
الذي مسح بالطعن يف مقرر التصفية، بسبب انعدام  1990دجنرب  2وهذا ما أكده قرار اجمللس األعلى بتاريخ 

حيث ميكن إجراء مجيع  ومن آثار تصفية وقف معقب نزع صفة التحبيس عليه،  املصلحة يف التصفية.
ومن حق األوقاف العامة أخذ الثلث باستثناء الدور السكنية اليت يقطنها املوقوف التصرفات القانونية بشأنه، 

هكتارات، متثل املورد الوحيد للمستفيدين، أما الثلثان فريجعان  10عليهم أو أرض فالحية ال تتجاوز مساحتها 
 اجلهة املكلفة بتدبري األوقاف العامة: II-للمستفيدين من احلبس املعقب أو ورثتهم 

وىل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أمر تدبري وتسيري األوقاف العامة والقيام بإحصاء املمتلكات التابعة هلا، تت
ووضع املخططات واملشاريع لالنتفاع هبا وضمان استمرار بقائها واملسامهة يف مشاريع الدولة اهلادفة لتحقيق 

: وينقسم إىل الكراء -1ية األوقاف هبذه الوزارة:ومن بني سلطات مدير  التنمية االقتصادية واالجتماعية.
األكرية املعتادة واألكرية لألجل البعيد.بالنسبة لألكرية املعتادة، فتنصب على العقارات املبنية   قسمني:

كالدكاكني واحلمامات والدور السكنية ويتم كراؤها بالسمسرة العمومية.أما األراضي الغري مبنية، فيتم كراؤها 
واحدة ، أما األراضي الفالحية فيتم كراؤها ملدة سنتني، ويتم كراء هذه الأراضي باقرتاح من ناظر ملدة سنة 

الصادر يف شأن حتسني  1917يوليوز  71:لقد أجاز ظهري  املعاوضة -األوقاف عن طريق السمسرة العمومية.
لغري مبنية، عن طريق السمسرة حالة األحباس ، تنظيم املعاوضة النقدية أو بعقار لألمالك العامة احملبسة ا

وختصيصها لنفس   العمومية. مع وجوب قيام اإلدارة بشراء أمالك أخرى باألموال احملصلة من املعاوضة النقدية، 
 غاية احملبس، وتتم املوافقة على املعاوضة بظهري شريف

 رها؛ عدلني.وتتوىل عملية السمسرة جلنة مكونة من:قاض أو نائبه كرئيس؛ مراقب األحباس أو ناظ

 -III للحبس أربعة أركان، احملبس واحملبس عليه والشيء احملبس وصيغة  أركان األحباس :
، وهو الذي يتخلى عن ملكية عقاره بصفة هنائية ويعطي منفعته للمحبس عليه لينتفع هبا  احملبس احلبس.أوال:

 7مالكا ملا حيبسه ملكية تامة؛ – 6تام األهلية القانونية للتصرف يف أمالكه؛ – 1ويشرتط فيه الشروط التالية:
، هو  احملبس عليه إنسانا حرا.ثانيا: -2غري مدين؛  – 1 سليم العقل والبدن؛ – 1مسلم الديانة والعقيدة؛  –

مدرسة، غري املستفيد من األحباس قد يكون شخصا معنويا عاما أو خاص إنسانا أو مسجدا أو مستشفى أو 
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كله خالصا هلل تعالى شيئا من التكسب فهو أفضل له من أكل األحباس، و يكون عمله  

 انتهى.

من أكله من األحباس، الن أكله  افضلوأنا أفتى بان أكل العالم من بيت مال المسلمين  

 من بيت مال المسلمين طيب ليس فيه شبهة، وأما أكله من األحباس

محبس ن فيه اليوم شبهة واألحباس عندنا بالمغرب قد اختلطت بعضا ببعض ولو أطلق الإف /        ب(999) 

في حبسه و لم يقيده بشي من األشياء، بل جعله حبسا على المقابر كان أولى واسلم من 

فان من  163الشبهة التي اشرنا إليها، ومن أراد تبين الشبهة يسألني عنها نبينها له و السالم.

آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، وعلم أن ما 

                                                                                                                                                               

أن عقد احلبس رضائي وأحادي اإلرادة وال يشرتط موافقة صرحية من احملبس له، ويكفي حيازة الشيء احملبس 
واستعماله فيما حبس فيه. وحىت يف حالة رفضه اليعود الشيء احملبس للمحبس ألنه أخرجه عن ملكه ويبقى 

صل أن يقع على العقارات ولكن المانع يف حبس ، األ الشيء احملبس للقضاء الفصل يف هوية املستفيد. ثالثا:
املنقوالت كاألدوات التجهيزية للمستشفيات أو احليوان كحبس حصان للجهاد يف سبيل اهلل. وإذا كان الشيء 

، ينعقد احلبس مبا يدل صراحة  صيغة احلبس احملبس مملوكا على الشياع يطلب إذن شركائه على الشياع. رابعا:
: )  إدريس العلوي العبالوي .شرح القانون  نظرأ كه أو منفعته بصفة دائمة للمحبس عليه.أن املالك أوقف مل

 107ص  1992املدين : النظرية العامة لاللتزام ، نظرية العقد ، الطبعة االوىل ـ مطبعة النجاحـ الدار البيضاء 
 600رية الشباب ، الطبعة الثانية الرباط و ما بعدها ، امينة التايب : املبادئ القانونية العامة ، اجلزء األول، نظ

 13و ما بعدا ، جملة قضاء اجمللس األعلى العدد  608ص  178، جملة القضاء و القانون ، العدد 111ص 
و ما بعدها ، حممد بن أمحد بن جزي الغرناطي القوانني الفقهية ، دار الرشاد احلديثة الدار البيضاء  13ص 

، أيب عيسي املهدي الوزاين : 80لسجلماسي : شرح العمل الفاسي  ص ، أيب عبد اهلل ا701ص  6007
 8النوازل اجلديدة الكربى الهل فاس و غريهم من البدو و القرى ، حتقيقو تصحيح عمر بن عباد ،  ج 

 (.17ص  1998منشورات وزارة األوثاف و الشؤون اإلسالمية ، الرباط 
 ب(177)مخ يف السطر الرابع من  بياضا بقدر كلمتني163
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أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصبه، ويكون يوم بالقدر والكسب على حد 

 السواء،

من اعتقاد المجسمة والمعطلة باعتقادهم كله خطأ، والمنهاج المستقيم أن تؤمن بذات / ويقر       أ( 999) 

طيل، بذاته اهلل تبارك وتعالى وصفاته كما هي مذكورة في كتابه العظيم من غير تكييف وال تع

تبارك وتعالى الشتبه الذوات وصفاته ال تشبه الصفات، وكل ما يخطر ببالك فاهلل العظيم 

﴿قل هو اهلل احد اهلل الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا  مخالف لذلك قال اهلل تعالى

لم ذالك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أ ﴿وقال تعالى  164أحد﴾

 يقيمون و 

بما أنزل إليك وما انزل من  / 165الصالة و مما رزقناهم ينفقون و الذين يؤمنون                  (999)ب

 166قبلك و باآلخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾

ما في السموات وما  ،﴿اهلل ال اله إال هو الحي القيوم ال تأخذه، سنة وال نوم له قال تعالى 

في األرض من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وال يحيطون 

بشيء من علمه إال بما شاء وسع كرسيه السماوات واألرض وال يؤده حفظهما وهو العلى 

                                                           
 1،6،7،1سورة اإلخالص اآلية 164
  تعقيبه يف هناية الصفحة على اليسار )مبا أنزل( 165
 1،6،7،1،1 سورة البقرة اآلية  166
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﴿ليس كمثله شيء وهو  وقال تعالى 168﴿وال يحيطون به علما﴾قال تعالى  167العظيم﴾

 ن﴿الرحم169بصير﴾السميع ال

إال هو ال إله إال هو، /  أي على الكيفية التي ال يعلمها 170على العرش استوى﴾                 أ( 999)

وعقيدة اإلمام ابن أبي زيد التي في أولى رسالته:كافية له وأحسن طهره، وقرا من كالم اهلل 

فان لم يستطعه فربع تبارك وتعالى ما تيسر عليه لتكمل به صالته، ال اقل من حزب سبح 

والعاديات فيه كافية له، وصلى خمسه وزكى ماله وصام شهره وحج بيت اهلل الحرام إن 

استطاعه، واإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، وأطاع اهلل ورسوله 

اهلل وأطاع أميره ولزم جماعته ونصح أمراء المسلمين وعامتهم وخاصتهم،وجاهد في سبيل 

 عدوة وغض بصره وكف لسانه وأحصن فرجه،وحفظ بطنه وبذل في سبيل اهلل

درهمه وديناره وأدى أمانته ووفي عهده وصرف لهجته وكان قوته وقوت عياله من كسبه /        ( 999)ب 

ليال تكون عليه منة غيره ولم يحسد أحدا على رزق ساقه اهلل إليه ولم يبت منطويا على غش 

هته وزهد في دنياه و رغب في أخراه، وكان لسانه رطبا بذكر اهلل تعالى والصالة له و اتقى شب

 ،وأحب األخيار،واألوزار  ،والسالم على رسوله، وأكثر من االستغفار ألنه يمحق الذنوب

                                                           
   611سورة البقرة اآلية  167
   100سور ة طه اآلية  168
  11سورة الشورى اآلية  169
 1  سورة طه اآلية 170
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 ﴿و ترك ما ال يعنيه. قال تعالى  ،و اشتغل بما يعنيه، وأبعدهم  ،وابغض األشرار وجالسهم

 تكالكإو إياك أن يكون  171وه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ما أتاكم الرسول فخذ

كلك اهلل إليه فتهلك وليكن اتكالك كله وعملك مخلصا هلل و مثلك في/ على مخلوق                  (999)أ

ومن قال تعالى: ﴿ 172﴿ وما أمروا إال ليعبدوا اهلل مخلصين له الدين﴾ورسوله قال تعالى

﴿ وان يمسسك اهلل بضر فال كاشف له إال هو قال تعالى:  173يتوكل على اهلل فهو حسبه ﴾

﴿لو أنما في األرض من شجرة أقالم و قال تعالى:  174وان يردك بخير فال راد لفضله﴾

كما قال  175البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات اهلل إن اهلل عزيز حكيم﴾

ق ليلقي في النار لسيدنا جبريل سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم حين القي في المنجني

 عليه السالم فلما

سله إياها قال:  إما إلى اهلل تعالى فبلى قال : إما إليك فال و/ أتاه فقال له ألك حاجة قال:       (  991)ب

علمه بحالي يغني عن سؤالي هذا علية التوكل و يكون يحب في اهلل و يبغض في اهلل و يحب 

ا يحبه لنفسه و يكون يقول في دعائه اللهم وفقنا وجميع امة من الخير لجميع المسلمين م

سيدنا محمد لعمل يرضاه لنا سيدنا محمد صلى اهلل عليه و سلم ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين 

سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا غال للذين امنوا ربنا انك رءوف رحيم ربنا ال تزغ قلوبنا 

                                                           
 3سورة احلشر االية 171
 1سورة البينة االية 172
 7الق االية سورة الط173
 1سورة املائدة االية 174
 63سورة لقمان االية 175
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أنت الوهاب وأخر دعونا أن الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل  وهب لنا من لدنك رحمة انك

 على

محمد المصطفى الكريم وعلى اله وسلم تسليما والحمد هلل رب العالمين فعلى ما / سيدنا        ( 991)أ 

ذكرنا كان السلف الصالح أعشنا وآماتنا على هديهم ومحبتهم أمين تم الكالم كتاب النكاح 

 :و يلي

 

 176الكسب والمعاش كتاب آداب

وفيه من األحاديث الضعيفة أربعة أحاديث وال موضوع  177و قد أشتمل على خمسة أبواب

 فيه نص الحديث األول:

الحديث 179«  178وسعيا على عياله ،تعففا على المسألة ،من طلب الدنيا حالال»حديث 9

 أبونعيم في الحلية والبيهقي في و أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب

 من حديث أبي هريرة بسند ضعيف./ الشعب                ب( 999)

                                                           
176

 و هو الكتاب الثالث من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين ,  

  أ(110) من مخ  بياض بقدر سطر و نصف يف سطر اخلامس و السادس177
 . 12 / 6نظر إح أسقطت من مخ،« كالقمر ليلة البدر و تعطفا على جاره لقي اهلل ووجهه  »  178
،وأبو نعيم يف احللية 76، و ابن أيب الدنيا يف العيال 66261  احلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف179

 .9890، و البيهقي يف الشعب 7/109
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إلى شاب ذي  وافنظر  ،جالسا مع أصحابه ذات يوم »وكان صلى اهلل عليه وسلم  حديث 9

 181«180جلده في سبيل اهلل شبابه و  كان  لو فقالوا:ويح هذا، ،جلد وقوة وقد بكر يسعى

 الحديث أخرجه الطبراني في معاجمه الثالث.من حديث كعب ابن عجزة بسند ضعيف.

أخرجه الطبراني وابن عدى و ضعفه  183«يحب المؤمن المحترف182ان اهلل  »:  حديث  9
 من حديث ابن عمر.184

كن من التاجرين،ولكن أوحى إلي أن سبح و ن اجمع المال أما أوحى اهلل إلي  »:  حديث 1

 أخرجه ابن مردوية في 186« 185ن الساجدينبحمد ربك وكن م

وفيه 188وال ضعيف فيه وال موضوع 187ابن مسعود بسند فيه لين / التفسير من حديث             (999)أ 

 من األحاديث الضعيفة ثالث أحاديث وحديث واحد موضوع 

                                                           

غنيها عن ال تقولوا هذان فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن املسألة و ي» فقال صلى اهلل عليه و سلم 180 
وإن كان يسعى على أبوين ضعيفني أو ذرية ضعاف ليغنيهم و يكفيهم فهو يف سبيل   الناس فهو يف سبيل اهلل

  .  12 / 6سقطت من مخ  ينظر: إح  « اهلل، وإن كان كان يسعى تفخرا و تكاثرا فهو يف سبيل الشيطان 
بيهقي ، و ال19، و قد رواه ابن أيب الدنيا يف العيال 6/626،القوت 19/169أخرجه الطرباين يف الكبري  181

  .3/139يف السنن الكربى 
   .12/  6سقطت من مخ  انظر إح « تعاىل»  182
  .1/738، و إبن عدي يف الكامل 8969أخرجه الطرباين يف اآلوسط 183

 اهلل، زيادة يف مخ . 184
 . 6/13نظر إح أسقطت من مخ،  « حىت ياتيك اليقنيو اعبد ربك » 185
  .803رواه ابو الشيخ يف أخالق النيب 186
 أ(116) بقدر سطر يف السطر األول من مخ  بقدر نصف سطر بياضا187
 ب(116) يف السطر الثاين من مخ بياضا بقدر سطر188
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من احتكر طعام أربعين يوما ثم تصدق به لم تكن صدقته كفارة الحتكاره  »:  حديث  91

والخطيب في التاريخ  يأخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث عل 189«

 .من حديث انس بسند ضعيف

»  :وفي لفظ أخر« به  /من جلب طعاما فباعه بسعر يومه فكأنما تصدق »: حديث99 ب(      999) 

ما من  »ابن مسعود بسند ضعيف  حديث ،ابن مردوية في التفسير 190«فكأنما اعتق رقبة

 191جالب يجلب طعاما إلى بلد من بلدان المسلمين فيبيعه بسعر يومه إال كانت منزلته 

إن الجالب إلى سوقنا كالمجاهد » اليسع ابن المغيرة حديث  نوللحاكم م «منزلة الشهداء

 وهو مرسل.« في سبيل اهلل 

ا صفقة دنياهم ال تزال ال اله إال اهلل ترفع عن الخلق سخط اهلل ما لم يؤثرو  »:حديث 99

والبيهقي في الشعب من حديث انس بسند ، الحديث أخرجه أبو يعلى  192« خرتهمآعلى 

 ضعيف .

 وويل للصانع من غد ،وال واهلل ،ويل للتاجر من بلى واهلل» : حديث  99 

                                                           
، وقد رواه موقوفا على عمر 8/738، و اخلطيب يف التاريخ بغداد 7/109أخرجه ابن عدي يف الكامل 189

   .60321رضي اهلل عنه ابن أيب شيبة يف املصنف 
، عن اليسع بن املغرية قال: مر رسول 6/16د روى حنوه احلاكم يف املستدرك ، وق6/622كذا يف القوت    190

تبيع يف سوقنا » اهلل صلى اهلل عليه و سلم برجل بالسوق يبيع طعاما بسعر هو أرخص من سعر السوق، فقال: 
ب إىل ابشر، فإن اجلال» قال: نعم، قال:« صربا واحنسابا ؟» قال: نعم، قال: « بسعر هو أرخص من سعرنا ؟

 «.سوقنا كاجملاهد يف سبيل اهلل ،واحملتكر يف سوقنا كامللحد يف كتاب اهلل 
  21/  6نظر إح أسقطت  من مخ، « عند اهلل » 191
، و 6/617، و ابن عدي يف الكامل 1071، وأخرجه أبو يعلى يف مسنده 6/631كذا يف القوت  192

  .10011البيهقي يف الشعب 
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 194لم أقف له على اصل. /قال العراقي 193« وبعد غد            أ( 999) 

 الباب الرابع في اإلحسان في المعاملة  195

 وفيه من األحاديث الضعيفة حديثان وواحد موضوع نص الضعيفة:

 الطبراني من حديث أبي أمامه بسند ضعيف . 196« ين المسترسل حرام غ »: حديث 99

«  الصدقة بعشرأمثالها، والقرض بثمان عشرة:رأيت على باب الجنة مكتوبا» :  حديث 99
 ابن ماجة من حديث انس بسند ضعيف . 197

أخرجه  199« ال محمود وا مأجور  198المغبون  »: من طريق أهل البيت  حديث 99 

 الترمذي والحكيم في النوادر من رواية عبد اهلل بن الحسن عن أبيه عن

 .200هو منكر: الذهبي ه،قالرفعيمن حديث الحسن بن علي  /ورواه أبو يعلى ،جده            ( 999)ب 

 وفيه من األحاديث الضعيفة ستة أحاديث وحديث واحد ضعيف              

حديث النهى عن كسر الدينار والدرهم  أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم  99

أن يكسر سكة المسكين  نهى رسول اهلل  »من رواية علقمة من عبد اهلل عن أبيه قال:
                                                           

 .1/712ذكر الرفع ،وانظر ميزان االعتدال ، دون أن ي6/636كذا يف القوت 193
 أ( 111)مخ كلمة  يف السطراألول من بياضا بقدر  194
  31/ 6مل يذكر  عنوان الباب الرابع  و هو  اإلحسان يف املعاملة انظر  اح 195

، 1/719،و البيهقي يف السنن الكربى 1/183، وأبو نعيم يف احللية 8/162أخرجه الطرباين  يف الكبري  196 
 املسرتسل: من استأنس ملعامله واطمأن إليه،وكأنه قد سلم أمره إليه.و 

 .6171  أحرجه ابن ماجة 197 
  36/ 6سقط من مخ انظر:  إح  « يف الشراء»  198
  . .7/87، و الطرباين يف الكبري 2387، وأبويعلى يف مسنده 3/11أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري 199
 ب(111الث و الرابع من مخ )يف السطر الث بياضا  بقدر سطرين200
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أن يكسر الدرهم فيجعل فضة أو يكسر : زاد الحاكم  201« الجائزة بينهم إال من باس

 وضعفه ابن حبان ..ذهبا الدينار فيجعل

التجروا في / و لو اتجر أهل النارز، لو اتجر أهل الجنة ال تجروا في الب» ث :حدي 99         أ( 999) 

أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند  202« الصرف

 من حديث أبي بكر الصديق و العقيلي في الضعفاء  الشطر األول ،روى أبو يعلىو  .ضعيف

.  

 آخره ذكرفي في أول النهار و  203إن المالئكة إذا صعدت بصحيفة العبد» :  حديث 91

أخرجه أبو يعلى من حديث انس بسند  204«  وخير كفر اهلل ما بينهما من سيئ األعمال

 ضعيف.

أمرنا أن ال نأكل إال  ـ معاشر األنبياء ـ  إنا» الشاة، وقوله سؤاله عن اللبن و  : حديث 91

أخرجه الطبراني من حديث أبي عبد اهلل أخت شداد بن  205« وال نعمل إال صالحا  ،طيبا

 أوس بسند ضعيف.

                                                           
 .6627، وإبن حبان 7119اخرجه أبو داود  201
لو أذن اهلل أهل اجلنة » ، ولفظه: 10/721، وأبو نعيم يف احللية 618/ 1روى صدره الطرباين يف الصغري   202

 .1176، و بتمامه عند صاحب الفردوس «يف التجارة .. الجتروا يف البز و العطر
 23/ 6أنظر: إج   ]وفيها[ سقطت من مخ  203
 بنحوه. 981، أخرجه الرتمذي 637/ 6كذا يف القوت   204
  .131/ 61أخرجه الطرباين يف الكبري 205
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أخرجه ابن أبي الدنيا في  206«  إن اهلل ليغضب إذا مدح الفاسق »/ :حديث 99           ب(999)   

و أبو يعلى و البيهقي في الشعب من حديث انس بسند  ،في الكامل وابن عدي ،الصمت

 ضعيف.

لم أقف له على  208«  207كم الحرث تكم البز، وخير صناعتخير تجار  »:  حديث 99

 إسناد.

 ،غريب بهذا اللفظ209« من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم اإلسالم  »:  حديث 99

والطبراني  ،ابن عدي من حديث عائشةالحديث رواه «  من وقر صاحب بدعة » والمعروف

و أبو نعيم في الحلية من حديث عبد اهلل بن بسر بأسانيد ضعيفة قال أبن  ،في األوسط

 .الجوزي كلها موضوعة

 : 211ويتلوه  210/انتهى كتاب آداب الكسب و المعاشرة           (999)أ 

 

 

 212اب الحالل والحرامكتا
                                                           

  .1117،و البيهقي يف الشعب 670أخرجه أبن أيب الدنيا يف الصمت 206
 ،] احلرث[ حتريف. 31/ 6]اخلرز[ كذا يف األصل يف إح   207
نقله صاحب القوت وقال : العراقي: مل اقف  له على إسناد  ،:108/ 1قال احلافظ الزبيدي يف إحتافه  . 208

 ،وذكره صاحب الفردوس من حديث علي بن أيب طالب أي: تعليقا.
من وقر صاحب بدعة »مرفوعا :  1/618.،و أبو نعيم يف احللية 60/92أخرجه الطرباين يف الكبري   209 

 6/621القوت و القصة بتمامها عند صاحب «  ..فقد أعان على هدم اإلسالم 
 وهو الكتاب الثالث من ربع العبادات من كتب إحياء علوم الدين .  210
 أ(118يف السطر األول من الصفحة ) بياضا بقدر سطر211
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حاديث الضعيفة خمسة أحاديث ومن وقد أشتمل على سبعة أبواب وفيه من األ 213

 الموضوعات ستة أحاديث نص الضعيفة:

تقدم في الزكاة دون  214« طلب الحالل فريضة على كل مسلم  »:حديث ابن مسعود  99

« واجب على كل مسلم » وللطبراني في األوسط من حديث انس« على كل مسلم »قوله 

 وإسناده ضعيف.

 حله فهو كالمجاهد في سبيل اهلل،من سعى على عياله من  »:  حديث 99

أخرجه الطبراني في األوسط  216« في عفاف كان في درجة الشهداء 215ومن طلب الدنيا/      (991)ب 

 من حديث أبي هريرة.

و ألبي منصور في مسند  217«  من سعى على عياله ففي سبيل اهلل »:  حديث 99

 .الفردوس

بها وجهه عن مسألة الناس وولده كف يمن باب حالل  ةمن طلب مكسب »حديث :   99

 وإسنادهما ضعيف.218«وعياله جاء يوم القيامة مع النبيين والصديقين 

                                                                                                                                                               
 الكتاب الرابع من ربع العبادات من كتب إحياء علوم الدين.  212
  أ(118بياضا بقدر سطر يف السطر الثالث من املخطوطة)213
، دون زيادة : على كل مسلم،و 2/168، والبيهقي يف السنن الكربى 10/31أخرجه الطرباين يف الكبري  214

 .682/ 6املصنف يف القوت  عن انس مرفوعا،وسياق 8201هي عند الطرباين يف األوسط 
 .6/80]حالال[ سقطت من مخ، انظر إح  215 

 .9/61الكربى ، و البيهقي يف السنن 2/192اخرجه أبو نعيم يف احللية  216
 .8/121رواه اخلطيب يف تاريخ بغداد   217
  .8/121أخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد  218
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راض عنه  من أمسى وانيا من طلب الحالل بات مغفورا له و أصبح واهلل  »:  حديث 99

ال من عمل يده امن أمسى ك»حديث ابن عباس من  أخرجه الطبراني في األوسط 219«

 فيه ضعف.و  «أمسى مغفورا له

أو أنفقه في  ، أو تصدق به ، فوصل به رحما ، ماال من مأثم  /من أصاب »:  حديث 91      ( 991)أ  

أبو داوود في المراسل من  رواه  220« جمع اهلل ذلك جميعا ثم قذفه في النار ..سبيل اهلل

 ة مرسال.خيمر رواية القاسم ابن م

وأجرى ينابيع الحكمة من  ،نور اهلل قلبهحالل أربعين يوما المن أكل من  »:  حديث 91 

من اخلص هلل أربعين  »من حديث أبي أيوب  أبو نعيم في الحلية 221«  ه على لسانهبقل

والبن عدى نحوه من حديث أبي موسى  « يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه

 وقال حديث منكر .

 من  :نادي كل ليلةإن هلل ملكا على بيت المقدس ي »: حديث ابن عباس  99

                                                           
  «من أمسى كاال من عمل يديه .. امسى مغفورا له» ، بلفظ : 3112أخرجه الطرباين يف األوسط   219
يمرة مرسال، ورواه عن ، عن القاسم بن املخ121، وأبو داوود يف املراسيل 261أخرجه ابن املبارك يف الزهد   220

   .17/763أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعا ابن عساكر يف تاريخ دمشق 
، ومث حديث يشبهه من حيث السياق و ليس هو هذا احلديث كما كما نبه عليه 6/683كذا يف القوت   221

/ 1نعيم يف احللية ، عن مكحول مرسال، وابو 1011، و هو ما رواه ابن املبارك يف الزهد 2/3  .احلافظ الزبيدي
« من أخلص هلل تعاىل أربعني يوما .. ظهرت ينابيع احلكمة على لسانه » ، عنه عن أيب أيوب مرفوعا قال: 189

 و تأمل متام احلديث اآليت.
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 ،قال العراقي لم أقف له على أصل  222« صرف وال عدل/لم يقبل منه  ..أكل حراما             ب(999) 

من أكل لقمة من  » :حديث ابن مسعود من و ألبي منصور الديلمي في مسند الفردوس

 الحديث وهو منكر.«  حرام لم يقبل منه صالة أربعين ليلة

يبالي من أين اكتسب المال لم يبال اهلل عز وجل من أين ادخله من لم  »: حديث 99 

قال ابن .أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر 223«النار

  انه باطل ال يصح شرح الترمذي األحوذي ةالعربي في عارض

أبو منصور  225«تسعة منها في طلب الحالل، فعشرة أجزاء 224العشرة »: حديث 99

 و العاشرة كسب،  تسعة منها في الصمت »انس  حديث من ميالديل

 وهو منكر.« الحالل  من  226 يناليد/        أ(999) 

لم أقف له على  227«من لقى اهلل ورعا أعطاه اهلل ثواب اإلسالم كله » : حديث  99 

 اصل.

                                                           
، عن ابن العباس مرفوعا ، ومعناه يف احلديث قبله، و يف معناه كذلك مارواه  688/ 6كذا يف القوت   222

من أكل لقمة من حرام .. مل تقبل له صالة أربعني ليلة ، و مل يستحب » ،  1817دوس الديلمي يف مسند الفر 
  « له دعوة أربعني صباحا ... 

 ، موقوفا على عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما . 799/ 1أخرجه أبو نعيم  يف تاريخ أصبهان 223
 ، ]العشرة[ حتريف.6/81] العبادة[ كذا يف األصل يف إح 224
: ) و قال مجاعة من السلف : اجلهاد عشرة أجزاء ، تسعة يف طلب احلالل 6/688حب القوت و لفظ صا 225

: العبادة عشرة أجزاء ، تسعة يف الصمت ،و العاشرة يف كسب 7222( . و عند الديليمي يف مسند الفردوس 
 اليد من احلالل( .  

 ، ] اليدين[ حتريف 81/ 6]اليد[ كذا يف األصل يف إح  226
 . 9/ 2إحتاف   227
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الحديث  229« 228والعروق إليها واردة، ، المعدة حوض البدن »:  حديث أبي هريرة 99 

 صل له .أال و باطل  : و العقيلي في الضعفاء وقال، أخرجه الطبراني في األوسط 

 وفيه من األحاديث الضعيفة حديث واحد ومن الموضوعة كذالك نص األول منها:230

 أن رجال أتى النبي صلى اهلل عليه وسلم بأرنب فقال:رميتي:عائشة  حديث 99

ن إ» فقال: بل أنميت قال: « ؟ أو أنميت / 231أسميت  »فقال:عرفت فيها سهمي،              ب(999)  

 232«شئ  الليل خلق من خلق اهلل تعالى ال يقدر قدره إال الذي خلقه لعله أعان على قتله

، و إنما رواه موسى ابن أبي عائشة عن أبي رزين قال: جاء  ليس هذا من حديث عائشة

إني رميته من الليل فأعياني، ووجدت  »رجل إلى النبي صلى اهلل عليه و سلم بصيد فقال: 

، لعله أعانك عليه  سهمي فيه من الغد وعرفت سهمي،فقال :الليل خلق من خلق اهلل عظيم

رواه أبو داوود في المراسيل، و البيهقي وقال: أبو رزين اسمه مسعود، والحديث «  شيء

 . مرسل، قاله البخاري

                                                           
)فإذا صحت املعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا سقمت صدرت بالسقم( سقطت  من نص  مخ  انظر إح 228

6  /81 . 
 8/16، و قال الدار القطين يف العلل 1111، و البيهقي يف الشعب  1710أخرجه الطرباين يف األوسط  229

ه و سلم ، و إمنا هو من كالم عبد امللك بن سعيد عنه : ) ال يصح و ال يعرف هذا من كالم النيب صلى اهلل علي
 بن أجبر( .

بياضا بقدر سطر و هو عنوان الباب الثاين يف مراتب الشبهات من كتاب احلالل و احلرام أحياء علوم الدين 230
  .90/  6للغزايل 

 ] أمسيت[ تصحيف 6/90] أصميت[ كذا يف األصل يف، أح  231
، بلفظ املصنف وزاد ) انبذها( ،و بنحوه عند أيب داوود يف 60077أخرجه ابن أيب شية يف املصنف   232

، و هو عندمها من حديث موسى بن أيب عائشة عن أيب رزين مرسال ، ال من حديث السيدة 731املراسيل 
 عائشة رضي اللع عنها.
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قال: المصنف انه  233« سمي أو لم يسم تعالى/  اسم اهللالمؤمن يذبح على  »:  حديث 99   أ( 999)   

ل يسار مصحيح قال: العراقي قلت ال يعرف بهذا اللفظ فضال عن صحته وألبي داوود في ال

وللطبراني في «.ذبيحة المسلم حالل ذكر اسم اهلل أولم يذكر »من رواية الصلت مرفوعا 

رجل يا  حديث أبي هريرة قال :و البيهقي من ، وابن عدى  ، والدار القطني ، األوسط

قال ابن «  اسم اهلل على كل مسلم »رسول اهلل الرجل منا يذبح و ينسي أن يسمى فقال: 

 .عدي منكر 

و 237ال شئ فيه كذلك و236ال شئ فيه كذلك و/  235وال ضعيف فيه وال موضوع 234              ب(999) 

حديثا نص األول من األحاديث من الموضوعة  فيه من األحاديث الضعيفة أربعة أحاديث و

 الضعيفة.

ومن وقع معهم في  ، سلم أو كاد يسلم ومن اعتزلهم، جان  فمن نابذهم» :  حديث 99

 أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بسند ضعيف. 238«  فهو منهم ..دنياهم

                                                           
ملسلم حالل ذبيحة ا» ، عن الصلت أن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال: 729اخرجه أبو داوود يف املراسل   233

: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 679/ 9، و عند البيهقي يف السنن الكربى « ، ذكر اسم اهلل او مل يذكر 
فيمن ذبح و نسي التسمية قال : ) املسلم فيه اسم اهلل وإن مل يذكر التسمية ( ، و قال احلافظ ابن حجر يف فتح 

اإلمام الغزايل ـ و حكم بصحته .. بالغ النووي و قال :  : ) احلديث الذي  اعتمد عليه ـ أي :272/ 9الباري 
منكر ال حيتج به( ، مث ذكر حديث أيب داوود املرسل و قال : ) الصلت يقال له : السدوسي ، ذكره ابن حبان 

 .   23/ 2يف الثقات ، و هو مرسل جيد( انظر اإلحتاف 
من خمالطة السالطني  من كتاب احلالل و  بياضا بقدر سطر و نصف و هو  عنوان الباب السادس فيما حيل234

  167 / 6احلرام يف أح 
  بقدر سطر و نصف سطر ابياض235 

  بقدر سطر و نصف ابياض  236
  بقدر سطر و نصف سطر ابياض 237 
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 ابن 240« قلبي 239اللهم ال تجعل لفاجر عندي يدا فيجثه  » : حديث 91

رواه أبو منصور الديلمي  و ،من رواية كثير بن عطية عن رجل لم يسم/ وية في التفسير مرد        أ( 999) 

و ابو موسى المديني في كتاب تضيع العمر و األيام ، في مسند الفردوس من حديث معاذ 

 .من طريق أهل البيت مرسال و أسانيده كلها ضعيفة 

 241 «ها ءلم تمالئ  قراؤها أمراال تزال هذه األمة تحت يد اهلل وكنفه ما  »:  حديث 91

ورواه أبو منصور الديلمي  ،اني في كتاب الفتن من رواية الحسن مرسالدال وأخرجه أبو عمر 

 و إسنادها ضعيف. «يعظم  »ما لم  :من حديث على وابن عمر بلفظ في مسند الفردوس

رجه أبو يعلى من أخ  242« للشرطي دع سوطك وادخل النار / يقال »:  حديث 99            ب(999) 

 حديث انس بسند ضعيف.

،  إن العالم إذا أراد بعلمه وجه اهلل هابه كل شيء» مرفوع : حماد بن سلمه حديث  99

هذا معضل وروى أبو الشيخ بن 244«  الكنوز هاب من كل شيءبه   243وإن أراد أن تكثر

خوف اهلل منه كل  ،من خاف اهلل»  :عقحبان في كتاب التواب من حديث واتله بن االس
                                                                                                                                                               

  . 11/79، و الطرباين يف الكبري 78898رواه ابن أيب شيبة يف املصنف  238
   حتريف،]فيجثه[ 169/ 6]فيحبه [كذا  باألصل يف أح   239
أخرجه ابن مردوية يف التفسري من رواية كثري بن عطية عن رجل مل يسم ، ورواه الديلمي يف مسند الفردوس  240

، من حديث معاذ ، وأبو موسى املديين يف كتاب تضييع العمر و األيام ، من طريق أهل البيت مرسال ، 6011
 . 118/ 2و أسانيده ضعيفة . إحتاف 

، عن احلسن مرسال .  861أخرجه ابن املبارك يف الزهد   241  
يقال لرجل يوم » ، بلفظ : 113/ 1، و هو عند احلاكم يف املستدرك 1781أخرجه أبو يعلي يف مسنده 242

  «القيامة : اطرحوا سياطكم و ادخلوا جهنم 
] تكثر[ حتريف 6/162]يكنز به[ كذا  باألصل  يف إح   243  
  .رواه محاد هذا احلديث مرفوع  244
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و للعقيلي في الضعفاء نحوه من حديث  «خوفه اهلل من كل شئ  ،ومن لم يخف اهلل ،شيء

 وكالهما منكر. أبي هريرة

 قال  245«عنه تباعد اهلل  إن الرجل إذا ولي والية» : أبي در  حديث 99

 . 246على اصل / العراقي لو أقف له         أ( 999)  

 : موضوع نص األول وفيه  حديث ضعيف و حديث247و

 البيهقي من حديث ابي هريرة وضعفه ابن عدى . 248« تهادوا تحابوا» :  حديث  99

 و القتل بالموعظة، بالهدية 249يأتي على الناس زمان يستحيل فيه الشحت »:  حديث 99

تم كتاب الحالل .قال العراقي لم أقف له على اصل 250« يقتل البريء  لتوعظ به العامة ، 

 : يتلوه و الحرام و

 

 251كتاب آداب الصحبة
                                                           

عن عبيد بن عمري مرسال ، و أمحد يف املسند  193ن وروى هناد يف الزهد 179/ 2إحتاف   245
 «و ما ازداد عبد من السلطان دنوا .. إال ازداد من اهلل بعدا» ،مرفوعا ما يفيد معناه ، و فيه : 6/731

  بياضا بقدر سطرين246
بع يف) مسائل متفرقة( من كتاب احلالل و احلرام  من إح بياضا بقدر  اربع كلمات و هو عنوان الباب السا 247

6 /171 
.191أخرجه البخاري يف األدب املفرد   248  
.صحيف) الشحت( ت 171/ 6ألصل يف إح ] السحت[ كذا با  249  
، و الديلمي يف مسند 1/1929، و أبو نعيم يف معرفة الصحابة 6/607أخرجه ابن عدي يف الكامل   250

: ) واخرجه ابن مردوية عن 7/86بألفاظ متفرقة ،و قال السيوطي يف الدر املنثور  ،7119ـ 1761الفردوس 
ستكون من بعدي والة يستحلون اخلمر بالنبيذ ،و البخس » عائشة ، عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال: 

 « .  إمثا يالصدقة ،و السحت باهلدية ، والقنل باملوعظة ،ويقتلون الربئ لتوطئ العامة له ،فيزدادوا
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 252وأشتمل على  ثالثة أبواب /                ب (991)

و فيه من األحاديث الضعيفة ثمانية أحاديث وواحد موضوع هو أخرها نص األول من 

 .الضعيفة 

وإن ذكر أعانه  ،إن نسي ذكره ،صالحا 253 من أراد اهلل به خيرارزقه أخا »:  .حديث 99

حديث عائشة  والمعروف أن ذلك في األمير،رواه أبو داود من .غريب بهذا اللفظ 254«

الحديث « إذا أراد اهلل باألمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وان ذكر أعانه»

 ضعفه ابن عدي.

 255«مثل األخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما األخرى  »: حديث  99

السلمي في آداب الصحبة و أبو منصور الديلمي في مسند  /الحديث أخرجه               أ(991)  

و فيه أحمد بن محمد ابن غالب الباهلي كذاب، و هو من  ،  الفردوس من حديث انس

 بيات .ر قول سلمان الفارسي في األول من الح

                                                                                                                                                               
 الكتاب اخلامس من ربع العبادات من كتاب احياء علوم الدين   251
بياضا بقدر سطر و نصف و هو عنوان الباب األول يف فضيلة األلفة و األخوة من كتاب آداب الصحبة من 252
  172/ 6إح 

 حتريف. [ أخا] ، 6/173كاذا يف األصل إح   [خليال]  253
، 6976، وقد ورد هذا يف الوزير الناصح الصادق لويل األمر، فقد روى أبو داوود 6/611كذا يف القوت    254

من ويل منكم أمرا، فأراد اهلل به خريا جعل له وزيرا صاحلا ، إن نسى ذكره ، وإن ذكر : » 119/ 3و النسائي
  .   «  رء أن يكون إخوانه صاحلني من سعادة امل» مرفوعا :  68، وروى السلمي يف آداب الصحبة   «أعانه  

، وابن شاهني يف الرتغيب يف فضائل 168، وقد رواه السلمي يف آداب الصحبة 6/611كذا يف القوت    255
، ورواه احلريب يف احلربيات عن سلمان رضي اهلل عنه  2111، و الديلمي يف مسند الفردوس  177ااألعمال 

 .131/ 2 اإلحتاف موقوفا ، و حكي سنده احلافظ الزبيدي يف
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من من آخى أخا في اهلل عز وجل رفعه اهلل درجة في الجنة ال ينالها بشيء  »:  حديث  99

ما أحدت عبد أخا  »أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب األخوين من حديث انس  256«  عمله

 وإسناده ضعيف.«  في الجنةبنى اهلل له بيتا في عز وجل إال 

 أخرجه 258« 257إن أحبكم إلى اهلل الدين يألفون و يؤلفون »:  حديث 91

 من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. رو الصغي/  الطبراني في األوسط            ب(999)   

كما ألفيت بين   259:  يقول ،  ونصفه من الثلج ،إن هلل ملكا نصفه من النار »: حديث  91

أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في   260« الثلج و النار كذلك ألف بين قلوب عبادك الصالحين

 كتاب العظمة من حديث معاذ بن جبل و العرباض بن سارية بسند ضعيف.

أخرجه الطبراني في األوسط  262 « اءتلتقي فتتشام في الهو  261األرواح »:  حديث 99

 . «جند مجندة تلتقي فتتشام اء إن األرواح في الهو  »علي   حديث من  بسند ضعف

                                                           
ما أحدث رجل أخا يف اهلل » بلفظ :  62، وقد  رواه ابن أيب الدنيا يف األخوين  6/611كذا يف القوت    256

عن حممد بن سرقة : ) ما استفاد رجل  1/3، و عند أيب نعيم يف احللية « عز وجل إال بىن اهلل له بيتا يف اجلنة   
 ( .أخا يف اهلل إال رفعه اهلل بذلك درجة 

179/ 6سقطت من مخ ، انظر إح « وإن أبغضكم إىل اهلل املشاءون بالنميمة املفرقون بني اإلخوان »   257  
 .  799/ 1، و اخلطيب يف تاريخ بغداد  3297رواه الطرباين يف األوسط   258

179/ 6سقطت من مخ ، انظر  إح « اللهم »  259  
معاذ بن جبل و العرياض بن سارية رضي اهلل  ، مرفوعا من حديث 777أخرجه أبو الشيخ يف العظمة   260

، عن ابن  611/ 1عن خالد بن معدان وزياد بن أيب حبيب ، و أبو نعيم يف احللية  782ـ 181عنهما ، و 
معدان اشار على روايته عن العرياض رضي اهلل عنه ، ورواه الديلمي مرفوعا يف مسند الفردوس  كما حكى سنده 

 .  138/ 2 احلافظ الزبيدي يف إحتاف
 .170/ 6سقطت من مخ ، أنظر إح « جنود جمندة »   261
، قال احلافظ الزبيدي يف  1928/ 1، و أبو نعيم يف معرفة الصحابة  1612رواه الطرباين يف األوسط   262

، بعد أن نقل خنريج هذا احلديث عن احلافظ العراقي : ) ورأيت باهلامش نقال من خط احلافظ  182/ 2إحتافه 
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عمود من ياقوتة حمراء في رأس العمود سبعون /  المتحابون في اهلل على »:  حديث 99          أ( 999) 

يث أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر من حديث ابن مسعود الحد 264« 263ألف غرفة

 بسند ضعيف .

الحديث  267 « 266صاحب بدعة مأل اهلل قلبه أمنا وإيمانا 265من اشهر »:  حديث 99 

 و الهروي في ذم الكالم من حديث ابن عمر بسند ضعيف . ، أخرجه أبو نعيم في الحلية

 ،268عليه و سلم جالس وعنده أبو بكربينما النبي صلى اهلل » : حديث ابن عمر 99 

 جبريل فاقرأه من 269وعليه عباءة قد خللها على صدره بخالل فنزل

قال  اء ، والعقيلي في كتاب الضعف / الحديث أخرجه ابن حبان 271«  270 ربه السالم      ب( 999) 

 وهو كذب : الذهبي في الميزان

                                                                                                                                                               

ابن مسعود ( . و حديث ابن  ابن حجر ما نصه : حديث علي اختلفوا فريفعه و وقفه ، و قد روى من حديث
قال : ) األرواح جنود جمندة ، تالقى فتشام كما تشام  8260يف الشعب  مسعود رضي اهلل عنه رواه البيهقي

 اخليل ، فما تعارف ...(  
263

يشرفون على أهل اجلنة يضيء حسنهم ألهل اجلنة كما تضيء الشمس ألهل الذنيا فيقول أهل اجلنة:  »    
ر إىل املتحابني يف اهلل فيضيء حسنهم ألهل اجلنة كما تضيء الشمس، عليهم ثياب سندس خضر انطلقوا بنا ننظ
 179 / 6أنظر إح  مخ سقط من  «جباههم: املتحابون يف اهلل  مكتوب على 

، و هو عند احلكيم  1092، وأبو بكر الشافعي يف الغيالنيات  71672رواه ابن ايب شيبة يف املصنف   264
 .110در األصول ص الرتمذي يف نوا

] اشتهر [  تحريف . 641/ 2 إح  األصل يف كذا يف  [أنتهر] 
265

  

و من أهان صاحب بدعة أمنه اهلل يوم الفزع األكرب،و من أالن له أكرمه أو لقيه ببشر فقد آستخف مبا »   266
 6/111سقطت من مخ أنظر إح « أنزل اهلل على حممد صلى اهلل عليه و سلم 

 من حديث ابن عمر رضي اهلل عنه. 979، و اهلروي يف ذم الكالم  8/199رواه أبو نعيم يف احللية   267
 . 177/ 6الصديق سقطت من مخ نظر إح   268
 حتريف . [فنزل  ]، 6/177كذا يف اآلصل إح   [إذ نزل ]  269
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 وعة خمسة أحاديث.عشر حديث ومن الموضى و فيه من األحاديث الضعيفة اثن272 

الحديث  275«  274عن اسمه واسم أبيه ومنزله 273سألهاإذا أحببت أحدا ف »:  حديث 99

 شعب اإليمان بسند ضعيف. و البيهقي في ، لخرائطي  في مكارم األخالقاأخرجه 

 276 «ه هيكر  شئال يواجه أحدا ب رسول صلى اهلل عليه و سلم  كان »: انس  حديث 99

 أخرجه أبو داوود والترمذي في الشمائل و النسائي في اليوم و الليلة بسند ضعيف.

ستره وان   277إذا وجد خيرا/  الذي ، استعيذوا باهلل من جار السوء» :  حديث 99              أ(999) 

 أخرجه البخاري في التاريخ من حديث أبي هريرة سند ضعيف. 278« رأى شرا أظهره

                                                                                                                                                               
أنفق ماله » و قال له: يا رسول اهلل ما يل أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها على صدره خبالل؟ فقال:     270

،و قال: فأقره من اهلل السالم و قل له:يقول لك ربك: أراض أنت عين يف فقرك هذا آم «علي قبل الفتح 
يا أبا بكر هذا جربيل يقرئك السالم  »ساخط؟ قال : فالتفت النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل أيب بكر و قال : 

قال: فبكى أبو بكر رضي اهلل عنه و قال: اعلي ريب « من اهلل و يقول: أراض أنت عين يف فقرك هذا أم ساخط؟ 
   111/ 6أسخط أنا عن ريب راض أنا عن ريب راض.سقطت من مخ ، أنظر 

، و  9/179، و ابن حزم يف احمللى 101/ 3، و أبو نعيم يف احللية  672/ 9رواه الثعليب يف تفسريه   271
 .  31/ 70، و ابن عساكر يف تاريخ دمشق 101/ 6اخلطيب يف تاريخ بغداد 

بياضا بقدر  سطر ، و هو عنوان الباب الثاين يف حقوق األخوة والصحبة من كتاب آداب األلفة و األخوة   272
   116/ 6و املعاشرة مع أصناف اخللق إح 

 حتريف [فاسأله  ]،  6/116كذا يف إح   [فسله  ]  273
 . 6/116سقطت من مخ أنظر إح « فإن كان مريضا عدته ، وإن كان مشغوال  أعنته »   274
 . 11،و السلمي يف آداب الصحبة  336، وقد رواه أخلرائطي يف مكارم األخالق 6/619كذا يف القوت    275
 . 712، و الرتمذي يف الشمائل  7186رواه أبو داوود   276
حتريف. [وجد  ]117/  6كذا يف ا إح [رأى  ] 277  
، من حديث أيب هريرة مرفوعا ، و قد تقدم بعضه  يف حديث  2/638رواه البخاري يف التاريخ الكبري  278

تعوذوا باهلل من جار السوء يف دار املقام ، » ، عن أيب هريرة مرفوعا :  631/ 8الفواقر الثالث ، وروى النسائي 
 «يتحول عنك فإن جار البادية
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فقال ،  279فلما كان من الغد ذمه أن رجال أثنى على رجل عند النبي » :  حديث 99

و الحاكم في ،  أخرجه الطبراني في األوسط 281«إن من البيان لسحر »  280النبي

ورواه  ، حديث أبي بكرة إال انه ذكر المدح والذم في مجلس واحد ال يومين المستدرك .من

 ف.الحاكم من حديث ابن عباس أطول منه بسند ضعي

رواه ابن السني في كتاب رياضة  282«كره لكم البيان كل البيان يإن اهلل  »: حديث  91

 بسند ضعيف. ةالمتعلمين من حديث أبي أمام

خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل علينا وسلم ونحن  »: 283 ةحديث أبي أمام 91/             ب(999)

وانه يهيج  ،ذروا المراء فان نفعه قليل ،ذروا المراء لقلة خيره »قال و فغضب  ،نتمارى

 و أبي الدرداءة ، أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمام 284«  العداوة بين اإلخوان

ومن هنا إلى آخر الحديث رواه أبو منصور «  لقلة خيره »و أنس دون قوله ،  و واثلة ،

 . ضعيففقط وإسنادهما  ةالديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي أمام

                                                           
279

أنت باألمس تثين عليه و اليوم تذمه؟فقال: و اهلل لقد صدقت عليه باألمس و ما كذبت  »عليه السالم فقال   
سقطت  « ين اليوم فقلت أقبح ما علمت فيهعليه اليوم إنه أرضاين باألمس فقلت أحسن ما علمت فيه و أغضب

 117/ 6أنظر إح من مخ 

.حتريف [ النيب صلى اهلل عليه و سلم ] 117 / 6كذا يف األصل إح   [عليه السالم]  280  
، و الرجالن مها الزبرقان بن بدر و  217/ 7، و احلاكم يف املستدرك  3223رواه الطرباين يف األوسط   281

 بن األهتم .عمرو 
، من حديث أيب أمامة رضي اهلل عنه ، و قال اخلافظ العراقي : ) رواه ابن 122/ 8رواه الطرباين يف الكبري   282

 .  617/ 2السين يف كتاب رياضة املتعلمني  من حديث أيب إمامة بسند ضعيف ( إحتاف 
 . مخكرر مرتني يف اتاحلديث   283
، ضمن  77/723، و ابن عساكر يف تاريخ دمشق  13مساعيل اهلروي يف ذم الكالم و أهله ‘رواه أبو   284

 . 116/ 8خرب طويل ، وصدره الطرباين يف الكبري 
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 وال تعذه موعدا فتخلفه ، وال تمازحه، ال تمار أخاك  »:ابن عباس  حديث 99

الوجه يعني من حديث ليث بن أبي / غريب ال يعرف إال من هذا  رواه الترمذي وقال :285«          أ( 999)

 سليم وضعفه الجمهور.

حديث البغوي في المعجم 286 « فيئته واوانتظر ه تقوا زلة العالم وال تقطعو ا »:  حديث 99

 وابن عدى في الكامل من حديث عمرو بن عوف المزني وضعفاه .، 

من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل عذره فعليه مثل إثم صاحب » :  حديث 99

 رواه الطبراني في األوسط من حديث جابر بإسناد ضعيف.287«مكسال

قال العراقي لم  288« ال يستجاب له في نفسه يستجاب للرجل في أخيه ما »: حديث  99

 عبد اهلل أجده بهذا اللفظ و ألبي داوود الترمذي وضعفه .من حديث

 . « أن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب »/ بن عمرو       ب( 999)

                                                           
 .  1991رواه الرتمذي   285
ن عوف عمرو ب من حديث 611/  10، و البيهقي يف السنن الكربى  2/20رواه ابن عدي يف الكامل   286

 مرفوعا 
، عن جودان مرفوعا ، و هو خمتلف يف صحبته ، وقد رواه كذلك البغوي يف  7318رواه ابن ماجة عن   287

، عن جابر رضي اهلل  8279، رورواه يف األوسط 631/ 6، و الطرباين يف الكبري  102/ 1معجم الصحابة 
ء ، ويف معىن احلديث أن هو ما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع و الشراوصاحب المكس : عنه مرفوعا ، 

من صفات اهلل تعاىل قبول اإلعتذار و العفو عن الزالت ، فمن أىب و استكرب عن ذلك فقد عرض نفسه لغضب 
 .  676/ 2اهلل و مقته . أنظر إحتاف 

.» اهلل عنها مرفوعا  عن أم الدرداء رضي 116/ 2، وروى أمحد يف املسند  668/ 6كذا يف القوت    288
و قد تقدم حنوه ،وروى « بظهر الغيب ألخيه ، فما دعا خليه بدعوة إال قال امللك : و لك مبثل يستجاب للمرء 

 «إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب » مرفوعا :  1980، و الرتمذي  1171أبو داوود 
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 289«؟  ما قدم : المالئكةت وقال ؟إذا مات العبد قال الناس ما خلف» :  حديث 99

 هريرة بسند ضعيف.أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي 

أخرجه الدار قطني  292« من التكلف 291أمتي برءك من  290تقياءألأنا و ا» :  حديث 99

و إسناده « أال إني برء من التكلف وصالحوا أمتي »حديث الزبير بن العوام   من في اإلفراد

 ضعيف.

 ستر حذيفة النبي صلى اهلل عليه وسلم بثوب حتى اغتسل ثم ستره النبي  »: حديث  99

 قال العراقي عرض 293«حذيفة حتى اغتسل

احدهما  ، فاجتنى منها سواكين، / انه دخل غيضة مع بعض أصحابه» :  حديث 99           أ(999)   

الحديث لم أقف له على  295« 294فرفع المستقيم إلى صاحبه، واآلخر مستقيم ، معوج

 اصل .

                                                           
 ، عن أيب  هريرة رضي اهلل عنه  9996، والبيهقي يف الشعب   71811رواه ابن أيب شيبة يف املصنف   289
 .  121/  6االتقياء سصطت من مح انظر إح   290
حتريف [ برءك] 121/ 6كذا يف إح   [ برآء ] 291  
/ 71، وابن عساكر يف تاريخ دمشق  668، ورواه الديلمي يف مسند الفردوس  6/669كذا يف القوت    292

موقوفا على سيدنا عمر رضي اهلل  3697و عند البخاري « إين برئ من التكلف و صاحلو أميت » بلفظ  238
 . ( عنه ) هنيانا عن التكلف

 . 603/ 2لوحدان ، إحتاف قال احلافظ الزبيدي : ) اخرجه ابن أيب عاصم يف ا  293
ما من صاحب يصحب صاحبا و لو :» فقال له : يا رسول اهلل ، كنت و اهلل أحق باملستقيم مىن ، فقال    294

/  6سقطن من مخ ، انظر إح « . ساعة من النهار إال سئل عن صحبته : هل أقام فيها حق اهلل أم أضاعه ؟ 
111 . 
، و ابن حبان يف اجملروحني  116/  1/1، و قد رواه بنحوه الطربي يف تفسريه   673/ 6كذا يف القوت    295

 . 791/ 1، و النهرواين يف اجلليس الصاحل  1/112
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وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن  ،أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما »:  حديث 91

وابن ماجة و اللفظ له من حديث أبي هريرة بالشطر األول ، أخرجه الترمذي  296« مؤمنا

وقال « و أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما » قال: « مؤمنا»فقط وقال الترمذي 

 قال: الدار قطني والحديث غير ثابت.« مؤمنا »ابن ماجة 

 ينتظر دعوة ، قبره مثل الغريق يتعلق بكل شيء مثل الميت في »:  حديث  91 

أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من  الحديث 298«297من ولد أو والد              ب(991)  

 حديث أبي هريرة وقال الذهبي في الميزان انه خير منكر جدا.

 301« 300الرجل في بيت أخيه أربع خصال فقد تم انسه به 299 إذا صنع» : حديث  99

 الحديث قال العراقي لم أجد له أصال.

 

 

                                                           
، عن أيب هريرة رضي اهلل  1331، و الديلمي يف مسند الفردو س  216رواه الفضاعي يف مسند الشهاب   296

، بلفظ ) مؤمنا (  6701، وهو عند الرتمذي  ، القطعة اآلوىل منه 1613ن ماجة بعنه بلفظ املصنف ، وروى ا
  بدل ) مسلما ( .

سقطت من « أو أخ أو قريب ، وإنه ليدخل على قبور األموات من دعاء األحياء من األنوار مثل اجلبال  »  297
 121/ 6مخ ، انظر إح 

ما امليت يف القرب إال  »  عنهما مرفوعا و أوله : عن ابن عباس رضي اهلل 8811رواه البيهقي يف الشعب   298
 احلديث .« ، ينتظر دعوة كالغريق 

 حتريف . [صنع  ]، 121/ 6كذا يف األصل يف إح [عمل  ]  299
 . 121/ 6سقطت من مخ ،انظر إح « إذا أكل عنده ، و دخل اخلالء ، وصلى و نام »   300
، وسياقع عنده ، وقد  670/ 6هو من بعض مشايخ أيب طالب املكي كما حكى هذا اخلرب يف القوت   301

 . 616/  2وقع اخلرب يف نسخة احلافظ العراقي مرفوعا و هو ليس كذلك ، أشارهلذا احلافظ الزبيدي يف إحتافه 
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 302الباب الثالث

 و أشتمل على ستة وخمسين حديثا كلها ضعيفة وعلى خمسة موضوعة على الضعيفة. 

، فأنا حبيب اهلل ، وأنا اتخذني خليال كما اتخذ إبراهيم خليال قدإن اهلل  »:  حديث 99

 بسند ضعيف. ةحديث أبي أمامالحديث أخرجه الطبراني  من  303 « خليل اهلل تعالى 

  محسنهم،أن أن تعين أربع من حقوق المسلمين عليك:» :  حديث انس 99 

ذكره صاحب الفردوس  304«ن تحب  تائبهم أو ،ن تدعوا لمدبرهم أتستغفر لمذنبهم ،و                أ(991) 

 قال العراقي لم أجد له أصال إسنادا.

أخرجه ابن المبارك  306« إلى أخيه بنظر يؤذيه  305ال يحل لمسلم أن ينظر» :  حديث 99

 في الزهد من رواية حمزة بن عبيدة مرسال بسند ضعيف.

                                                           
 6الرحم و اجلوار( انظر إح  هنا مل يذكر عنوان املوضوع وهو الباب الثالث  املتعلق) حبقوق املسلم و  302

 كما كتب) الباب الثالث( يف اهلامش الصفحة على اليسار  يف السطر السادس من املخطوطة خبط دقيق 123/
، دون زيادة : ) فأنا حبيب اهلل ، و انا خليل اهلل ( ، و  176،و قد رواه مسلم  671/ 6كذا يف القوت     303

، و اجلملة « و أنا حبيب اهلل و ال فخر » و لفظه ضمن حديث :   7212قوله : ) حبيب اهلل ( رواه الرتمذي 
 الثانية ثابثة باحلديث املتقدم .

روينا عن إمساعيل بن أيب زياد ، عن ابان بن عياش ، عن أنس قال : : )  111/ 6قال صاحب القوت   304
من حديث أنس   1199قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( و ذكره ،و قد رواه الديلمي يف مسند الفردو س

 رضي اهلل عنه .
 حتريف . [ينظر  ]، 128/  6كذا يف األصل يف إح   [يشري  ]  305
عن محزة بن عبدة مرسال ، وزاد احلافظ العراقي : ) و يف الرب و الصلة  له  289رواه ابن املبارك  يف الزهد  306
، و قال  611/ 2زيادات احلسني املروزي : محزة بن عبد اهلل بن أيب مسي ، و هو الصواب ( ، إحتاف من 

 ، وهو ابن عبد اهلل بن عمر ، قال الذهيب ، : ) عن محزة بن عبيد مرسال101/ 1احلافظ املناوي يف فيض القدر 
 :ثقة إمام ( .
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و في غير  أهله  فياصنع المعروف  »عن أبيه عن جده  :حديث علي بن الحسين 99

ذكره  307 «، وإن لم تصب أهله فأنت أهله  أهلهفهو  ان لم تصب أهلهأهله ،  و 

 ضعيف. الدار قطني في العلل وهو

كان ال يأخذ أحد بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي  »: حديث ابي هريرة  99

 وأبو،الطبراني في األوسط 310الحديث أخرجه 309« 308يرسله

 وابن ماجة من حديث انس بسند ضعف. 311،و الترمذي ،داوود          ب(999)  

يستصلحون،و  : والثانيةاالستئذان ثالث، فاألول يتنصتون،  »: حديث أبي هريرة  99

 أخرجه الدار قطني في اإلفراد بسند ضعيف. 313« 312يأذنون : الثالثة

أخرجه الطبراني  314 « يرحم صغيرنا لمو  ،ليس منا من لم يوقر كبيرنا» : حديث جابر  99

 في األوسط بسند ضعيف .

                                                           
، و السلمي يف آداب  623/ 7كام القرآن  ح، و احلصاص يف أ38يف الغيالنيات رواه أبو بكر الشافعي   307

 . 103/ 7و هو عند الدار القطين يف العلل  ، 178الصحبة 
د يكلمه إال اقبل عليه بوجهه مث مل يصرفه عنه و مل تكن ترى ركبة خارجة عن ركبة جليسه و مل يكن أح»   308

 . 129/  6سقطت من مخ أنظر إح «  حىت يفرغ من كالمه
   7312،و ابن ماجة  6190، وحنوه عند الرتمذي  8287رواه الطرباين يف األوسط    309
)أخرجه( كتبت باللون األمحر   310  
( تعقيبه يف اهلامس على اليمني) ابن ماجة  311  

  312  129/  6إح  مخ ، أنظر:سقطت من  « أو يردون»   
: أي : املكان للجلوس  أو يصلحون عليه ثياهبم و  و يستصلحون،  126رواه السلمي يف آداب الصحبة   313

اإلستئذان ثالث ، فإن أذن لك ، وإال » ، واللفظ له :  6107، و مسلم  2611حنو ذلك ، و عند البخاري 
 «فارجع 

عن عبد اهلل   1967، وأبو داوود  711، ورواه البخاري يف اآلدب املفرد 1967رواه الطرباين يف اآلوسط   314
 بن عمرو رضي اهلل عنهما .
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 316 « اهلل له في سنه من يوقره 315ما وقر شاب شيخا لسنه إال قيد »: حديث  91  

 خرجه الترمذي من حديث انس وقال حديث غريب و فيه ابو الرجال وهو ضعيف.أ

أخرجه  318« 317حتى يكون الولد غيظا والمطر فيضا/  ال تقوم الساعة »:  حديث 91              أ( 999)

الطبراني من حديث ابن مسعود ، و الخرائطي في مكارم األخالق من حديث عائشة 

 وإسنادهما ضعيف.

أخرجه البيهقي في شعب  320«  319إن اهلل يحب أسهل الطريق» : أبي هريرة  حديث 99 

 اإليمان بسند ضعيف.

 321« وبطونها من ظهورها ،إن في الجنة لغرفا يري ظهورها من بطونها »:   حديث 99

 العراقي وهو ضعيف. :حسن غريب قال :وقال ي،أخرجه الترمذي من حديث عل

 خرجهأ 323« 322وصدق الحديث ،أوصيك بتقوى اهلل» :  حديث معاذ 99 

                                                           
 حتريف[  قيد]  130 /6كذا يف األصل إح [ قبض]   315
 احلديث .« ما أكرم شاب » و لفظه :  6066رواه الرتمذي   316
سقطت « و تفيض للئام فيضا و تغيض الكرام غيضا و جيرتئ الصغري على الكبري و اللئيم على الكرمي »   317

 . 6/130من مخ أنظر  إح 
 .  919، والقضاعي يف مسند الشهاب  2167رواه الطرباين يف األوسط   318
 حتريف [أسهل الطريق  ] 130/  6كذا يف األصل إح   [السهل و الطلق الوجه ]   319
 .  3298، و البيهقي يف الشعب  1087رواه الفضاعي يف مسند الشهاب   320
 . 1981رواه الرتمذي   321
ووفاء بالعهد ، واداء األملنة ، و ترك اخليانة ، و حفظ اجلار ، ورمحة اليتيم ، و لني الكالم ، وبذل »   322

 . 6/131سقطت من مخ أنظر إح « السالم ، وخفض اجلناح 
  171/ 8، و اخلطيب يف تاريخ بغداد  912، و البيهقي يف الزهد الكبري 610/ 1احللية  رواه أبو نعيم يف  323
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وأبو نعيم في الحلية و  ،والبيهقي في كتاب الزهد، في مكارم األخالق /  خرائطيال             ب(999) 

 إسناده ضعيف.

ن أشيم بسند بأخرجه الطبراني في األوسط من حديث  324«العدة عطية  »:  حديث  99

 ضعيف 

أخرجه الطبراني في الكبير  325« أفضل الصدقة إصالح ذات البين »:  حديث 99

والخرائطي في مكارم األخالق من حديث عبد اهلل بن عمر وفيه عبد الرحمن بن زياد 

 اإلفريقي ضعفه الجمهور.

  327« 326كل الكذب مكتوب إال أن يكذب الرجل في الحرب »: حديث 99

وفيه انقطاع / سمعانأخرجه الخرائطي في مكارم األخالق من حديث النواس بن                   أ(999)

 وضعف.

أخرجه  328«  من أخيه عورة فيسترها عليه إال دخل الجنة ال يرى امرؤ» :  حديث 99

 والخرائطي في مكارم األخالق واللفظ له بسند ضعيف. ،والصغير ،الطبراني في األوسط

                                                           
من  8/619،عن قتات بن أشيم رضي اهلل عنه ، وأبو نعيم يف احللية 1337رواه الطرباين يف األزسط   324

عن  118ل ، وأبو داود يف املراسي11/91حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه ، ورواه عبد الرزاق يف املصنف 
 احلسن مرسال .

 . 1680، والفضاعي يف مسند الشهاب  771اخرجه عبد بن محيد  يف مسنده   325
سقطت من مخ « فإن احلرب خدعة ، أو يكذب بني اثنني فيصلح بينهما ، أو يكدب المرأته لريضيها »   326

 .136/ 6أنظر إح 
 ،  7720، و البيهقي يف الشعب  183رواه اخلرائطي يف مساوئ األخالق   327
هلل عنه  ا ، من حديث أيب سعيد رضي1107، و الطرباين يف األوسط  881رواه عبد بن محيد يف مسنده   328

 من حديث عقبة رضي اهلل عنه . 13/688ورواه يف الكبري  ،
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أخرجه الخرائطي في مكارم 329 « ما من صدقة أفضل من صدقة اللسان »:  حديث 99

 من حديث سمرة ابن جندب بسند ضعيف. اللفظ له والطبراني في الكبيرو  األخالق

 أخرجه الطبراني 331«330من بدأ بالكالم قبل السالم فال تجيبوه »: حديث 91

واللفظ له من حديث ابن عمر بسند فيه والليلة /  وأبو نعيم في اليوم ، في األوسط               ب(999) 

 .لين

ن الشيطان إذا سلم أحدكم إف ،دخلتم بيوتكم فسلموا على أهلهاإذا  »: حديث جابر  11

 لخرائطي في مكارم األخالق وفيه ضعف.ا 333أخرجه 332«  لم يدخله بيته

و ، ن تسليم اليهود اإلشارة باألصابع إف، ال تشتبهوا باليهود و النصارى  »:  حديث 19

رو بن شعيب عن أبيه أخرجه الترمذي من رواية عم 334« كفألتسليم النصارى اإلشارة با

 إسناده ضعيف. :عن جده وقال

 بينهما  336فتصافحا قسمت  335إذا التقى المسلمان »: حديث انس  19

 بسند ضعيف./ لخرائطي االحديث أخرجه   337«سبعون رحمة                  أ(999)

                                                           
 .   3/670اين يف الكبري ، و الطرب 229رواه اخلرائطي يف مكارم األخالق   329
 . 131/ 6سقطت من مخ أنظر « حىت يبدأ بالسالم »   330
 .611، و ابن السين يف عمل اليوم و الليلة 170رواه الطرباين يف األوسط   331
 . 817رواه اخلرائطي يف مكارم األخالق   332
كتبت باللون األمحر )أخرجه(   333  
 . 6291رواه الرتمذي   334
] املسلمان [ حتريف 132/  6]املؤمنان [ كذا يف األصل إح   335  
قبل السطر احلادي عشر من مخ .قيق على اليمني فوق كلمة بينهما كتبت كلمة )قسمت( خبط د   336  
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فسلم كل واحد على صاحبه  ، إذا التقى المسلمان »: حديث عمر بن الخطاب  19

لخرائطي او ، الحديث أخرجه البزار في مسند  339« 338وتصافحا نزلت بينهما مائة رحمة

 و البيهقي في الشعب وفي إسناده نظر.، و اللفظ له ، في مكارم األخالق 

أخرجه الخرائطي في  340«  تكم بينكم المصافحةاتمام تحي »: حديث أبي هريرة  19

 وضعفه. ةوهو عند الترمذي من حديث أبي أمام ، مكارم األخالق

ألخرائطي وابن عدي من  342أخرجه   341«قبلة المسلم أخاه المصافحة  »: حديث  19

 حديث انس وقال: غير محفوظ .

 343« فقبلت يده/ لما نزلت توبتي أتيت النبي  »: حديث كعب بن مالك  19               ب(999) 

 .344ضعيف ، تاب الرخصة في تقبيل اليد بسندأخرجه أبو بكر بن المقري في ك

فلم يرد عليه حتى  ،و هو يتوضأنه سلم على رسول اهلل أ »:بن عازب  ءحديث البزا 19

لخرائطي بسند االحديث رواه  347« 346 ومد إليه يده فصافحه 345، فرغ من وضوئه

 ضعيف.
                                                                                                                                                               

 .  818رواه اخلرائطي يف مكارم األخالق   337
 . 132/ 6سقطت من مخ أنظر إح « للبادئ تسعون ، وللمصافح عشر »   338
، و يف النسخ )عشرة (  819رائطي يف مكارم األخالق اخل، و  21ابن أيب الدنيا يف مداراة الناس أخرجه   339

 بدل ) عشر ( .
من حديث أيب أمامة رضي اهلل  ، 6371، و هو عند الرتمذي  811أخرجه  اخلرائطي يف مكارم األخالق   340
 .عنه

 . 816أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   341
كلمة )أخرجه( كتبت باللون األمحر   342  
 . 1رواه أبو ب بكر بن املقرئ يف الرخصة يف تقبيل اليد  343

) بسند ضعيف( كتبت خبط دقيق فوق كلمة حديث من السطر املوايل.   344  
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الحديث  349 «348 يا رسول اهلل أينحني بعضنا لبعض؟ قال ال :قلنا » : حديث انس 19

 والبيهقي.أحمد  وضعفه، وابن ماجة  ، أخرجه الترمذي وحسنه

 أخرجه 350«إذا رأيتموني فال تقوموا كما تصنع األعاجم  »:  حديث  11

وفيه أبو  «تقوم األعاجم كما    »:  من حديث أبي أمامة وقال/ وابن ماجة ، داوود                  أ(999) 

 العديس مجهول.

ولو بكلمة  .ه المسلم وهو يستطيع نصره فلم ينصرهو ذكر عنده أخمن  »: حديث  911

الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في  352«  351أذله اهلل عز و جل بها في الدنيا و اآلخرة 

 الصمت مقتصرا على ما ذكره منه و إسناده ضعيف.

بعث اهلل له ملكا يحميه يوم  .من حمى عرض أخيه المسلم في الدنيا »:  353حديث 919

 أخرجه أبو داوود من حديث معاذ بن انس نحوه بسند ضعيف. 354« القيامة من النار

                                                                                                                                                               
 . 133/ 6سقطت من مخ انظر إح « فرد عليه»   345
فقال : يا رسول اهلل ، ما كنت أرى هذا غال من اخالق األعاجم ، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و »   346

 .133/  6سقطت من مخ أنظر إح « سلم ك عن املسلمني إذا إلتقيا فتصافحا حتاتت ذنوهبما 
، وابن ماجة  6363، و الرتمذي  1616، و عند ايب داوود  813رواه اخلرائطي يف نكارم األخالق   347

 « .ما من مسسلمني يلتقيان فيتحافحان إال غفر هلما قبل أن يتفرقا  :» ، مرفوعا  7307
  ال :ق قال : فيصافح بعضنا بعضا ؟ ،بعضا ؟ قال: ال قال: فيقل بعضنا»   348
 .133/ 6أنظر إح سقطت من مخ  «نعم 
 . 7306، و ابن  ماجة  6368رواه الرتمذي   349
 . 7872، و ابن ماجة  1670أخرجه ابو داوود   350
 6سقطن من مخ انظر إح « و من ذكر عنده أخوه املسلم فنصره. نصره اهلل تعاىل هبا يف الدنيا و اآلخرة »   351

 /138 . 
، و املصنف 888، و اخلرائطي يف مكارم األخالق  617راه ابن أيب الدنيا يف الصمن وآداب اللسان     352

 هنا مجع بني الروايتني .
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في موضع  355ما من امرئ مسلما ينصر أخاه »/ جابر و أبي طلحة: حديث  919             ب( 991)

الحديث أخرجه أبو داوود مع تقديم و  357« 356 وتستحيل حرمته ه ،ينتهك فيه عرض

 تأخير واختلف في إسناده .

أخرجه  358«  الحمد لم يشتك خاصرتهإلى من عطس عنده فسبق  »:  حديث  919

 بسند ضعيف. يالطبراني في األوسط وفي الدعاة من حديث عل

وابن ،أخرجه أبو يعلى   359«ما وقي به المرء عرضه فهو له صدقة  »: حديث  919 

 عدى من حديث جابر وضعفه.

 الحديث أخرجه الطبراني في 361« 360تغبطن فاجرا بنعمةال » :  حديث 919

 من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف./  والبيهقي في الشعب،األوسط                 أ(991) 

                                                                                                                                                               

) حديث ( كتبت باللون األمحر و خبط كبري  353  
  بنحوه . 1887، و هو عند أيب داوود  616رواه ابن أيب الدنيا يف الصمت و آداب اللسان   354
 ، ] أخاه [ حنريف . 6/138ا يف األصل  إ ح ] مسلما [ كذ  355
إال نصره اهلل يف موطن فيه نصره ، و ما من امرئ خذل مسلما يف موطن ينتهك فيه من حرمنه إال خذله »   356

 . 138/  6سقطن من مخ  أنظر إح « اهلل يف موضع حيب فيه نصرته
در داءأخرجه  أخلرائطي يف مكارم ا|ألخالق و الطرباين من حديث أيب ال  357  
من بادر العاطس باحلمد  عويف من وجع اخلاصرة ، و مل » ،و لفظه :  3173رواه الطرباين يف األوسط   358

 « .يشتك ضرسه أبدا 
من حديث جابر رضي اهلل عنه مرفوعا  10/  6ستدرك امل، و احلاكم يف  68/ 7يف سننه  رواه الدار قطين  359

 . 
.. 188/ 6سقطت من إح « فإنك ال تدري إىل ما يصري بعد املوت، فإن من و رائه طالبا حثيثا»   360  
، من حديث أيب هريرة مرفوعا  1666، و البيهقي يف الشعب  616/ 6أخرجه البخاري يف الناريخ الكبري   361

 . 267واوقفه عليه ابن املبارك يف الزهد ، 
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وشر بيت من  ، خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه »:  حديث 919

أبي هريرة وفيه ضعف أخرجه ابن ماجة من حديث  362«المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه 

. 

الطبراني  364أخرجه  363«  ألخيه فكأنما خدم اهلل عمرهحاجة من قضى  »:  حديث 919

 والخرائطي في مكارم األخالق من حديث انس بإسناد ضعيف ، 

أخرجه ابن المبارك في  365«من أقر عين مؤمن أقر اهلل عينه يوم القيامة  » حديث 919

 و الرقائق بإسناد ضعيف مرسال. ، الزهد

قضاها أو لم ،/ نهاراو من مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل  »:  حديث911               ب(999)

و الطبراني في ،  الحاكم  367خرجه او  366« يقضها كان خير له من اعتكاف شهرين

 األوسط بإسناد ضعيفين .

إدخال السرور على  368ان من أحب األعمال إلى اهلل عز و جل »:  حديث 991

حديث رواه الطبراني في الصغير و األوسط من حديث ابن عمر بسند  370« 369المؤمن

 ضعيف. 

                                                           
 . 173البخاري يف األدب املفرد  ، وهو عند 7239رواه ابن ماجة   362
، وأبو نعيم يف احللية  6028، و الطرباين يف مسند الشاميني  716/ 3أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري   363
 من حديث أنس رضي اهلل عنه .  611/ 10

.)أخرجه ( كتبت خبط دقيق فوق السطر السادس يف الوسط   364  
 ال .مرس 281رواه ابن املبارك يف الزهد   365
 .   630/  1أخرجه احلاكم يف املستدرك   366

  367) وخرجه ( كتبت باللون األمحر
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 أخرجه الحاكم من حديث 371« من لم يهتم للمسلمين فليس منهم »:  حديث 999

 أبي ذر وكالهما ضعيف.حذيفة ،و الطبراني في األوسط من حديث 

 لى طبت وطاب ممشاكازاره قال اهلل تععاد المسلم أخاه أو إذا  »: حديث999

 »وابن ماجة من حديث أبي هريرة /  ، أخرجه الترمذي 372« منزال في الجنة وتبوأت                أ(999) 

العراقي فيه عيسى بن سنان القسملي  : الترمذي غريب قال : قال « إال أنه قال ناداه مناد

 ضعفه الجمهور.

إني أسألك  373اللهم : قل»  :له  فقال ، مريضدخل على علي و هو :  حديث 999

الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض من حديث انس  375 «374تعجيل عافيتك 

 بسند ضعيف.

                                                                                                                                                               

)عز وحل ( زيادة يف نص مخ .  368  
 180/  6.سقطت من مخ أنظر إح « أو أن تفرج عنه غما ، أو تقضي عنه دينا ، أو تطعمه من جوع »   369

. 
، من حديث  31/ 11عن أيب شريك مرسال ، وروى الطرباين قي الكبري 281رواه ابن املبارك يف الزهد    370

 «    إن من احب األعمال إىل اهلل بعد الفرائض إدخال السرور على املسلم» ابن عباس مرفوعا 
 . 10078، و البيهقي يف الشعب  713/ 1، واحلاكم يف املستدرك  3129اخرجه الطرباين يف األوسط    371
 .1117، و ابن ماجة  6008أخرجه الرتمذي   372
أ(186) قل(  يف السطر اخلامس من مخ )  )اللهم ( كتبت خبط دقيق فوق كلمة   373  
سقطت من مخ « أو صربا على بليتك ن أو خروجا من الدنيا إىل رمحتك ، فإنك ستعطى إحداهن »    374

 . 181/  6أنظر إح 
، و مل يصرح أنه دخل على علي رضي اهلل عنه ،و لكن  70أخرجه ابن أيب الدنيا يف املرض و الكفارات    375

 . 1130صرح به الفضاعي يف مسند الشهاب 
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من  من مضجعه من تكلم به في أول، إال أخبرك بأمر هو حق » :أبي هريرة حديث999 

وفي المرض و الكفارات  أخرجه ابن أبي الدنيا في الدعاء 376« نجاه اهلل من النار مرضه.

 بسند ضعيف .

و  ،بن أبي الدنيااأخرجه  377«فيها   و أربعوا ، أغبوا في العبادة »/ :  حديث 999              ب(999) 

 أبو يعلى من حديث جابر و إسناده ضعيف.

 379« 378 الجيران ثالثة جار له حق وجار له حقان وجار له ثالثة حقوق »:  حديث 999 

و أبو الشيخ في كتاب الثواب  ،و البزار في مسنديهما،الحسن بن سفيان الحديث أخرجه 

 و أبو النعيم في الحلية وكالهما ضعيف.، 

أخرجه أبو داوود في  380« إال إن أربعين دارا جار »:  حديث الزهري مرسال  999

 ورواه أبو يعلى من، ووصله الطبراني من رواية الزهري ، المرسل 

 ضعيف.وكالهما /  «أربعين دارعا »: حديث أبي هريرة وقال                  أ(999) 

                                                           
 . 81/  1، و ابن عدي يف الكامل  112نيا يف املرض و الكفارات رواه ابن أيب الد   376
من حديث جابر  8386، و البيهقي يف الشعب  616أخرجه ابن أيب الدنيا يف املرض و الكفارات    377

ودعوه يوما ، ودعوه يومني ، وعودوه يف   زوروه يوماواغبوا : « غال أن يكون مغلوبا فال يعاد » مرفوعا ،وزاد 
 . 11/ 6. أنظر فيض القدر  الرابع
فاجلار الذي له  ثالثة حقوق  اجلار املسلم ذو الرحم ، فله حق اجلار و حق اإلسالم وحق الرحم ، وأما »  378

فأنظر  « الذي له  حقان فاجلار املسلم ، له حق احلوار و حق اإلسالم ، وأما الذي  له حق واحد فاجلار املشرك 
 . 181/  6وار . سقطت من مخ أنظر :إح كيف أثبت للمشرك حقا مبجرد اجل

، و اخلرائطي يف مكارم األخالق 711، و ابن أيب الدنيا يف مكارم األخالق  1072أخرجه هناد يف الزهد   379
 .  9117، و البيهقي يف الشعب  603/ 1، وأبو نعيم يف احللية  131/ 1، و ابن عدي يف الكامل  613

عن الزهري ، وعنده متام قول الزهري ، ووصله من طريقه الطرباين يف   716رواه ابو داوود يف املراسيل   380
 . 37/ 19الكبري 
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أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك  »عن أبيه عن جده : حديث عمرو بن شعيب  999

وابن عدى في ، لخرائطي في مكارم األخالق اأخرجه  381« وإذا استقراضك أقرضتهه ، أعنت

 الكامل وهو ضعيف.

الحديث أخرجه ابن حبان من  383«أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم  382»: حديث  991

والبيهقي من حديث ابن عوف بسند ، والخرائطي في مكارم األخالق  ،حديث أبي بكرة 

 ضعيف.

وال يجد ريحها عاق  ،مائة عام إن الجنة يوجد ريحها من مسيرة خمس »:  حديث 991

 ،حديث أبي هريرةأخرجه الطبراني في الصغير من  384«وال قاطع رحم 

و إسنادهما  «إلف عام  »إال أنه قال من مسيرة  ،وفي األوسط من حديث جابر/                 ب(999)  

 ضعيف.

أبو الشيخ ابن حبان  386أخرجه 385« رحم اهلل والدا أعان ولده على بره »:  حديث 999

 وابن عمر بسند ضعيف . ، بن أبي طالب يفي كتاب الثواب من حديث عل، 

                                                           
، قال احلافظ يف فتح  131/  1، و ابن عدي يف الكامل  613أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   381

لحديث ، بعد ذكر من خرجه : ) وأسانيدهم واهية ، ولكن اختالف خمارجها يشعر بأن ل 112/ 10الباري 
 أصال ( .

182 / 6إح  :أنظر مخ ]إن [ سقطت سهوا  من نص  382  
 .  1092، و الطرباين يف  األوسط 110أخرجه ابن حبان يف صحيحه   383
من حديث أيب هريرة ، وليس فيه ذكر القاطع ،و هي يف األوسط   1/111أخرجه الطرباين يف الصغري   384

من حديث جابر ،  1220من حديث جابر ، إال أنه قال : وليس فيه ذكر القاطع ،و هي يف األوسط  1220
 « .ألف عام  » إل أنه قال : 



144 

 

أخرجه  387« من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه »:  حديث 999

 وعائشة بإسناد ضعيفين . ،البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس

 أخرجه الطبراني في األوسط 388«ريح الولد من ريح الجنة  »:  حديث 999

ى لابن عباس وفيه مندل ابن عفي الضعفاء من حديث / وابن حبان  ،والصغير                 أ(999) 

 ضعيف.

 391أخرجه 390« كبير اإلخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده 389»:  حديث999 

وصاحب مسند ،ورواه أبو داوود في المراسل  ،أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب

 الفردوس بإسناد ضعيف .

أو ساء خلق زوجته أو أحد من أهل  ،إذا استصعبت على أحدكم دابته »:  حديث 999

أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث  392« بيته فليؤذن في أذنه

 الحسين بن على بسند ضعيف.

                                                                                                                                                               
ووصله من حديثه  عن الشعيب مرسال ، 991الزهد ، وهناد يف  61961أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف   385

 من طريق آل البيت عن علي كرم اهلل وجه . 173السلمي يف آداب الصحبة 
كتبت باللون األمحر.   386  
 من حديث ابن العباس وعائشة رضي اهلل عنهم . 8691،  8700أخرجه البيهقي يف الشعب   387
 من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما . 1812،واألوسط  6/61أخرجه الطرباين يف الصغري   388
. 189/  6سقطت مخ،إح « حق »   389  
من حديث سعيد بن العاص مرسال  3117،و البيهقي يف الشعب   1878أخرجه أبو داوود  يف املراسيل   390

 مرفوعا . من حديث أيب هريرة 118/ 1،ورواه أبونعيم يف تاريخ أصبهان 
. كتبت باللون األمحر) أخرجه (    391  
قال احلافظ العراقي : ) رواه الديلمي يف مسند الفردوس من حديث احلسني بن علي بن أيب طالب بسند   392

 . 766/  2حنوه ( إحتاف ضعيف 
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سيئ الملكة /  وال ، وال خائن ،ربكتوال م ، ال يدخل الجنة خب »: حديث  999              ب (999) 

 أخرجه ابن ماجة وهو حديث ضعيف. 393«

فانه أطيب ،  إذا ابتاع أحدكم الخادم فليكن أول شيء يطعمه الحلو »:  حديث معاد 999

 أخرجه الطبراني في مكارم األخالق بسند ضعيف. 394 « لنفسه

 395« المالئكة تعجب من المسلم يمر على المسلم فلم يسلم عليهإن  »: حديث  999

 قال العراقي لم أقف له على اصل.

؟ فقالوا: نغبط  من تغبطون ،يا أهل القبور: لة إال ينادي مناد ما من لي »:  حديث 991

 .الحديث قال العراقي لم أجد له أصال  397« 396أهل المساجد

 قال العراقي لم أجده . 398«ديته آفقد /  إذا أنت رميت كلب جارك »:  حديث 991              أ( 999)

 400« 399 مفتوحان إلى الجنةمن أصبح مرضيا ألبويه أصبح له بابان  »:  حديث 999

 الحديث أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس و ال يصح.

                                                           
أي :  ) سيئ الملكة (على 7291، وابن ماجة  1912واقتصر الرتمذي  1/7اخرجه أمحد يف املشند  393

 : اخلداع . وليس لفظ ) متكرب ( عندهم . و الخب بالكسرالسرية مع من ميلكه ،  يسئ
 . 116أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   394
 .  631/  2قال احلافظ العراقي ) مل أق له على أصل ( إحتاف   395
سقطت من مخ أنظر أح « ألهنم يصومون و ال نصوم ، ويصلون وال نصلي ، و يذكرون اهلل و ال نذكره  »   396

6  /186 . 
، واإلشارة فيه  إىل انقطاع العمل للمؤمنني ،و  701/  2قال العراقي : ) مل اجد له أصال ( . إحتاف   397

 التحسر على وفاته لغريه ، و هذا ثابت املعىن .
 فظ العراقي : ) مل اجد له أصال ( قال احلا  398
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الحديث قال العراقي لم أقف له على  402«الوالدة أسرع إجابة  401» : حديث 999

 403اصل.

 404كتاب الغزلة 

: والحجج فيها وفيه من األحاديث الضعيفة ، الباب األول في نقل المذاهب  :و فيه بابان

 حاديث وال موضوع فيه نص األول من الضعيفة.ثالث أ

 اهلل  أن رجال أتى الجبل ليتعبد فيه فجئ به إلى رسول:  حديث 999

 الحديث أخرجه البيهقي من حديث عسعس ابن سالمة قال 406« 405 ال تفعل »فقال:/     ب(991)    

 ابن عبد البر: يقولون إن حديثه مرسل.

                                                                                                                                                               
و من أمسى فمثل ذلك ، وإن كان واحدا فواحد ، ومن أصبح مسخطا ألبويه أصبح له بابان مفتوحان »   399

سقطت من « إىل النار ، و من امسى مثل ذلك ،و عن كان واحدا فواحد ، وإن ظلما ، وإن ظلما ، وإن ظلما 
 . 138/  6مخ أنظر إح 

 . 3، و حنوه عند البخاري يف األدب املفرد  3178، و البيهقي يف الشعب  997أخرجه هناد يف الزهد   400
188 / 6سقطت سهوا من نص املخطوطة  ]دعوة[ انظر إح   401  
 . 712/ 2قال احلافظ العراقي مل أقف له على أصل. غتحاف   402

403
يف نقل املذاهب ) ول أ( و هو الباب األ188ص)بياض بقدر ستة كلمات يف السطر السادس من املخطوطة   

 .196 /6.  إح ( ذكر حجج الفريقني يف ذلكو األقاويل و 

 .  196/  6ع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين بهو الكتاب السادس من ر   404
أنت وال احد منكم ، لصرب احدكم يف بعض مواطن اإلسالم خري له من عبادة أحدكم وحده اربعني »    405
 . 191/  6سقطنت من مخ أنظر إح « عاما 
، والبيهقي يف  6620/  1ن وأبو نعيم يف معرفة الصحابة  1609اخرجه أبو داوود الطيالسي يف مسند   406

 بنحوه . 9631الشعب 
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الوضوء من جر مخمر أحب إليك أو من هذه المطاهر التي  قيل له :  حديث 999

الطبراني  409الحديث أخرجه 408« 407 بل من هذه المطاهر» :فقال ؟ طهر منها الناسيت

 من حديث ابن عمر وفيه ضعف.

منقع في الفإذا التمر  ،لما طاف بالبيت عدل إلى زمزم يشرب منها» :  حديث 999

 و هم يتناولون منه ويشربون ، بأيديهم  410حياض األدم قد مغثه الناس

منه / اسقوني من هذا الذي يشرب »الحديث وفيه فقال:  412«411فاستسقى منه               أ(911)  

 رواه األزرقي في تاريخ مكة من حديث ابن عباس بسند ضعيف. «الناس 

  414 وفيه من األحاديث413

                                                           
 . 191/  6سقطت  من مخ أنظر إح « التماسا لربكة ايدي املسلمني »   407
،  607/ 8، وأبو نعيم يف احللية  731/  6،و ابن عدي يف الكامل  398أخرجه الطرباين يف األوسط   408

ابن عمر رضي اهلل عنهما ،و لفظه : صلى اهلل عليه و سلم يبعث إىل املطاهر ، فيؤين باملاء ، فيشربه  من حديث
: مجع  والجرحممد بن واسع مرسال .عن   31/  1بركة أيدي املسلمني ،أخرجه  عبد الرازق يف املصنف يرجو 

 جرة ، اإلناء املعهود املصنوع من اخلزف . 
) أخرجه (  كتبت باللون األمحر  409  
 : مرسوه و دلكوه مغته الناس   410
، فقال العباس : إن هذا النبيد شراب قد مغث و خيض باأليدي ، أفال آتيك بشراب « اسقوين » وقال»   411

اسقوين من هذا الذي يشرب منه الناس ، التمس بركة أيدي » البيت ؟ فقال :  أنظف من هذا من جر خممر يف
 .  191/  6سقطت من مخ أنظر إح « ، فشرب منه «املسلمني 

أخرجه األززقي يف تاريخ مكة من حديث بن عباس.   412  
ين يف فوائد أ(  ، كما أنه الباب الثا190بياضا بقدر سطر و نصف، يف السطر الثاين و الثالث من مخ  )  413

 . 192/  6الغزلة و غوائلها و كشف احلق يف فضلها  . مل يذكره يف مخ سقط،  أنظر إح 
أ(.190بياضا بقدر  يف السطر الرابع من  مخ )  414  
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ما يسمع كمثل رجل  مثل الذي يستمع الحكمة ثم ال يحمل منها إال شر» :  حديث999

الحديث أخرجه ابن ماجة  416« 415أجزر لي شاة من غنمك ،يا راعي: أتى راعيا فقال له 

 من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف.

أخرجه  417«منهما هوخير له من سلب اهلل كريمتيه عوضه عنهما ما »:  حديث 999

 الطبراني بإسناد ضعيف.

 420قال العراقي المعروف ما رواه مكي  419« الخيالء  /  418آفة العين» :  حديث 138       ب( 919) 

و آفة  آفة العلم النسيان ، » في مسنده من حديث علي ابن أبي طالب بسند ضعيف

 .  « الجمال الخيالء

أعطني  : فيقول له صاحبه، يشترى الشيء ويحمله إلى بيته بنفسه  421: كان  حديث 991

أبو يعلى من حديث أبي   أخرجه 423« أحق بحمله 422صاحب المتاع » فيقول: : احمله

 تم كتاب العزلة ويليه هريرة بسند ضعيف.

                                                           
/  6سقطت من مخ أنظر إح « فقال : اذهب فخد خري شاة فيها ، فذهب فأخد بأذن كلي الغنم »   415

600 . 
 و فيه : ) أجزرين ( بدل ) اجزر يل ( . 1136أخرجه ابن ماجة    416
، « إن اهلل قال : إذا ابتليت عبدي حببيبته فصرب عوضته منهما اجلنة  » مرفوعا :  1217روى البخاري   417

 يريد عينيه .
، ] العني [ حتريف601/ 6]العلم[كذا يف األصل يف إح    418  
، و هو قطعة « آفة العلم النسيان وآفة اجلمال اخليالء » قي ـ هو حديث : املعروف ـ كما قال احلافظ العرا  419

 . 721/  2، وانظر اإلحتاف  1762من حديث  رواه البيهقي يف الشعب 
، ] مكي [ حتريف. 601/ 6]مطني[ كذا يف األصل يف إح   420  
 . 608/  6سقطت من مخ انظر إح « سيد املرسلني صلى اهلل عليه و سلم »   421
 ] املتاع [ حتريف .  608/  6] الشئ [ كذا يف األصل يف إح   422
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 424كتاب آداب السفر

 426/  425وفيه بابان                  أ(919) 

 فان اهلل ، إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه  »: حديث زيد بن أرقم   991                   ب(919)

 أخرجه الخرائطي في مكارم األخالق. 427«  جاعل له في دعائهم البركةتعالى 

زودك  »: كان إذا ودع رجال قال  428عن أبيه عن جده : حديث عمرو بن شعيب  999

أخرجه الخرائطي في مكارم األخالق و المحا ملي في الدعاء و فيه ابن  430«429اهلل التقوى

 لهيعة .

فإلى أي  ،وقد كتبت وصيتي/  ،إني نذرت سفرا :قالف 431أن رجال :  حديث 999                 أ(919)

ما استخلف عبد في أهله من خلفية »  فقال ؟أو ابني ،أو أخي ،إلى أبي: الثالثة ادفعها

                                                                                                                                                               
، ومن سأله احلمل عنه هو  أبو هريرة  2190، والطرباين يف األوسط  2126احرجه أبو يعلى يف مسنده   423

 رضي اهلل عنه ، وكان قد اشرتى صلى اهلل عليه و سلم سراويل له يلبسها .
 كتب إحياء علوم الدين .  هو الكتاب السابع من ربع العبادات من  424
أ(.196بياضا بقدر سطر يف السطر احلادي عشر من مخ  )  425  

أ(196بثر بقدر إحدى عشر سطرا يف مخ   ) 426  
 . 801أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   427
 . 618/  6سقطت من مخ أنظر إح « أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  »  428
 . 618/  6سقطت من مخ  أنظر إح « وغفر ذنبك ، ووجهك للخري حيث توجهت  »   429
 .  7111، و بنحوه عند الرتمذي  802أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   430
 . 619/  6سقطت من مخ أنظر إح  «أيت النيب صلى اهلل عليه و سلم »   431
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الحديث أخرجه الخرائطي في مكارم األخالق و  433«  432أحب إلى اهلل من أربع ركعات

 .فيه من ال يعرف 

أخرجه  435«و السبت   434بارك ألمتي في بكورها يوم الخميس ، للهم »:  حديث 999

 على يوم السبت وكالهما ضعيف. 436و الخرائطي مقتصرا، البزار مقتصرا على يوم خميس 

 437إذا كانت لك إلى رجل حاجة فاطلبها إليه نهارا »:  ابن عباد/  حديث 999               ب(919)

الخرائطي في مكارم األخالق و اللفظ و إسناده و  ،أخرجه البزار والطبراني في الكبير 438«

 ضعيف .

كنفه على رحله غدوة أو روحة أحب أألن أشيع مجاهدا في سبيل اهلل ف »:  حديث 999

 أخرجه بن ماجة بسند ضعيف . 439« إلى من الدنيا وما فيها 

 والمكحلة ،المرآة :معه خمسة أشياء/ كان إذا سافر حمل  »: حديث عائشة  999                 أ( 919) 

أخرجه  442« 441ستة أشياء »أخرى عنها وفي رواية  440« والمشط، والسواك ،  والمدرى ،

                                                           
هن ب ) فاحتة الكتاب ( ،و ) قل هو اهلل أحد( ، مث يصليهن يف بيته إذا شد عليه ثبات سفره ، يقرأ في»   432

يقول : اللهم، إين أتقرب هبن إليك ، فاخلفين هبن يف أهلي ومايل ، فهي خليفته يف أهله و ماله ، وحرز داره 
  619/  6سقطت من مخ  أنظر  إح « حىت يرجع إىل أهله 

 . 316أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   433
619/  6] اخلميس [زيادة يف مخ ، انظر إح   434  
 . 873أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   435
أ( على اليسار 191كتبت خبط دقيق جدا فوق السطر العاشر من املخطوطة )   436  
اللهم ، بارك »وال يطلبها ليال ، واطلبها بكرة ، فإين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يقول : »   437
 . 619/  6سقطت من مخ أنظر إح «  يف بكورها الميت
 . 816أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   438
 : أعينه عليه  وأكنفه،  6861أخرجه ابن ماجة   439
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و الخرائطي في مكارم األخالق واللفظ له وطرقه  ، والبيهقي في سننه  ،الطبراني في األوسط

 كلها ضعيفة.

رواه  443« والمكحلةآة كان ال يفارقه في السفر المر  »: حديث أم سعد األنصارية  999

 الخرائطي و إسناده ضعيف.

الدار قطني من  444«  عند القدوم ولو بحجر/ الرجل أهله  قطراإ» :  حديث 999                ب(919)

 445حديث عائشة بسند ضعيف.

 وال موضوع فيه نص الحديثين 

، أخرجه أبو داوود  446«أعلى الخف وأسفله  مسحه صلى اهلل  »: حديث  991

 .ةو أبو زرع ،وابن ماجة من حديث المغيرة وهكذا ضعفه البخاري ، والترمذي وضعفه

                                                                                                                                                               
: شئ و المدوى ،  1678واللفط له ، و الطرباين يف األوسط  868أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   440

/  2أسنان املشط وأطول منه ، يسرح به الشعر امللبد . إحتاف  يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من
110 . 
 661/  6سقطت من مخ أنظر إح « املرآة ، و القارورة ، واملقراض ،و السواك ، واملكحلة ، و املشط  »   441

. 
 . 869أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   442
، يف ترمجة أم سعد  7109/ 2، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة  863أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   443

 بنت زيد بن ثابت ، وامرأته .
إذا قدم أحدكم من سفر فليهد » ، من حديث عائشة مرفوعا :  700/  6أخرجه الدار القطين يف سننه   444

 « .إىل أهله ،وليطرفهم و لو كانت حجارة 
ب(193)مخ   سطر الثاين و الثالث من ا بقدر سطرين ،يف البياض  445  
 .  110، و ابن ماجة  93،و الرتمذي  121أخرجه أبو داوود   446
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من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فال يلبس خفيه حتى  »ة/ : حديث أبي أمام 991          أ( 919)

 رواه الطبراني وفيه من ال يعرف.447« امينفضه

 448تم كتاب آداب السفر و يتلوه 

 

 

 449كتاب آداب السماع والوجد

وفيه من األحاديث الضعيفة ة السماع وكشف الحق فيه.اختالف العلماء في إباحفي ذكر 

 والموضوعة اثنان نص األول من الضعيفة:،أحاديث  ثالثة

أخرجه الترمذي في  450« الصوت/ ما بعث اهلل نبيا إال حسن  »:  حديث 999              ب(911) 

رويناه متصال في «  الصوت وكان نبيكم حسن الوجه حسن »الشمائل عن قتادة وزاد 

بن أبي  يورواه بن مرودية في التفسير من حديث عل ، الغيالنيات من رواية قتادة عن انس

 طالب و طرقه كلها ضعيفة .

 بغناء إال بعث اهلل إليه 451ما رفع أحد عقيرته »: حديث أبي أمامة   999

                                                           
 . 173/  8أخرجه الطرباين يف الكبري   447
أ( 198بياضا بقدر سطرين يف السطر اخلامس و السادس من مخ  )  448  

449
 إحياء علوم الدين .هو الكتاب الثامن من ربع العبادات من كتب    

على أنس   710عن قتادة ،و أوقفه ابو بكر الشافعي يف الغيالنيات  760اخرجه الرتمذي يف الشمائل   450
 ، إذ صوب أنه من قول قتادة .  119/  16رضي اهلل عنه ،و أنظر علل الدار القطين  

 ، ] عقريته [ حتريف . 613/  6] صوته [ كذا يف األصل يف إخ   451
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ابن أخرجه  452« حتى يمسك/  على صدرهه يضربان بأعقابهما يشيطانين على منكب                أ(911)

 و الطبراني في الكبير وهو ضعيف.، أبي الدنيا في ذم المالهي 

 453لزبوراوفي تالوة  ، كان داوود حسن الصوت في النياحة على نفسه »:  حديث 999

 .الحديث قال العراقي لم أجد له أصال  454«

قال العراقي لم أجد  455 « أول من تغنى كان إبليس أول من ناح و»: حديث جابر  999

 456له أصال من حديث جابر.

 وفيه من األحاديث الضعيفة اثنان وال موضوع فيه/                 ب(919)

أخرجه ابن المبارك  457«يرة إال امتألت عبرةحما امتألت دار من الدنيا ف »: حديث  999

 عن عكرمة عن عمار عن يحيى ابن أبي كبير مرسال .

إن الدنيا أنكاال وجحيما وطعاما ﴿ قرئ عنده : قرأ  اآلية أو  صلى اهلل  انه حديث 999

 أخرجه ابن عدى .فصعق 458.﴾ ذا غصة وعذابا أليما

                                                           
 .  601/  8ه الطرباين يف الكبري أخرج  452
حىت كان جيتمع اإلنس و اجلن  و الوحش و الطري لسماع صوته ، وكان حيمل من جملسه أربع مئة جنازة »   453

 . 671/  6سقطت من مخ أنظر إح « يقرب من ذلك يف األقارب  وما
 حنوه . 99/  13، وروى ابن عساكر يف تاريخ دمشق  112كذا يف الرسالة القشريية  ص    454
قال احلافظ العراقي : ) مل أجد له أصال من حديث جابر ،و ذكره صاحب الفردوس من حديث علي بن   455

 ، فرد املصنف إذا من باب التنزل . 16أيب طالب ، و مل خيرجه ولده يف مسند 
أ(. 600نصف يف السطر العاشر و احلادي عشر من مخ  ) بياضا بقدر سطر و  456  
 عن حيىي بن أيب كثري مرسال  807، و القضاعي يف مسند الشهاب  627أخرجه ابن املبارك يف الزهد   457
عن ايب حرب بن أيب األسود مرسال ، وعن محران بن أعني يرفعه  6/172اخرجه ابن عدي يف الكامل   458

 . 623سلم ، و عن محران أيضا رواه هناد يف الزهد للنيب صلى اهلل عليه و 



154 

 

من طريقه من حديث أبي حرب بن أبي األسود /  والبيهقي في الشعب ، في الكامل                أ(919) 

 459 تم كتاب السماع ويتلوه .مرسال

 460كتاب األمر بالمعروف و النهي عن المنكر 

 :وأشتمل على أربعة أبواب الباب األول في وجوب األمر بالمعروف وفيه

 كر أو ليسلطن اهلل عليكمنلتأمرن بالمعروف وتنهون عن الم »:  حديث 999

ث عمر أخرجه البزار من حدي461 « ثم يدعوا خياركم فال يستجاب لهم/  ، شراركم              ب(919) 

 والطبراني في األوسط من حديث ابي هريرة وكالهما ضعيف. ،بن الخطاب

وما  ،في بحر لجي ةما أعمال البرعند الجهاد في سبيل اهلل إال كنفث »:  حديث  999

  جميع أعمال البر والجهاد في سبيل اهلل عند األمر بالمعرف والنهي عن

رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس  462« في بحر لجي ةالمنكر إال كنفث/             أ(919) 

 مقتصرا على الشطر األول من حديث جابر بإسناد ضعيف.

                                                           
459

 أ(.606)مخ  لرابع و اخلامس من ابياضا بقدر سطرين ،يف السطر   

460
 هو الكتاب التاسع من ربع العبادات من كتب إحياء علوم الدين .  

من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ، وحنوه  1701،و الطرباين يف األوسط  8110أخرجه البزار يف مسنده   461
تسقط مهابتهم من أعني األشرار ، فال خيافوهم معناه : من حديث حديفة رضي اهلل عنه .  6129رواه الرتمذي 

. 
تصرا على الشطر األول من حديث مق 2762) أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس  احلافظ العراقي:قال   462

أما الشطر األخري فرواه علي بن و  ، هريرة بلفظ أقرب بإسناد ضعيف من حديث ايب 2707جابر و هو عنده 
ال أدري من حيىي بن عطاء إجتاف  أو معضال ، معبد يف كتاب الطاعة و املعصية من رواية حيىي بن عطاء مرسال 

3/8  . 
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وتركتم  ، وفسق شبابكم، إذا طغى نساؤكم  463كيف بكم» : حديث أبي أمامة 991

 ،نعم » َ؟! قال :يارسول اهلل  كائنلوإن ذلك : قالوا ؟ جهادكم 

 :قاليا رسول اهلل ؟   وما اشد منه  :قالوا، / «  وأشد منه سيكون، والذي نفسي بيده            ب(919)  

الحديث أخرجه ابن  465« 464؟  كيف انتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر »

 أبي الدنيا بإسناد ضعيف.

ل فإن اللعنة تنز  ،ال تقفن عند رجل يقتل مظلوما »عن ابن عباس : حديث عكرمة  991

 الطبراني بسند ضعيف . 468أخرجه 467« 466 على من حضره حين لم يدفعوا

أن اقلب مدينة كذا وكذا على : / أوحى اهلل إلى ملك من المالئكة  »:  حديث 999             أ( 919)   

الحديث أخرجه الطبراني في  470« 469 إن فيهم عبدك فالنا،  يا رب: فقال  ،أهلها

 والبيهقي في الشعب وضعفه . ، األوسط

                                                           
 .] بكم [ حتريف . 623/  6] أنتم [ كذا يف األصل يف إح   463
، قالوا:  وما «نعم ، و الذي نفسي بيده ، أشد منه سيكون » قالوا : وكائن ذلك يارسول اهلل ؟ قال : »   464

اهلل قاالوا : كائن ذلك يا رسول «  كيف أنتم إذا رايتم املعروف منكرا ، ورأيتم املنكر معروفا ؟» أشد منه؟ قال : 
» ، وقالوا : وما أشد منه يا رسول اهلل ؟ قال : « نعم ، والذي نفسي بيده ن وأشد منه سيكون » ؟! قال : 

نعم ، و الذي » قالوا : وكائن ذلك يا رسول اهلل ؟! قال : «  كيف أنتم إذا أمرمت باملنكر و هنيتم عن املعروف ؟ 
« يب حلفت ، ألتيحن هلم فتنة يصري احلليم فيها حريان نفسي بيده ، وأشد منه سيكون ، يقول اهلل تعاىل : 

 . 623/  6سقطت من مخ أنظر إح 
، و  2160، وحنوه أبو يعلى يف مسنده  71أخرجه ابن أيب الدنيا يف األمر باملعروف و النهي عن املنكر   465

 عن سيدنا أيب هريرة  رضي اهلل عنه . 9761الطرباين يف األوسط 
سقطت من مخ ،  أنظر « عند رجل يضرب مظلوما ، فإن اللعنة تنزل على من حضره  عنه ، وال تقفن»   466
 . 623/  6إح 

 . 3137، و البيهقي  يف الشعب  620/ 11الكبري  يف  أخرجه الطرباين  467
كتبت باللون األمحر.   468  
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 ،جائر إمام  أفضل شهداء أمتي رجل قام إلى »:  حديث الحسن البصري مرسال 999

 فذلك الشهيد منزلته ، فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله على ذلك

 قال العراقي لم أره من حديث الحسن حديث. 471« وجعفر /في الجنة بين حمزة      ب( 919) 

وبئس القوم قوم ال يأمرون ،  بئس القوم قوم ال يأمرون بالقسط» حديث عمر  999

رواه أبو الشيخ بن حيان من حديث جابر بسند 472«  بالمعروف وال ينهون عن المنكر

 473ضعيف.

 474و ليس فيه من األحاديث الضعيفة وال الموضوعة شيء 

وفيه شيء من األحاديث أيضا  476/  475وليس فيه من األحاديث أيضا شيء شيء                أ(919) 

 وفيه

                                                                                                                                                               
إن فيهم عبدك فالنا ، مل يعصك طرفة عني ! قال : اقلبها عليه و عليهم ، فإن وجهه مل يتمعر يف ساعة »   469
 . 628/  6سقطت من مخ أنزر إح « قط 
 : تغري الوجه عند الغضب و التمعر ،  3189، و البيهقي يف الشعب  3213أخرجه الطرباين يف األوسط   470
سيد الشهداء محزة  بن عبد »، و لفظه :  191/  7اكم يف املستدرك روى حنوه هذا من حديث جابر احل  471

 « .املطلب ، ورجل قام  إمام جائر فأمره وهناه فقتله  
قال احلافظ العراقي : ) رواه أبو الشيخ ابن حبان من حديث جابر بسند ضعيف ، و أما حديث عمر   472

و يف الباب ، ورواه بن معبد يف كتاب الظاعة و املعصية  فأشار إليه أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس بقوله :
 . 16/  3من حديث احلسن مرسال .إحتاف 

أ(603) مخ لسطر السابع و الثامن من بياض بقدر سطر و كلمتني يف ا  473  
ب(603بياضا بقدر سطر  يف السطر العاشر من  مخ  )  474  
ا لكلمة تكررت مرتني سهوا.  475  
أ(608بياض بقدر سطر يف السطر األول من مخ  )  476  
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ال  ، قرن من حديد» بن الخطاب فقال : حديث وصفه صلى اهلل عليه وسلم عمر 999

أخرجه الترمذي بسند  478« الحق ماله من صديق477تركه ، يأخذه في اهلل لومة الئم 

 ضعيف.

 ،بالماءالنار  أوإنما تطف، والشيطان خلق من النار ، الغضب من الشيطان  »حديث 999

 أخرجه أبو النعيم في الحلية قال 479«  فإذا غضب أحدكم فليغتسل

 وفيه من ال أعرفه./  لعراقيا           ب(911)  

 ،:كان علينا أبو موسى األشعري أميرا بالبصرةن العنزي قال حديث ضبة بن محص 999

فهل لك أن أحدثك  ،لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر :وفيه عن عمر انه قال

رواه البيهقي في دالئل النبوة  481« 480؟ فذكر ليلة الهجرة و يوم الردة بطولهويومه وليلته

 بإسناد ضعيف.

  482يها خير من إمارة ال تمضيهانجيا عباس يا عم النبي نفس ت » حديث 999

                                                           

692/  6سقطت من  مخ، إح « قوله»   477  
 . 1011، ابن ماجة  2131، و الرتمذي  1711أخرجه أبو داوود   478
 من حديث عطية بن عروة رضي اهلل عنه . 1381أخرجه أبو داوود   479
احلديث هنا مل يذكر كما جاء يف كتاب الغزايل حبظافره ، بل هو تلخيص للمغزى  العام للحديث. انظر إح   480

 . 639ـ  629./  6
(  161أخرجه بسياق املصنف هنا أبو القاسم املقدسي يف حتفة الصديق يف فضائل أبو بكر الصديق )ص   481

( وروى  132/ 6( ،و البيهقي يف دالئل النبوة )  787ينوري يف اجملالسة و جواهر العلم )ص د، وبنحوها ال
( ، وحادثة مقاتلة املرتدين كذلك البخاري 6781و مسلم ) ، (  7217ا حادثة الغار البخاري ) مفرد

 ( .  60( ، ومسلم ) 1100)
 ، ] متضيها [ حتريف . 701/  6] حتصيها [ كذا يف األصل يف إح   482
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البيهقي من رواية ابن  أخرجه ابن ابي الدنيا هكذا معضال بغير إسناد رواه/  483«                   أ(991)

المنكدر مرسال وقال وهكذا هو المحفوظ مرسال. تم كتاب األمر بالمعرف و النهي عن 

 :المنكر و يليه

 

 

 484وةنبكتـاب آداب المعيشة وأخالق ال

 ،جةافي ح/ يجيئه أخوه المسلم  ! يا عجبا لرجل مسلم :قوله يحديث عل 485 999            ب(999)  

لما أتى سبايا طيئ وقفت جارية في » :وفيه مرفوعا .الحديثهال ، فال يرى نفسه للخير أ

فإني بنت  ،إن رأيت أن تخلى عني وال تشمت بي أحياء العرب، فقالت: يا محمد  ،السبي

و ، و يطعم الطعام  ، و يشبع الجائع ،ويفك العاني ،وان أبي كان يحمى الذمار ،سيد قومي

 لم يرد طالبو ،  يفشي السالم

هذه صفة  ،يا جارية »/  فقال لها رسول اهلل  ائيطالحاتم  486أنا بنت قط ،  حاجة               أ(999) 

فان أباها كان يحب مكارم  ،خلوا عنها، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه  ،المؤمنين حقا

                                                           
من حديث  92م  10( ،و البيهقي كذلك يف السنن الكربى  77611أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )   483

 ابن املنكدر .
و هو الكتاب العاشر من ربع العبادات من كتب إحياء علوم الدين .  484  
 أ(،611ياضا بقدر سطرين يف السطر الثامن و التاسع من مخ )  485
]بنت[ حتريف. 709 / 6]ابنة[ كذا يف األصل يف إح   486  
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الحديث أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر  487«، وإن اهلل يحب مكارم الخالق األخالق

 األصول بإسناد ضعيف.

إال أن  ، ا على أحدمما رئي قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق به» حديث  991

 ، و كان أكثر ما يجلس مستقبل القبلةيكون المكان واسعا ال ضيق فيه

 »و ابن ماجة  ، و الترمذي، حديث انس /  أخرجه الدار قطني في غرائب مالك 488«            ب(999.) 

 زاد ابن ماجة قط و سنده ضعيف. «لم ير مقدما ركبتيه بين يدي جليس له 

أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي سعيد  489« أنا أفصح العرب » حديث 991

 وإسناده ضعيف.« أنا أعرب العرب» :الخذري بلفظ

 إال خفف صالته و اقبل عليهحديث كان ال يجلس إليه أحد وهو يصلى  999

قال العراقي   490. حاجته عاد إلى صالته/ فإذا فرغ من  ،  «؟  ألك حاجة»  : فقال ،             أ(999) 

 لم أجد له أصال.

                                                           
، و ابن  611/ 1( ، والبيهقي يف دالئل النبوة  669أخرجه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول  ) ص   487

 ، و صاحبة اخلرب هي سفانة بنت حامت .  718/ 11عساكر يف تاريخ دمشق 
و ابن ماجة   ، 6190، من حديث جابر رضي اهلل عنه ، و الرتمذي  610/  9أخرجه أبو نعيم يف احللية   488

، من حديث ابن عمر  819من حديث أنس رضي اهلل عنه . و أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق  7312
 رضي اهلل عنهما

، وابو نعيم يف معرفة  71/ 2و الطرباين يف الكبري  عن احلسن ،  6198أخرجه ابن األعرايب يف معجمه    489
(  112و احلاكم يف معرفة علوم احلديث ) ص ، ي مرفوعا در ، من حديث أيب سعيد اخل 1262/  7الصحابة 

 من حديث عمر رضي اهلل عنه .
 من حديث  أنس رضي اهلل عنه .   302، و البخاري  100/  7أخرجه امحد يف مسنده   490
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و ارني المنكر منكرا وارزقني ، ارني الحق حقا فأتبعه  ، اللهم »كان يقول :   حديث 999

 ،واجعل هواي لطاعتك ،فأتبع هواي بغير هدى منكوأعذني من أن يشتبه علي ، اجتنابه 

إنك ، و اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، وخذ رضا نفسك من نفسي في عافية

 491« تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

 493لم أقف له على اصل ./  العراقي 492قال            ب(999) 

 494« عليه األيدي كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف أي كثرت» حديث 999

وأبو نعيم ، وابن عدي في الكامل من حديث جابر  ،والطبراني في األوسط ،أخرجه أبو يعلى

 من حديث انس.

 أخرجه أبو الشيخ في« كان يجثوا على ركبتيه وكان ال يتكي  » حديث 999

«  496 آكل  كما يأكل العبد ، أنا عبد 495»ابن عمر / و البزار.حديثأخالق النبي                 أ(999)
 .و أبو يعلى من 497

                                                           
، و ابن  90/  6من حديث عائشة رضي اهلل عنها ، و أبو نعيم  يف تاريخ أصبهان   330أخرجه مسلم    491

 من حديث أيب  هريرة رضي اهلل عنه .   729/  6عساكر يف تاريخ دمشق  
كتبت باللون األمحر.) قال (     492  
أ(611) مخل و الثاين من بياضا بقدر كلمتني و سطر يف السطر األو   493  
بنحوه عن  36من حديث أنس رضي اهلل عنه ، و الرتمذي يف الشمائل   630/ 7خرجه أمحد يف املسند  ا  494

 مالك بن دينار .
719/  6] إمنا [ سقطت سهوا من مخ ، انظر إح   495  
 . 719/  6سقطت من مخ أنظر إح « وأجلس كما جيلس العبد »   496
، من رواية أيوب معضال ، أن النيب  110/  10صنف قال احلافظ العراقي : ) أخرجه عبد الرزاق يف امل  497

احلديث ، وأخرجه ابن الضحاك يف « آكل كما يأكل العبد »صلى اهلل عليه و سلم كان إذا أكل احتفز وقال : 
الشمائل من حديث أنس بسند ضعيف : كان إذا قعد على الطعام  استوفز على ركبتيه اليسرى وأقام اليمىن ، مث  
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وسندهما  498 «آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد »حديث عائشة  999

 ضعيف.

أخرجه  500«  499إن ذلك أكلة الشياطين»  حديث لم يأكل بأصبعين و يقول:  999

 الدار قطني في اإلفراد من حديث ابن عباس بسند ضعيف.

 قال العراقي رويناه في الغيالنيان 503« بالرابعة 502استعانته501 » حديث 999

و في مصنف ، القاسم بن عبد اهلل العمري هالك /  وفيه، من حديث عامر بن ربيعة                ب( 999)

يأكل  » حديث كان النبي صلى اهلل عليه وسلم   : ابن أبي شيبة من رواية الزهري مرسال

 . « بالخمس

الحديث رواه ابن ماجة بإسناد  505« 504ن عفان بالفالوذججاءه عثمان ب »حديث  999

 . 506ضعيف

                                                                                                                                                               

، وروى أبو الشيخ يف األخالق  بسند  جيد من حديث أيب بن  « أنا عبد ، أجلس كما جيلس العبد  إمنا» قال : 
كعب : أن النيب صلى اهلل عليه و سلم  كان جيثو على ركبتيه ، و كان ال يتكئ ، وأورده  يف صفة أكل رسول 

/ 3.إحتاف  .« يأكل العبد  إمنا أنا عبد ،آكل كما:» صلى اهلل عليه و سلم ، و للبزار من حديث ابن عمر 
112 . 
 . 112/  3،وإسنادها ضعيف . إحتاف 1960أحرجه أيب يعلى من حديث عائشة    498

، ] الشياطني [ حتريف719/  6] الشيطان[ كذا يف األصل يف إح  499  
 ، من حديث إبن عباس رضي اهلل عنهما . 162/ 11أخرجه الطرباين يف الكبري   500

501
 . 719/  6سقطت من مخ أنظر إح « الثالث و يأكل بأصابع »   

 ، ] استعانته [ حتريف .  719/  6] ورمبا استعان [ كذا يف األصل يف إح   502
 921، وأما استعانته بالرابعة  فعند أيب بكر الشافعي يف الغيالنيات  6077أما أكله بالثالث فعند مسلم   503

عن عبد اهلل بن عامر عن أبيه قال : ) كان النيب صلى اهلل عليه و سلم إذا أكل  أكل بثالث أصبع و يستعني 
مرسال : ) كان النيب صلى اهلل عليه و سلم عن الزهري  61917بالرابعة ( . واخرج ابن أيب شيبة يف املصنق  

 يأكل باخلمس ( . 
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رواه أبو نعيم في الطب  507«كان أحب الفواكه الرطبة إليه البطيخ والعنب»حديث   179 

 كان أحب الفاكهة إلى»من حديث عائشة  النبوي وابن عدي

 وكالهما ضعيف.« رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الرطب والبطيخ /                أ(999) 

قال العراقي أما أكل البطيخ   508«كان يأكل البطيخ بالخبز والسكر»حديث  991

 بالخبز فلم أراه إنما وجدت العنب بالخبز فيما رواه ابن عدي من حديث عائشة مرفوعا

أكل الخبز بالعنب فان »؟ قال: «المرازمة »قيل يارسول اهلل وما« عليكم بالمرازمة » حديث

 و إسناده ضعيف.« العنب وخير الطعام الخبز خير الفاكهة

                                                                                                                                                               

: هو طعام خيلط مبخ احلنظة إذا طحنت  مع السمن و لفالودجا
  504العسل.

.  719/  6احلديث مل يذكره كما جاء يف إخ بل كتب طرفه فقط ا أنظر إح   505  
من  7710، من حديث ليث بن أيب سليم مرسال  ،و ابن ماجة  1176أخرجه البيهقي يف الشعب   506

 عباس رضي اهلل عنه . حديث ابن 
من حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت ) كان رسول اهلل  1817، الرتمذي  7872أخرجه أبو داوود   507

صلى اهلل عليه و سلم يأكل العنب و البطيخ ( ، وقال احلافظ العراقي : ) روى أبو نعيم يف الطب النبوي من 
/  3العنب و البطيخ ( .إحتاف  رواية امية بن زيد العبسي : أن النيب صلى اهلل عليه و سلم حيب من االفاكهة

118 . 
أما أكل البطيخ باخلبز فقال احلافظ العراقي : ) مل أره ، وإمنا وجدت أكله العنب باخلبز يف حديث عائشة   508

، و أما أكل البطيخ بالسكر فالسكر يف زمنه صلى اهلل عليه و  118/ 3عند ابن عدي بسند ضعيف ( .إحتاف 
دم أنه صلى اهلل عليه و سلم أكل البطيخ تق، و قد ةب الشديد احلالو طل هو الر و هو نوع من التمر ، بسلم 

 بالرطب قريبا تعليقا ،و سياق املصنف يفيد املغايرة بني السكر و الرطب .
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الحديث أخرجه ابن عدى في الكامل 509 « ربما أكل العنب خرطا» /  حديث 999              ب(991) 

والعقيلي في الضعفاء من حديث ابن عباس هكذا مختصرا وكالهما  ، من حديث العباس

 ضعيف.

من  أخرجه الترمذي 512«511 510 كان يأكل لحم الطير الذي يصطاد » حديث 999

اللهم ائتني بأحب » : كان عند النبي صلى اهلل عليه وسلم طيرا فقال: حديث انس قال

 ،فجاء علي فأكل معه  «الخلق إليك يأكل معي هذا الطير 

 طرقه كلها ضعيفة ./  :قال. حديث غريب  :قال              أ(991) 

التي يقال  515والبقلة ،  514روجوالباد،  513ب من البقول الهندباءحكان ي » حديث999

عليكم بالهند باء » حديث ابن عباس أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي 516« الرجلة :لها

                                                           
يقال : خرط العنقود  خرطا :،  1121، و البيهقي يف الشعب  119/ 16أخرجه الطرباين يف الكبري   509

وأخرطه إذا وضعه يف فمه وأخذ حبه ، وخرج عرجونه عاريا ،و يف رواية ذكرها ابن األثري : ) خرصا( بالصاد بدل 
 الطاد ، أي : من غري عدد . 

، ] يصطاد [ حتريف . 760/  6] يصاد[ كذا يف األصل يف إح  510  
/  6سقطت من مخ أنظر إح « ويؤيت به فيأكله وكان ال يتبعه و ال يصيده ،و حيب أن يصاد له ، »   511

760. 
من حديث سفينة رضي اهلل عنه قال ) اكلت مع رسول  1868، و الرتمذي  7393أخرجه أبو داوود   512512

اهلل صلى اهلل عليه و سلم حلم حبارى ( ،وأما كونه صلى اهلل عليه و سلم ال يتبع الصيد فقد قال احلافظ العراقي 
، و الرتمذي  6819، أخرجه أبو داوود  « من تبع الصيد غفل » من أحواله ، فقد قال :  : ) هذا هو الظاهر

من حديث ابن عباس ، وقال الرتمذي : حسن غريب ، و اما حديث صفوان  191/  3، و النسائي  6612
 ف جدا .فهو ضعي« قد كانت قليب هلل رسل كلهم يصطاد الصيد : »  11/  8بن امية عند الطرباين يف الكبري 

 من حديث أنس رضي اهلل عنه مرفوعا . 107/ 1أخرجه ابو القاسم اجلرجاين يف تاريخ جرجان   513
: لفظة فارسية ،و هي الرحيان ،و قال احلافظ الزبيدي : ) هو الرحيان القرنفلي ،و هو الضيمران( الباذروج   514

 . 121/ 3.إحتاف 
.761/  6هذه الكلمة سقطت سهوا، انظر إح« احلمقاء »   515  
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،  يوله من حديث الحسن بن عل « من قطر الجنة ةيقطر عليه قطر و ما من يوم إال ه فإن

 كلها ضعيفة.و وانس بن مالك نحوه 

قال العراقي رويناه في  517« من البول/ كان يكره الكليتين لمكانهما » حديث 999               ب(999) 

ن الشخير من حديث ابن عباس بإسناد بد اهلل يجزء من حديث أبي بكر محمد بن عب

 ضعيف.

د والغد، والمرارة ،والمثانة ،واالثنتين  ،كان ال يأكل من الشاة سبعا الذكرو  » حديث  999

ومن طريقه البيهقي من حديث ابن ، أخرجه ابن عدي  518 «ويكره ذلك  والدم، والحياء  ،

 عباس بإسناد ضعيف.

زيد بن أرقم /  أخرجه ابو الشيخ من حديث 519«شربه بنفس واحدة » حديث  999               أ(999) 

 بسند ضعيف.

                                                                                                                                                               
أنه صلى اهلل عليه و  616/ 1، و اجلرجاين يف تاريخ جرجان  171أخرجه احلارث بن أسامة يف زوائده   516

 «انبيت حيث شئت ، فأنت شفاء من سبعني داء ادناها الصداع  :» سلم دعا للرجلة بالربكة فقال 
من حديث « جزء من حديث أيب بكر حممد بن عبيد اهلل بن شخري » : ) رويناه يف قال احلافظ العراقي   517

وزاد :  ، 161/ 3ابن عباس بسند ضعيف ، فيه أبو سعيد احلسن بن علي العدوي ، أحد الكذابيني ( .إحتاف 
 ) رواه ابن السين يف كتاب الطب النبوي .( 

من  16/ 1ث ابن عمر ، و ابن عدي يف الكامل من حدي 9132روى النهي عنها الطرباين يف األوسط   518
املقصود به غري و الدم : : الفرج من ذوات اخلف و الظلف،  الحياء هناحديث ابن عباس رضي اهلل عنهم. و 
 املسفوح ، إذ املسفوح حرام باإلمجاع .

م حديث أيب قال احلافظ العراقي : ) رواه أبو الشيخ من حديث زيد بن أرقم بإسناد ضعيف ، و للحاك  519
، و لعل تأويل هذين احلديثني على ترك النفس ، « إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد» قتادة و صححه : 

 . 161/  3و اهلل أعلم ( . إحتاف 
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شربتان في شربة و إدامان » أتي بإناء فيه عسل ولبن فأبى أن يشربه وقال:  حديث 999

شربتان في » :قوله نأخرجه البزار من حديث طلحة بن عبيد اهلل دو  520«واحدفي إناء 

 وسنده ضعيف .إلى آخره « شربة

 فانه ، فأكثروا فيها من الدباء ، إذا طبختم قدرا ، يا عائشة » حديث 999

حديثهما الشافعي من / قال العراقي رويناه في فوائد أبي بكر 521«  يشد قلب الحزين               ب(999)

 وال يصح.

 

 

 523بيان آدابه و أخالقه في اللباس522

 ضعيف وحديثان موضوعان بل ثالثة. وفي هذا الباب حديث

أخرجه ابن  525 «به الشيء 524وفي خاتمه خيط مربوط يستذكر ربما خرج » حديث 991

 . عدى من حديث واثلة بن األصفع بسند ضعيف

  526« يثنى طاقين تحته ، ما تنقلثكانت له عباءة تفرش له حي» حديث 911
                                                           

 من حديث عائشة رضي اهلل عنها .  1891اخرجه الطرباين يف األوسط    520
 .  912اخرجه أبو بكر الشافعي يف الغيالنيات   521
أ(.667بياضا بقدر سطر يف السطر الثاين من مخ )  522  
 .  766/ 6سقط من مخ أنظر إح   523
،] يستذكر[ حتريف. 761/ 6] يتذكر[ كذا يف األصل يف إح   524  
من حديث واثلة بن األسفع رضي اهلل عنه ، و ابن سعد يف الطبفات  6/17أخرجه ابن عدي يف الكامل   525

  عنه . من حديث ابن عمر رضي اهلل 1/777
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دخلت امرأة  »و أبو الشيخ من حديث عائشة /  ، أخرجه ابن سعيد في الطبقات                  أ(999)

الحديث « فرأت فراش رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عباءة مثنية ،على امرأة من األنصار

وكالهما ال ، أنها كانت تفرش للنبي صلى اهلل عليه وسلم عباءة باثنين : د عنها يسع يوالب

 يصح.

قال العراقي لم اجدله  528« روجعبته الكافو  527كان اسم قوسه السكتوم » حديث 919 

 أصال .

الحديث  530« 529يهاميتوضأ منها ويشرب / كانت له مطهرة من فخار » حديث919          ب(999) 

 531على اصل.قال العراقي لم أقف له 

 فيه حديثان ضعيفان:و  532ال شيء فيه من األحاديث الضعيفة وال الموضوعة

                                                                                                                                                               
  121ن وأبو الشيخ يف أخالق النيب صلى اهلل عليه و سلم وآدابه  1/100أخرجه ابن سعد يف الطبقات   526

 من حديث عائشة رضي اهلل عنها . 
،]السكتوم[ حتريف.761/ 6] الكتوم[ كذا يف األصل يف إح   527  
 عن مروان بن أيب سعيد بن املعلى األنصاري .  6/132أخرجه البالذري يف أنساب األشراف   528
فريسل الناس اوالدهم الصغار الذين قد عقلوا ، فيدخلون على رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فال »   529

« يبتغون بذلك الربكة يدفعون عنه ،فإذا وجدوا يف املطهرة ماء شربوا منه و مسحوا على وجوههم و اجسادهم ن 
 . 761/  6سقطت من مخ أنظر إح 

قال احلافظ العراقي : ) مل اقف له على أصل ( ، أما التربك مباء باشره عليه الصالة والسالم  فاألخبار فيه   530
متوفرة يف الصحيحني و غريمها ، وأما اختاذه صلى اهلل عليه و سلم مطهرة خاصة فلقد كان عبد اهلل بن مسعود 

 . 7316ي اهلل عنه صاحب النعلني  والوساد و املطهرة ، كما يف البخاري رض
531

، و هو عنوان هذه الفقرة الذي سقط  من مخ )  ب(711) مخر سطر يف السطر الثالث من بياضا بقد  
 .  762/  6عما كان يكره .أنظر إح  بيان أعضائه 

ب(711) مخ لسطر الرابع و اخلامس منبياضا بقدر سطر و نصف سطر يف ا  532  
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فلم  536ملونة،رجل وعليه صفرة 535 دخل 534ال يشافه أحدا بما يكره. 533 حديث  919

 لو قلتم لهذا  »فقال لبعض القوم:  ،يقل شيئا حتى خرج

 و الترمذي في الشمائل ، أخرجه أبو داوود ، يعني : الصفرة . 538« ههذ/  537أن                أ(999)

 . ضعيف والنسائي في اليوم والليلة حديث انس وإسناده

فأعطاه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثم  ،طلب منه شيئايجاء أعرابي يوما  حديث  919

الحديث بطوله أخرجه 540« 539أجملتوال فقال األعرابي: ال،« ؟ أحسنت إليك :»له  قال

   .أبو الشيخ من حديث أبي هريرة وبسند ضعيف و، البزار 

 

 

 

 

                                                           

762 / 6سقطت سهوا، انظر إح  « كانو »   533  
]يكره[ حتريف.  762/ 6] يكرهه[ كذا يف األصل يف إح   534  
762 / 6سقطت سهوا،انظر إح  «عليه » 535  
 ، ] ملونة [ حتريف .  762/  6] فكرهها [ كذا يف األصل يف إح   536
762/ 6سقطت من مخ ، أنظر إح « يدع »   537  
: ) الظاهر أن ذلك األثر مل يكن  173/  3، قال احلافظ الزبيدي يف إحتاف  7186أخرجه أبو داوود   538

 حمرما وإال مل يؤخر أمره صلى اهلل عليه و سلم برتكه إىل مفارقته للمجلس ( . 
 . 763/  6هنا مل يذكر احلديث كامال ، بل ذكره طرفه فقط انظر إح   539
، وقوله : ) هوي هوي ( بسكون الواو و  131نيب صلى اهلل عليه و سلم وآدابه أخرجه الشيخ يف أخالق ال  540

 . 178/  3الياء و ضم اهلاء يف أوله ، اسم صوت لدعاء الناقة .أنظر اإلحتاف 
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 بيان سخائه وجوده 

 و فيه من حديثان ضعيفان:541وليس في هذا البيان حديث ضعيف وال موضوع ./          ب( 999) 

، و كان  سمرت يالقبال 542فإذا أمر ، قليل الحديث، كان قليل الكالم  » حديث 919 

أخرجه أبو الشيخ من حديث سعيد بن عياض الثمالي الحديث  543«من أشد الناس بأسا 

 مرسال.

 545 «فيها  كان أول من يضرب كتيبة إال  544ما لقي »عمران بن حصين يث حد 919

 546أخرجه أبو الشيخ وفيه من لم اعرفه.

 و فيه حديثان ضعيفان و ال موضوع فيه.

فإنه أهون  ،متكئاـ فداك / كل ـ جعلني اهلل »قالت عائشة  547حديث 919              أ(999)  

الحديث أخرجه أبو الشيخ من رواية عبد اهلل بن عبيد بن عمير عنها بسند  549« 548عليك

 ضعيف.

                                                           

أ(.712بياضا بقدر أربع كلمات يف السطر الثاين من مخ )  541  
768/  6سقطت سهوا انظر إح « الناس »   542  
 عن سعيد بن عياض الثمايل . 102يف أخالق النيب صلى اهلل عليه و سلم و آدابه أخرجه أبو الشيخ   543
 . 768/  6سقطت من مخ أنظر إح « رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم »   544
 . 110أخرجه أبو الشيخ يف أخالق النيب صلى اهلل عليه و سلم و آدابه   545
ب(713بياضا بقدر كلمتني يف السطر التاسع من مخ  )  546

  

كتبت باللون األمحر   547  
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أخرجه أبو  550«.لبيك» كان ال يدعوه أحدا من أصحابه وغيرهم إال قال: حديث 919

 551وفيه حسين بن علوان متهم بالكذب. ، نعيم في دالئل النبوة من حديث عائشة

 ./وفيه حديثان ضعيفان وحديث موضوع             ب (991) 

 فوضع التراب على رؤوسهم ولم يروه، خرج على مائة من قريش ينتظرونه  » حديث  911

 أخرجه ابن مردوية بسند ضعيف. 552 «

 554يوم احد حدسا553مجدسه  ، إخباره انه يقتل أبي بن خلف الجمحي/  حديث 911          (أ991) 

أخرجه البيهقي في الدالئل النبوة من رواية سعيد بن  555 « تهنيمفيه  لطيفا فكانت 

 ومن رواية عروة بن الزبير مرسال. ، المسيب

امتناعا من خطبته  ،إن بها برصا : أبوها له  فقال، امرأة عليه السالم خطب  حديث 919

هذه . فبرصت ، 557«فلتكن كذلك:» عليه السالم  فقال 556ولم يكن بها زمن، واعتذارا 

                                                                                                                                                               
قالت : فأصغى براسه حىت كاد أن تصيب جبهته األرض ، مث قال : بل آكل كما يأكل العبد ، وأجلس  »   548

 . 769/  6سقطت من مخ أنظر إح « كما جيلس العبد  
 . 110أخرجه أبو الشيخ يف أخالق النيب صلى اهلل عليه و سلم و آدابه   549
ن و عند النسائي يف السنن الكربى  6أخرجه أبو الشيخ يف أخالق النيب صلى اهلل عليه و سلم وآدابه   550

عن حممد بن حاطب قال : تناولت قدرا كان يل ، فاحرتقت يدي ،فانطلقت يب أمي إىل رجل جالس   10393
 احلديث .« لبيك و سعديك »فقالت له : يارسول اهلل ، فقال : 

ب( 669)مخ  يف السطر الثالث من بياضا بقدر سطر  551  
 . 11عن حممد بن كعب القرظي مرسال ، جوامع السرية ص  736/ 6أخرجه الطرباين يف تارخيه    552
]جمدسه[ حتريف. 777/ 6]فخدشه[ كذا يف األصل يف إح   553  
] حدسا[ حتريف. 777/ 6] خدشا[ كذا يف األصل يف إح   554  
 .611/  7، والبيهقي يف دالئل النبوة  17/  6أخرجه ابن سعد يف طبقاته   555
]زمن[ حتريف. 771/  6] برص[ كذا يف األصل يف إح   556  
 . 7616/  2أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة   557
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،  زنيو سماها حمزة بنت الحارث بن عوف الم ،المرأة  ذكرها ابن الجوزي في التلقيح

 وتبعه على ذلك الدمياطي في جزء له في

ذلك تم كتاب أخالق / قال العراقي ولو يصح ، نساء النبي صلى اهلل عليه وسلم                ب(999)

 :النبوة ويليه

 

 

 558شـرح عــجائب القـلب

أخرجه البيهقي من  559 «رجعنا من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر »حديث  919

 هذا إسناده فيه ضعف. حديث جابر وقال :

داء اأخرجه أبو داوود من حديث أبي الدر  560« حبك للشيء يعمى ويصم » حديث 919

 بإسناد ضعيف .

: لقد حدث 561إبليس لسلطانه ،لما بعث النبي صلى اهلل عليه وسلم قال»  حديث 919

 . الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسال 563« 562أمرا

                                                           
ب( ، و العنوان هو الكتاب األول من ربع 671بياضا بقدر سطر يف السطر الثالث من املخطوطة )  558

 اململكات من كتب إحياء علوم الدين .
، و ابن اجلوزي يف ذم اهلوى  17/198، و اخلطيب يف تاريخ بغداد  737أخرجه البيهقي يف الزهد الكبري   559

118. 
 . 1170أخرجه أبو داوود   560
 ] لسلطانه [ حتريف . 70/  7] لشياطينه [ كذا يف األصل يف إح   561
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إن إبليس  » : أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :حديث أبي أمامة /919                     أ(999)

فاجعل لي بيتا ، رجيما  564واجعلني ،أنزلتني إلى األرض ، يا رب: لما نزل إلى األرض قال 

 الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف جدا. 566« 565حمام ال: قال ، 

نبئت أن جبريل أتي النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال: إن عفريتا من الحسن : حديث  919

 الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسال. 568« 567 الجن يكيدك

الحديث  570«569 ملكا يذبون عنهكل بالمؤمن مائة وستون و » حديث أبي أمامة  919

 والطبراني في معجمه الكبير، أخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان 

 .بإسناد ضعيف/            ب(999)  

                                                                                                                                                               
فانظروا ما هو ، افاطلقوا حىت اعيوا مث جاؤوا و قالوا: ما ندري ، قال : فجعل يرسل شياطينه اىل »   562

أصحاب النيب صلى اهلل عليه و سلم فينصرفون خائبني ، و يقولون : ما صحبنا قوما قط مثل هؤالء، نصيب 
عسى اهلل أن يفتح هلم الدنيا ،  منهم ، مث يقومون اىل صالهتم فيمحى ذلك ، فقال هلم إبليس : رويدا هبم ،

 . 70/ 7سقطت من مخ أنظر إح « . فهناك تصيبون حاجتكم 
  . 79أخرجه ابن أيب الدنيا يف مكائد الشيطان   563

،] واجعلين[ حتريف71/ 7] وجعلتين[ كذا يف األصل يف إح  564  
عاما ، قال طعامك ما مل قال : اجعل يل جملسا ، قال : األسواق و جمامع الطرق ، قال : اجعل يل ط»   565

لذكر اسم اهلل عليه ، قال : اجعل لس شرابا ، قال كل مسكر ن قال : اجعل يل مؤذنا ، قال املزامري ، قال : 
اجعل يل قرآنا ، قال : الشعر ، قال : اجعل يل كتابا ، قال : الوشم ، قال : اجعل يل حديثا ، قال : الكذب ، 

 . 71/  6سقطت من مخ أنظر إح « ساء  قال : اجعل يل مصايد ، قال : الن
 . 603/  8أخرجه الطرباين يف الكبري   566
 . 71/  6سقطت من مخ أنظر إح « فإذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي »   567
 . 181جواهر العلم  ص ، و الدينوري يف اجملالسة و  23أخرجع ابن أيب الدنيا يف مكايد الشيطان   568
، من ذلك : البصر سبعة أمالك يذبون عنه كما يذبون عن قصعة العسل يف اليوم  هما مل يقدر علي »  569

 . 71/  7.سقطت من مخ أنظر إح « وما لو وكل العبد إىل نفسه طرفة عني الختطفته الشياطني الصائف ، 
 . 3113، و الديلمي يف مسند الفردوس  31أخرجه ابن أيب داوود يف مكايد الشيطان   570
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الحديث أخرجه الطبراني في  572« 571 مثل القلب كمثل ريشة بأرض فالة » حديث  919

 من حديث انس بسند ضعيف. حوهوالبزار ن،الكبير

البيهقي في كتاب  574أخرجه  573 «عدوك نفسك التي بين جنبك اعدى » حديث 911

 .وفيه محمد بن عبد الرحمان بن عزوان احد الوضاعين ،الزهد من حديث ابن عباس

 575ولم ترد، وشربت اللبن  ، اكلت اللحم، ياراعي السوء »:يقال يوم القيامة  حديث 991

قال العراقي لم  د في الخبر.كما ور   576 «، ولم تجبر الكسير ، اليوم أنتقم منك الضالة 

 .أجد له أصال

  / 577« من كان له من قلبه واعظ كان له من اهلل حافظ :» حديث 999

  .قال العراقي لم أجد له أصال           (أ999)      

                                                           
 .11/  7سقطت من مخ أنظر إح « لرياح  ظهرا لبطن تقلبها ا»   571
من  372من حديث أيب موسى الشعري رضي اهلل عنه ، وعنده  378ـ 373أخرجه البيهقي يف الشعب   572

 حديث أنس رضي اهلل عنه  أيضا .
من  717عن أيب مالك األشعري مرفوعا ، و البيهقي يف الزهد  76أخرجه اخلرائطي يف اعتالل القلوب   573

تعقيبا على طريق البيهقي : )  602/  3حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما ، قال احلافظ الزبيدي يف إحتافه 
 نس و غريه ( .ووجدت خبط احلافظ ابن حجر ما نصه : و للحديث طرق أخرى غري هذه من حديث أ

كتبت باللون األمحر.   574  
 ] ترد [ حتريف .  3/  7] تؤو [ كذا يف األصل يف إح   575
 عن مالك بن دينار رمحه اهلل تعاىل . 283/  2، وأبو نعيم يف احللية  1907أخرجه امحد يف الزهد   576
 11/ 2أبو نعيم يف احللية غري أنه قال : ) و يف اخلرب ( وذكره ، وقد روى  111/ 1كذا يف قوت القلوب    577

عن أيب اجللد قال : )قرأت يف احلكمة : من كان له من نفسه واعظ كان له من اهلل حافظ ، ومن أنصف الناس 
 من نفسه زاده اهلل بذلك عزا، و الذل يف طاعة اهلل أقرب من التعزز باملعصية ( .  
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اربعين سنة ولم يتب مسح الشيطان وجهه الرجل  اذا بلع»  حديث ابن وضاح 999

 . قال العراقي لم اجد له اصال 578« يفلح المن  وجه  :بأبييده،وقالب

لم اجد  : قال العراقي 579«اتقوا مواضع التهم  :»قال صلى اهلل عليه و سلم  حديث 999

 .له اصال

  :تم كتاب شرح عجائب القلب و يليه 

 

 

 580 رياضة النفس

فقال: يا رسول اهلل  ، جاء رجل إلي النبي صلى اهلل عليه وسلم من بين يديهو  حديث 999 

 ،ثم اتاه من قبل يمينه ، «حسن الخلق» :  ؟ قال الدينما ، 

 581،، ثم اتاه من قبل شماله«حسن الخلق» ؟ فقال: ما الدين ، فقال: يا رسول اهلل/            ب(999)  

ما  ،ثم أتاه من ورائه فقال: يا رسول اهلل« حسن الخلق» ؟ فقال: ما الدين ،يارسول اهلل 

                                                           
 ،وأنشد للبحرتي : 7/181 كذا حكاه من حديث ابن وضاح ابن عبد ربه يف العقد الفريد   578

 فإذا رأى إبليس غرة وجه            حيا و قال : فديث من ال يفلح .
 3/116، و أخرجه ابن عدي يف الكامل  687/ 3. إحتاف (قال احلافظ العراقي  : ) مل أجد له أصال   579

اء به الظن ( ، و عن عمر رضي اهلل عنه للناس حكما ،منها : ) و من عرض نفسه للتهم فال يلومن من أس
عنه أيضا : ) من اقام نفسه مقام التهمة فال يلومن من اساء به الظن  733أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق 

 . ) 
أ(671بياضا بقدر سطرين يف السطر السابع و الثامن من مخ )  580  
.1/ 1 7] فقال[ سقطت سهوا من النص،أنظر إح   581  
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 ال تغضبان  أ هو! ؟ َ  أما تفقه»  ثم التفت إليه فقال « حسن الخلق»  ؟ فقال: الدين

أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصالة من رواية ابي العال ابن  582«

 الشخير مرسال.

أخرجه الطبراني في األوسط من  583«حسن الخلق خلق اهلل األعظم »  حديث 999 

 .حديث عمار بن ياسر ضعيف

لدينكم إال السخاء / يصح وال، إن اهلل استخلص هذا الدين لنفسه  » حديث 999                  أ(999)

لخرائطي في االحديث أخرجه الدار قطني في كتاب المستجد،و  585«.584و حسن الخلق

 .مكارم األخالق من حديث ابي سعيد الخدري بإسناد فيه لين

خرجه ابن حبان أ 586« الخل العسلسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد  »حديث  999

والبيهقي في الشعب من حديث ابي هريرة ايضا ، في الضعفاء من حديث ابي هريرة 

 وضعفهما  .

انك امرؤ قد حسن اهلل  »قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : حديث جرير: 999
                                                           

عن  711،و اخلرائطي أخضر منه يف مساوئ األخالق  161أخرجه املروزي يف تعظيم قدر الصالة  ص   582
 أيب العالء بن الشخري مرسال . 

من حديث عمار بن ياسر رضي اهلل  130/ 6، وأبو نعيم يف احللية  8710اخرجه الطرباين يف األوسط   583
 عنهما مرفوعا .

 . 11/  7سقطت من مخ ، أنظر إح « أال فزينوا دينكم هبا »  584
من حديث عمران بن حصني  119/  6، و ابو نعيم يف اخللية  119/ 18أخرجه الطرباين يف الكبري    585

من حديث جابر رضي اهلل عنه ، و قال احلافظ  79رضي اهلل عنه ، وبنحوه عند اخلرائطي يف مكارم األخالق 
جه الدار القطين يف املستجاد ، و اخلرائطي يف مكارم األخالق من حديث أيب سعيد اخلدري العراقي : ) أخر 

 . 760/ 3بإسناد فيه ليه ( . إحتاف 
،و ابن عدي يف الكامل 10/719،و الطرباين يف الكبري  399أخرجه عبد ابن محيد  يف مسنده   586

 . 2/718، و أبو نعيم يف احللية 1/611
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غوى وابو العباس الد ،. أخرجه الخرائطي في مكارم األخالق 587«خلقك فحسن خلقك 

 كتاب االدب وفيه ضعف. في

 و العافية588ك الصحبة ألني اس/ إ اللهم» عبد اهلل بن عمر: حديث 991

 . . اخرجه الخرائطي في مكارم االخالق باسناد فيه لين589«وحسن الخلق               ب(999) 

ثالث من لم تكن فيه أو واحدة منهن لم » قال رسول اهلل  :قال  ابن عباس حديث 991

، و حلم يكف به السفيه ، أتقوى تحجزه عن معاصي اهلل عزو جل  :بشئ من عمله 590تعبأ

خرجه الخرائطي في مكارم االخالق بسند أ 592«الخلق يعيش به في الناس  591و حسنأ

 .ضعيف

 593«ان حسن الخلق ليذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد »انس: حديث 999

 ورواه، ضعيف خرجه الخرائطي في مكارم االخالق بسند أ

كذا رواه و  .والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس وضعفه/، الطبراني في االوسط                  أ(999)

 . من حديث ابي هريرة وضعفه

                                                           
و كان جرير من أحسن الناس خلقا ،و قد أعطي شطر احلسن يف  3 مكارم األخالق أخرجه اخلرائطي يف  587

 . 761/ 3جسمه .إحتاف 
حتريف.« الصحبة»،12/  7كذا يف األصل يف إح «  الصحة»   588  
 . 10أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   589
،] تعبأ[ حتريف12/  7] تعتدوا[ كذا يف األصل يف إح   590  
12/  7ح إأنظر  مخ ،نص  حسن[ زيادة يف]  591  
، و قد رواه الطرباين يف الكبري  69، و اخلرائطي يف مكارم األخالق 11أخرجه ابن أيب الدنيا يف احللم   592
 من حديث أم سلمة رضي اهلل عنها . 703/ 67
593

 من حديث جابر رضي اهلل عنه . 3239،و البيهقي يف الشعب  16أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   
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 ، خرجه الخرائطي في مكارم االخالقأ 594« من سعادة المرء حسن الخلق »حديث: 999

 . والبيهقي في الشعيب من حديث جابر بسند ضعيف

خرائطي في مكارم األخالق من حديث ال.أخرجه 595 «اليمن حسن الخلق » حديث: 999

 .عائشة بسند ضعيف

يكون لها زوجان في منا  أرأيت المرأة قالت أم حبيبة يارسول اهلل : حديث انس : 999

كان   598قال: ألحسنهما اخالقا 597هي الجنة أليهما596فتموت ويموتان ويدخالن ، الدنيا 

والخرائطي في مكارم ، والطبراني في الكبير ، أخرجه البزار600 «599 عندها في الدنيا

 األخالق بإسناد ضعيف.

إني رأيت البارحة  »فقال :  : كنا عند رسول اهلل حديث عبد الرحمان بن سمرة  / 999         أ( 999)

فجاء حسن خلقه فادخله  ، وبينه وبين اهلل حجاب، رأيت من أمتي جاثيا على ركبتيه  ،عجبا

 . أخرجه الخرائطي في مكارم األخالق بسند ضعيف.601«تعالى  لى اهللع

                                                           
 من حديث جابر رضي اهلل عنه .  3239،و البيهقي يف الشعب   76أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   594
من حديث عائشة رضي اهلل  11القضاعي يف مسند الشهاب ،و  17خلرائطي يف مكاؤرم األخالق اخرجه ا  595
 عنها 
 ،] يدخالن [ حتريف . 7/12] يدخلون [ كذا يف األصل يف إح   596

12/ 7قطت سهوا من نص مخ ، انظر إح ] تكون[ س 597  
] أخالقا[ حتريف.12/ 7] خلقا[ كذا يف األصل يف إح   598  
  12/  7سقطت من مخ ، أنظر إح « يا أم حبيبة ، ذهب حسن اخللق خبريي يف الدنيا واآلخرة »   599
/ 67، و الطرباين يف الكبري  10، و اخلرائطي يف مكارم األخالق  1617أخرجه عبد بن محيد يف مسنده   600

 . 731/ 1،و ابن عساكر يف تاريخ دمشق  666
601

 . 11أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   
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الحديث أخرجه  603« وسوء الظن خظيئة تنوج ،اليغفر 602سوء الخلق »حديث: 999

 ، ما من شيء إال له توبة إال صاحب سوء الخلق »من حديث عائشة: .الطبراني في الصغير

 .ضعيفو إسناده «  منهشر فإنه ال يتوب من ذنب إال عاد في 

 رواه 604« طول العمر في عبادة اهلل »حديث سئل عن السعادة فقال: 999

بومنصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر أالفضاعي في مسند الشهاب،و 

 .بإسناد ضعيف

 ،ومنافق يبغضه ، مؤمن يحسده:  المؤمن بين خمس شدائد»  حديث 999

أخرجه أبو بكر بن بالل في مكارم  605«ونفس تنازعه  لهضي/  وكافر يقاتله،وشيطان                 أ(991)  

 األخالق من حديث انس بسند ضعيف.

اخرجه الطبراني في الكبير واألوسط من  607« 606اليحل لمسلم ان يروع » حديث: 991

 .والبزار من حديث عمر وإسناده ضعيف، حديث النعمان بن بشير 

                                                           
 . 13/  7سقطت من مخ أنظر إح « ذنب »   602
: تنتج السرور ، وتنوج أنس رضي اهلل عنه مرفوعا ،  من حديث 3أخرجه اخلرائطي يف مساوئ األخالق   603

ما من شئ إال له  »من حديث عائشة رضي اهلل عنها مرفوعا :  600 /1وهذا املعىن رواه الطرباين يف الصغري 
 « .فإنه اليتوب من ذنب إال عاد يف شر منه  توبة إال صاحب سوء اخللق ،

من  6769، والرتمذي  2/12، واخلطيب يف تاريخ بغداد  716أخرجه الفضاعي يف مسند الشهاب   604
من طال » حديث عبد اهلل بن بسر رضي اهلل عنه مرفوعا وقد سئل صلى اهلل عليه و سلم من خري الناس ؟ قال 

 « .عمره و حسن عمله 
اقي : ) رواه أبو بكر بن بالل يف مكارم ، وقال احلافظ العر  2118أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس   605

 . 711/  3من حديث أنس بسند ضيعف ( . إحتاف األخالق 
26/  7] مسلما[ سقطن سهوا من نص املخطوطة،أنظر إح   606  
 . 1001أخرجه أبو داوود   607
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أخرجه البيهقي في شعب اإليمان من  608«أوسطهاخير األمور » حديث: 230

 معضال ورواه الحافظ ابو بكر محمد بن علي بن سمر الحباني في االربعين609رواية

 .العلوية من طريق اهل البيت من حديث علي و ال يصح قاله العراقي/                 ب(999)

 »المؤمن فقال:  610عن عالمة المؤمنرسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  سئل حديث 999

والمنافق همته في الطعام والشراب   ، إن المؤمن همته في الصيام والصالة والعبادة

 قال العراقي لم اجد له اصال. 611«كالبهيمة

. قال ابن طاهر في كتاب التذكرة هذا اللفظ 612«عليكم بدين العجائز »: حديث 999

حتى رايت  ،ية صحيحة وال سقيمةتداولته العامة ولم اقف له  على اصل يرجع اليه من روا

 حديثا لمحمد بن عبد الرحمان بن البيلماني عن ابن عمر

                                                           
 عن معبد اجلهين عن بعض الصحابة مرفوعا . 7103/ 2أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة   608
أ(610) مخ بياضا بقدر كلمة يف السطر العشر من   609  
تكررت الكلمة مرتني دون معىن.  610  
و  ، و قال : ) ويشهد له قوله تعاىل :  719/  3قال احلافظ العراقي : ) مل أجد له أصال ( . إحتاف  611

 ( .  الذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل األنعم و النار متوى هلم  
قال احلافظ العراقي : ) قال ابن طاهر يف كتاب الذكرة : هذا اللفظ تداوله العامة ، ومل أقف له على أصل   612

يرجع إليه من رواية صحيحة و ال سقيمة ، حىت رأيت حديثا حملمد بن عبد اهلل بن البيلماين عن أبيه عن ابن عمر 
« اختلفت األهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء ،و إذا كان يف آخر الزمان  :»عن النيب صلى اهلل عليه و سلم 

،و هذا اللفط رواه ابن  732/ 3، و ابن البيلماين له عن أبيه عن ابن عمر نسخة كان يهتم بوضعها ( . إحتاف 
 .   992، و الديلمي يف مسند الفردوس  6/631حبان يف اجملروحني 
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األهواء فعليكم  613واخسفت، في آخر الزمان /  إذا كان:» حديث عن النبي                  أ(999) 

عمر نسخه كان يتهم  نوابن البيلماني له عن ابيه عن اب،  «و النساء بدين أهل البادية 

 قاله الحافظ العراقي. تم كتاب رياضة النفس و يتلوه .هابوضع

 

 

 614كسر الشهوتين البصر والفرج كتاب

وكلوا ، وشمروا ، اليسوا الصوف  »قال : إن النبي   الحسن عن ابي هريرة: حديث 999

 تدخلوا في ملكوت،  في أنصاق البطون

 .بسند ضعيف/  في مسند الفردوس.اخرجه ابو منصور الديلمي 616«615السموات               ب(999)

 618بكسرة خبز لرسول 617نس: جاءت فاطمة رضي اهلل عنها وعليها السالمأ حديث 999

ولم تطلب نفسي ، قالت: قرص خبزته «  ما هذه الكسرة؟»  فقال: عليه السالم ،اهلل 

                                                           

حتريف،] اخسفت[ 28/ 7] اختلفت[ كذا يف األصل يف إح   613
  

614
أ( ، و العنوان هو الكتاب الثالث من ربع 616بياضا بقدر سطرين يف السطر السادس و السابع من مخ ) 

 املهلكات من كتب إحياء علوم الدين .
،] السموات[ حتريف.7/36] السماء[ كذا يف األصل يف إح   615  
 . 773،و احلديث عند الديلمي يف مسند الفردوس  123/ 6كذا يف القوت    616
 ] و عليها السالم [ زيادة يف نص مخ .   617
،] لرسول[ تصحيف.7/36] إىل رسول[ كذا يف األصل يف إح   618  
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أما انه أول طعام دخل فم أبيك منذ  » 619فقال عليه السالم ،حتى أتيتك بهذه الكسرة

 . خرحه الحارث بن ابي اسامة في مسنده بسند ضعيفأ 620« ثالثة ايام

 622 « 621اآلخرةي الدنيا هم أهل السبع ف إن أهل الجوع في » حديث:/ 999                أ(999)

 . نعيم في الحلية من حديث ابن عباس باسناد ضعيفابو و  ،أخرجه الطبراني في ا لكبير

 624وان، إن لكل شيئ زكاة :»  ثم قال، «  قلبهمن شبع ونام قسا  : »623حديث 999

لكل شيئ زكاة »  من حديث ابي هريرة ابن ماجة 627خرجهأ626.« الجوع 625زكاة الجسد

 .اسناده ضعيف « وزكاة الجسد الصوم

اخرجه  630حديث صوموا تصحوا/  اخرجه 629«صوموا تصحوا» 628حديث 999              ب(999)

 .الطب في النبوي من حديث ابي هريرة بسند ضعيفوابو نعيم في ، الطبراني في االوسط 

                                                           
 ، ] عليه السالم [ حتريف . 37/ 7] صلى اهلل عليه و سلم [ كذا يف األصل يف إح   619
 . 9911،و البيهقي يف الشعب  617/  7، وأمحد يف مسند  711/ 1 الطبقات أخرجه ابن سعد يف  620
« وإن أبغض الناس إىل اهلل النتخمون املألى ، وما ترك عبد أكلة يشتهيها إال كانت له درجة يف اجلنة  »   621

 . 37/  7سقطت من مخ  ، أنظر إح 
مرسال ،و هو إىل قوله : ) يف االخرة ( قد ( عن عكرمة  621أخرجه اخلركوشي يف هتدذيب األسرار  ) ص   622

عن عكرمة ، و عن ابن عباس رضي اهلل  711/  7، وأبو نعيم يف احللية  623/ 11أخرجه الطرباين يف الكبري 
 عنهما مرفوعا .

كتبت باللون األمحر و خبط كبري   623  
36/  7]ان[ زيادة يف نص املخطوطة أنظر إح   624  
،] اجلسد[ حتريف.31/  7] البدن[ كذا يف األصل يف إح   625  
( ، و قد روى ابن ماجة  621كذا أورده عن ابن عباس مرفوعا اخلركوشي يف هتذيب األسرار ) ص    626

 « .لكل شئ زكاة ، وزكاة اجلسد الصوم » عن أيب هريرة مرفوعا :  1311
كتبت باللون األمحر و خبط كبري.   627

  

محركتبت باللون األ   628  
 . 13/  3، وابن عدي يف الكامل  8708أخرجه الطرباين يف األوسط   629
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 فإن أكلتين في يوم من السرف 631اك واالسرافإي » : قال لعائشة : حديث 999
 .ضعفه في اسناد : اخرجه البيهقي في الشعب من حديث عائشة وقال 633«632

كوز من الماء القراح فعلى الدنيا واهلها و اذا اسددت كلب الجوع برغيف  »حديث: 991

 خرجه ابومنصور الديلمي في مسند الفردوس منأ 634«الدمار

 .حديث ابي هريرة باسناد ضعيف/              أ(999) 

 635« قلوبكم وال تناموا عليه فتقسو ،يبوا طعامكم بالصالة والذكرذا »حديث: 991

 .وابن السني في اليوم والليلة من حديث عائشة بسند ضعيف ، أخرجه الطبراني في االوسط

خرجه الحاكم في التاريخ أ 636« فكتم فمات فهو شهيد فمن عشق فع »حديث: 999

يحيى لما ذكر له  :يقال إن  انكر على سويد بن سعيد ثم قال : من حديث بن عباس وقال

 637،  سويدا لو كان لي فرس ورمح غزوت : قال الحديث

                                                                                                                                                               

33/  7]  صوموا تصحو أخرجه[ تكررت مرتني دون معىن أنطر إح   630  
 .] اإلسراف [ حتريف . 80/ 7] السرف [ كذا يف األصل يف إح   631
« وأكلة واحدة يف كل يومني إقتار ،و أكلة  كل يوم قوام بني ذلك ، و هو احملمود يف كتاب اهلل تعاىل  »   632

 . 80/  7.سقطت من مخ أنظر إح 
 بنحوه . 1633أخرجه البيهقي يف الشعب   633
 من حديث أيب هريرة رضي اهلل 8791،و الديلمي يف مسند الفردوس  9881أخرجه البيهقي يف الشعب   634

 : شدته و ضرارته . وكلب الجوععنه ، 
 من حديث عائشة رضي اهلل عنها . 101/ 1، وابن عدي يف الكامل  1919أخرجه الطرباين يف األوسط   635
، و السراج القاري يف  102، و اخلرائطي يف اعتالل القلوب  113/  1أخرجه األصفهاين يف الزهرة   636

/ 16رضي اهلل عنهما مرفوعا ، و اخلطيب يف تاريخ بغداد  من حديث ابن عباس  11/ 1مصاريع العشاق 
/  3من حديث عائشة رضي اهلل عنها مرفوعا كذلك بنحوه ،ووسع القول فيه احلافظ الزبيدي يف إحتافه  131
179  
اخرجه أخلرائطي، من غري طريق سويد سيند ضعيف.  637  
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 . ظرورواه الخرائطي من غيرطريق سويد بسند فيه ن /            ب(999)  

قال العراقي لم أجد له  639« 638 جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش »حديث: 999  

 .اصال

قف له على أقال العراقي لم  640« اليدخل ملكوت السماء من مأل بطنه»  : حديث 999

 . اصل

قال  643« 642 وتفكرا طولكم جوعاأعند اهلل  641أفضلكم  »: الحسن حديث 999

 .   العراقي لم اجد له أصال

الحديث لم أقف  646« 645 بكثرة الطعام و الشراب 644ال تميتوا القلب»  : حديث 999

  .له على اصل

 .الحديث قال العراقي لم اجده/ 649« 648 أجيعوا أكبادكم 647»حديث طاوس مرسال  999         أ(999)

                                                           
« فإن األجر يف ذلك كأجر اجملاهد يف سبيل اهلل ، وإنه ليس من عمل أحب فلى اهلل من جوع و عطش »   638

 . 36/   7سقطت من مخ أنظر إح 
 131/  1. و أخرجه أبو نعيم يف احللية  782/  3قال احلافظ العراقي : ) مل أجد له اصل ( . إحتاف   639

 ض اجلوع والظمأ ( .عن مكحول قال : ) افضل العبادة بعد الفرائ
640

عن احلسن مرسال ، واورده عن ابن عباس مرفوعا اخلركوشي يف   6710أخرجه ابن األعرايب يف معجمه   
 ( . 621هتذيب األسرار ) ص

. 36 /  7سقطت من نص املخطوطة، أنظر إح « عند اهلل  منزلة يوم القيامة »  641  
/  7سقطت من مخ ، أنظر إح  «ل نؤوم أكول شروب يف اهلل سبحانه ، وأبغضكم عند اهلل عز وجل ك»   642
36  

 ( عن احلسن مرسال . 621أخرجه اخلركوشي يف هتذيب األسرار ) ص   643
 ، ] القلب[ حتريف .   36/  7]القلوب [ كذا يف األصل يف إح   644
 . 36/  7سقطت من مخ إنظر إح « إلن القلب كالزرع ميوت إذا كثر عليه املاء »   645
 .  783/  3قال احلافظ العراقي : ) مل أقف له على أصل ( . إحتاف   646
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 .قال العراقي لم اجد له اصال  650«ص ان االكل على الشبع يورث البر »  : حديث 999

الحديث قال  653«  652 باب الجنة 651أديموا فزع» ن عن عائشة حديث الحس 999.

 .العراقي لم اجده 

وربما بكيت رحمة له لما أرى به من ،  لم يمتلئ قط شبعاانه  »عائشة  حديث  991

 .. قال العراقي لم اجده ايضا655« 654الجوع

 تصفوا ، وطهروها بالجوع656أحيوا قلوبكم بقلة الضحك »  : حديث 991

                                                                                                                                                               
 . 37/  7سقطت من مخ أنظر إح « يا معشر احلواريني »   647
 . 37/  7سقطت من مخ أنظر إح « وأروا اجسادكم ، لعل قلوبكم ترى اهلل عز وجل  »   648
 عن مالك بن دينار بالغا . 730/  6، و أخرجه ابو نعيم يف احللية  123/  6كذا يف القوت    649
 ، و كل من املصنف و أيب طالب رمحهما اهلل تعاىل مل يرفعه . 128/  6كذا يف قوت القلوب    650
، ] فزع[ حتريف.37/  7] قرع[ كذا يف األصل يف إح   651  
/  7سقطت من مخ أنظر إح « يفتح لكم قلت : ز كيف ندمي قرع باب احلنة ؟ قال : باجلوع و الظمأ »   652
37  
 .   131/  6قوت القلوب  653

لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك ومينعك من اجلوع  فأمسح  بطنه بيدي ، وأقول : نفسي لك فداء ،»   654
يا عائشة ، إخواين من اويل العزم من الرسل قد صربوا على ما هو أشد من هذا ، فمضوا على » ؟ فيقول : 

م ، وأجزل ثواهبم ، فأجدين استحي إن ترفهت يف معيشيت ان يقصريب فقدموا على رهبم ، فأكرم مآهب، حاهلم 
يل من إغدا يف اآلخرة ، وما من شئ أحب  ظيح غدا دوهنم ، فالصرب أياما يسرية أحب إيل من ان ينقص

.سقطت « عد ذلك مجعة حىت قبضه اهلل إليهفواهلل ، ما استكمل ب :، قال  عائشة  «اللحوق بأصحايب وإخواين 
  37/ 7أنظر إح من مخ 

، وأبو  18187( بنحوه ، وقد روى ابن أيب حامت يف تفسريه 183أورده القاضي عياض يف الشفا ) ص   655
عنها قالت : ظل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم صائما ثو طواه ، مث ظل  802الشيخ يف اختالف النيب وآدابه 

د وال آلل حممد ، يا عائشة إن اهلل مل يرض من أويل العزم يا عائشة ، إن الدنيا ال تنبغي حملم »صائما ، قال : 
 فقال  ،إال إن يكلفين ما كلفهم من الرسل إال بالصرب على مكرومها ، والصرب عن حمبوهبا ، مث مل يرض مين 

 « .، وإين واهلل ألصربن كما صريوا جهدي ، وال قوة إال باهلل  فاصربو كما صرب أولوا العزم من الرسل 
 . 81/  7سقطت من مخ أنظر إح « وقلة الشبع »   656
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 . لم جد له اصال/  قال العراقي 657«  وترق               ب(991)

قال  661« بما اعتاد 660كل بدن 659دواء ال 658، البطنة أصل الداء:»  حديث 999

 .العراقي لم اجد له اصال

 أصال  قال العراقي لم أجد له 662« شرار أمتي الذين يأكلون مخ الحنطة » : حديث 999

الحديث و فيه سمعت  .663فاشتهى سمكة، نافع ان ابن عمر كان مريضا : حديث  999

 فرد شهوته وآثر بها على نفسه غفر اهلل له ،أيما امرئ أشتهى شهوة » :يقولرسول اهلل 

 قال العراقي رواه ابن جزي في الموضوعات. 664«

                                                           
( دون قوله : ) وقلة الشيع ( ، اما بشأن الضحك فقد  626أخرجه اخلركوشي يف هتذيب األسرار ) ص   657

ال تكثروا الضحك ،فإن كثرة » عن أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعا :  1197، ابن ماجة  6701روى الرتمذي 
 « .الضحك متيت القلب 

33/  7سقطت من مخ ، أنظر إح «  و احلمية أصل »   658  
.33/  7سقطت من مخ ، أنظر إح « وعودوا »   659  
 ، ] بدن [ حتريف . 33/  7] جسم [ كذا يف اصل يف إح   660
، « اصل كل داء الربد  » من حديث أنس رضي اهلل عنه مرفوعا :  87/  6أخرجه ابن عدي يف الكامل   661

، و إال   111/ 1و هي التخمة ، كما بني ذلك بروايته العسكري يف تصحيفات احملدثني « الربدة  »وإمنا هو 
 . 1071فهو بتمامه من كالم طبيب العرب احلارث بن كلدة ، وانظر املقاصد احلسنة 

 . 116/  3قال احلافظ العراقي : ) مل أجد له أصال ( إحتاف   662
طرية ، فالتمست له باملدينة ، فلم توجد ، مث وجدت بعد كذا و كذا ، فاشرتيت له بدرهم ونصف »  663

،فشريت ومحلت إليه على رغيف، فقام شائل على الباب ،فقام للغالم : لفها برغيفها وادفعها إليه /فقال له 
غالم : أصلحك اهلل ! قد اشتهيتها منذ كضا وكذا فلم جندها ، فلما وجدناها اشرتيناها بدرهم ونصف ن فنحن ال

نعطيه مثنها ،فقال : لفها و ادفعها إليه ، مث قال الغالم للسائل : هل لك أن ـاخذ درمها و ترتكها؟ قال : نعم ، 
. القصة هنا ذكر العراقي  «وال ـأخذ منه الدرهم ،فإين فأعطها درها و أخذها منه، فقال : لفها وادفعها غليه ، 

 . 81/  7أنظر إح  فقط طرفها وحنن أكملنا القصة ،
، ورواه دون ذكر القصة ابن عدي يف  116/ 71أخرجه مع أصل القصة ابن عساكر يف تاريخ دمشق   664

 . 163/  1الكامل 
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مائة وستون  يه ثالثالرغيف ويوضع بين يديك حتى يعمل ف/ ال يستدير  »:  حديث 999          أ(991)

 .الحديث قال العراقي لم أجد له أصال 666« 665أولهم ميكائيل ، صانعا 

﴿ومن شر غاسق إذا : في  قوله تعالي  اابن عباس موقوفا مسندوعن  : حديث 999

قال العراقي هذا حديث ال  .: الذكر إذا دخل668قال هو قيام الذكر الذى أسنده 667وقب﴾

 . أصل له

 669«  كلميني يا عائشة»  يده على فخد عائشة أحيانا ويقول:بيضرب :كان حديث 999

 .قال العراقي لم أجد له أصال تم

ستقيم قلبه ي وال ، اليستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه »:  حديث انس/ 999            ب (999) 

وأبو الشيخ ، الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت  671« 670 حتى يستقيم لسانه

 .والخرائطي في مكارم األخالق بسند فيه ضعف

                                                           
مث املالئكة اليت تزجي السحاب ، والشمس و القمر ،  ذي يكيل املاس من خزائن الرمحة ،عليه السالم ال»  665

«  وإن تعدوا نعمت اهلل ال حتصوها .واألفالك ، و مالئكة اهلواء ، ودواب األرض ن وآخر ذلك اخلباز 
 . 87/  7سقطت من مخ ، أنظر إح 

،و قو املصنف : ) و يف اخلرب ( املقصود : و يف األخبار اإلسرائيليات ، وهو  129/  6كذا يف القوت و   666
زيادة على اخلرب السابق الذي رواه وهب بن منبه كما هو مبني يف القوت ،و قد تقدم مرفوعا  ما رواه اخلاكم يف 

، فإن اهلل سخر له بركات السماوات و أكرموا اخلبز :» 1181، و البيهقي يف الشعب  166/  1املستدرك 
 ، و هو معىن هذا الكالم . « األرض 

  667 7سورة الفلق، اآلية:
سقطت من مخ ، أنظر إح « بعض الرواة  إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ، إال انه قال يف تفسريه »   668

7 /87  . 
 317، و مسلم  1121،و عند البخاري  177/  3قال احلافظ العراقي : ) مل اجد له أصال ( .إحتاف   669

من حديث عائشة رضي اهلل عنها : ) كان النيب صلى اهلل عليه و سلم إذا صلى ، فإن كنت مستيقظة حدثين ، 
 وإال اضطجع حىت يؤذن بالصالة ( .
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، أخرجه ابي الذنيا في الصمت  672«من سره ان يسلم فليلزم الصمت  » حديث: 999

 .والبيهقي في  الشعب من حديث انس باسناد ضعيف، وابو الشيخ في فضائل االعمال 

 أال أخبركم بأيسر العبادة» صفوان بن سليم مرفوعا : حديث 991

 . أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسال674« وحسن الخلق متصال 673؟  وأهونها على البرق/          أ(999) 

. 

أو  ، اهلل عبدا تكلم فغنم رحم» قال:اهلل  رسول  ذكر لنا أن: الحسن  حديث 991

والبيهقي في الشعب من حديث ، أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت  675« سكت فسلم

 .أنس بسند ضعيف

فالغانم الذى يذكر ،  بجوسالم وشا 676: غانم الناس ثالثة» : حديث ابن مسعود 999

 الذي 677الهالك بجشاال، و  اهلل تعالى، والسالم الساكت

وابو يعلى من حديث ابي سعيد ، أخرجه الطبراني  678« يخوض في الباطل /                 ب(999) 

 .وضعفه ابن عدي .الخدري بلفظ المجالس ثالثة

                                                                                                                                                               
 . 92/  7سقطت من مخ  أنظر إح « ئقه وال يدخل اجلنة رجل ال يأمن جاره بوا»  670
 . 9،و ابن أيب الدنيا يف الصمت و آداب اللسان  198/  7أجرجه أمحد يف املسند    671
 . 1900،و الطرباين يف األوسط  11أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت وآداب اللسان   672

،] الربق[ حتريف.93/ 7] البدن[ كذا يف األصل يف إح  673  
عن صفوان بن سليم مرسال ، وحنوه رواه مرفوعا من  23أيب الدنيا يف الصمت  وآداب اللسان أخرجه ابن   674

 . 1027أبو الشيخ يف طبقات احملدثني حديث أيب ذر رضي اهلل عنه 
 . 11، وابن أيب الدنيا يف الصمت وآداب اللسان  1102أخرجه هناد يف الزهد   675
أ(.616)مخ   السطر التاسع من خارج السطر يف )غامن( كتبت فوق كلمة ثالثة  676  
.93/ 7، أنظر إح مخ ] اهلالك[ زيادة يف نص  677  
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الحديث اخرجه أبو نعيم في الحلية  680« 679 من كثر كالمه كثر سقطه»  حديث: 999

 .من حديث ابن عمر بسند ضعيف

 682يوم أحد فوجد على بطنه حجرة   681استشهد غالم منا :قال أنس  حديث 999

ويمنع ما ال  ، ال يعنيه مافيلعلة كان يتكلم  »وفيه   حديث .683 مربوطة من الجوع

 بناو  ا،من حديث انس مختصر  الترمذيأخرجه  684«يضره

 .بسند ضعيف/  أبي الدنيا في الصمت بلفظ المصنف             أ(999) 

، هكذا  ونطقه إال ذكرا،  ونظره إال عبرة ا ،المؤمن ال يكون صمته إال فكر  »حديث: 999

وفيها من  686. قال العراقي لم اجد له أصل685«قال النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 :االحاديث

                                                                                                                                                               
من  181،و ابن حبان يف صحيحه  1026، وأبو يعلى يف مسنده  31/  7أخرجه أمحد يف املسند   678

بنحو ما  1671حديث أيب سعيد اخلدري مرفوعا ، ولكن دون تفسري الكلمات الثالث ، ورواه هناد يف الزهد 
رضي اهلل عنه من قول أيب هريرة  10767ساقه املصنف عن احلسن مرسال ، و هو عند البيهقي يف الشعب 

 بنحوه كذلك ، ووقع يف غري ) ك ( نسبة احلديث لعبد اهلل بن مسعود رضي رضي اهلل عنه مرفوعا .
/  7سقطت من مخ أنظر إح « ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ، ومن كثرت ذنوبه كاانت النار أوىل به »   679
98 . 

 31/  7، و أبو نعيم يف احللية  12/  1، و ابن عدي يف الكامل  2173أخرجه الطرباين يف األوسط   680
 حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما مرفوعا .من 

،99/ 7] منا غالم[ هكذا كتبت يف األصل يف إح   681  
، ] حجرة[ حتريف.99/ 7] صخرة[ كذا يف األصل يف إح   682  
سلم :( سقطت ) فمسحت أمه على وجهه و قالت : هنيئا لك اجلنة يا بين ، فقال النيب صلى اهلل عليه و   683

 . 99/  7من مخ أنظر إح 
، وهو عند  7013، وأبو يعلى يف مسنده   109أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت وآداب اللسان   684

 خمتصرا . 6712الرتمذي 
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 687«  وأنفق الفضل من ماله،  لسانهمن  طوبى لمن أمسك الفضل  » : حديث 999

قال  ير صوالبيهقي من حديث ركب الم،اخرجه البغوي وبن قانع في معجمي الصحابة 

 أدري سمع من النبي صلى اهلل عليه و سلم ام ال : البغوي

من حديث انس بسند  ورواه البزار ،له صحبة/ مجهول ال تعرف :  هوقال ابن مند .ال             ب(999)

 .ضعيف

» تكلم رجل عند النبي صلى اهلل عليه و سلم فأكثر فقال: بن دينار:و حديث عمر  999

 690الحديث أخرجه ابن ابي الدنيا هكذا مرسال.  689« 688حجاب ؟كم دون لسانك من 

 :المراء وفيها من االحاديث 691وليس فيها من االحاديث ضعيف وال موضوع 

 نهاني عنه بعد عبادة األوثانو اول ما عهد إلى ربي إن  » حديث ام سلمة 999

أخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت والطبراني  692« مالحاة الرجال/  وشرب الخمر               أ(999) 

 .والبيهقي بسند ضعيف

                                                                                                                                                               
عن ابن عائشة ، عن أبيه قال : خطب رسول اهلل صلى اهلل  1119إذ أخرجه الفضاعي يف مسند الشهاب   685

 « .ذكرا ،و صميت فكرا ، ونظري عربة إن ريب أمرين أن يكون نطقي  »عليه وسلم فقال يف خطبته 
الثانية فضول عنوان هذا الباب  : اآلفة  و، و ه ب(617بياضا بقدر سطر يف السطر الرابع من مخ )  686

  101/  7أنظر إح  .فات اللسانآمن كتاب الكالم ، 
من حديث ركب املصري وهو خمتلف  31/  1،و الطرباين يف الكبري  108أخرجه ابن أيب عاصم يف الزهد   687

 من حديث أنس رضي اهلل عنه . 781/  1صحبته ، ورواه ابن عدي يف الكامل يف 
،] باب[ حتريف101/  7] حجاب[ كذا يف األصل يف إح   688  
 بالغ و أطال . واستحفز :مرسال و بالغا ،  91ـ  97جه ابن أيب الدنيا يف الصمت وآداب اللسان  أخر 689

ب(611)  مخ لسطر السادس و السابع من كلمة يف ابياضا بقدر سطر و   690  
ب(611)مخ امن و التاسع من ثاضا بقدر سطر وكلمة يف السطر البي  691  
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 694« ن كان محقاإالمراء و  693حتى يذر اليستكمل عبد حقيقة االيمان »: حديث 999

 .ابن ابي الدنيا من حديث أبي هريرة بسند ضعيفأخرجه 

في الصيف، وضرب  695الصيام : ست من كن فيه بلغ حقيقة االيمان  »: حديث 991

وإسباغ  لصبر عند المصيبات،او ،  696وتعجيل الصالة في اليوم الدين أعداء اهلل بالسيف ،

 أخرجه 697«على المكاره، وترك المراء وهوصادق  الوضوء

 .الديلمي من حديث ابي مالك االشعري بسند ضعيف/ أبو منصور و             ب(999) 

.أخرجه الطبراني من حديث 700 « ركعتان 699كان   698تكفير كل لفظة » : حديث 991

 أبي أمامة بسند ضعيف.

                                                                                                                                                               
، و البيهقي يف  87/  60، و الطرباين يف الكبري  171أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت وآداب اللسان   692

: املالمة مع  و المالحاتعن عروة بن رومي مرسال ، 61111، وابن أيب شيبة يف املصنف  8086الشعب 
 ااالستقصاء و املباغضة .

 ،] يذر [ حتريف . 106/  7] يدع [ كذا يف األصل يف إح   693
 . 179أخرجه ابن أيب الدنيا يف  الصمت وآداب اللسان   694
 ، ] الصيام [ حتريف . 106/ 7] الصوم [ كذا يف األصل يف إح   695
،] الدين[ حتريف.106/ 7] الدجن[ كذا يف األصل يف إح   696  
من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه ،و الديلمي يف  117 أخرجه املروزي يف تعظيم قدر الصالة  697

: يوم الغيم املطبق ،و يطلق  ويوم الدجنمن حديث أيب مالك األشعري رضي اهلل عنه ،  7181مسند الفردوس 
 الدجن على املطر الكثري .

] لفظة [ حتريف . 107/  7]حلاء[ كذا يف األصل يف إح   698  
.7/107أنظر إح ] كان[  زيادة يف نص مخ،   699  
من حديث أيب أمامة  629/  10، وابن عساكر يف تاريخ دمشق  119/ 8أخرجه الطرباين يف الكبري   700

 على أيب هريرة رضي اهلل عنه . 3371رضي اهلل عنه مرفوعا ،و وأوقفه ابن أيب شيبة يف املصنف 
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 701 « رحم اهلل من كف لسانه عن أهل القبلة إال باحسن ما يقدر عليه »حديث:  999

 .702ضعيفأخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد 

 :وفيها حديث واحد ضعيف وال موضوع فيها

 من جادل في خصومة بغيرعلم لم يزل في سخط اهلل حتى ينزع » حديث: 999

واالصبهاني في الترغيب والترهيب وفيه رجاء ابو يحيى  أخرجه ابن ابي الدنيا 703«/                  أ(999)

 704ضعفه الجمهور

 705وليس في هذا حديث ضعيف وال موضوع

 706ليس فيهاحديث ضعيف وال موضوع و

  . و فيهاحديث ضعيف واالخر موضوع

إن كان كافرا ، أحدهما  707إال أتى/ ما شهد رجل على رجل بكفر » حديث: 999              ب(991)

أخرجه أبو منصور الديلمي في  708« تكفيره إياهبفقد كفر  ، وإن لم يكن كافر فهو كما قال

 . مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف

                                                           
 . 173يف الصمت وآداب اللسان كذا رواه مرسال عن هشام بن عروة مع حكاية قوله ابن أيب الدنيا    701
ب( ، و هو عنوان هذه الفقرة : اآلفة اخلامسة : 613بياضا بقدر سطر من السطر الثامن من مخ )  702

 .101/  7كتاب آفات اللسان .أنظر إح اخلصومة من  
 عن جعفر بن حممد . 111أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت و آداب اللسان   703
أ( 618بياضا بقدر سطرين يف السطر الثالث و الرابع من مخ)   704  
أ(618بياضا بقدر سطرين يف السطر السادس و السابع من  مخ)   705  

أ(618بياضا بقدر سطرين يف السطر التاسع من مخ )  706  
 ، ] اتى [ حتريف . 109/  7] باء به [ كذا يف األصل يف إح   707
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ثم يبقى للظالم عنده فضلة ، ه ئان المظلوم ليدعوا على الظالم حتى يكاف» حديث: 999

 . 710قال العراقي لم اقف له على اصل 709«  يوم القيامة

 :فيهاو /  ،711 وليس فيها حديث ضعيف وال موضوع                 أ(991)

فسلم ،  بعصله على  قلوص أقبل أعرابي إلى النبي  : القاسم مولى معاوية حديث 999

 ،يضحكون منه فجعل اصحاب النبي ،  712ليسأله هرب فجعل كلما دنا إلى النبي ، 

إن االعرابي قد صرعه ، يا رسول اهلل : فقيل  ، ثم وقصه فقتله، ففعل ذلك ثالث مرات 

اخرجه ابن المبارك في الزهد  713« نعم وأفواهكم مألى من ذمه » قال: ، فهلك، قلوصه 

 .والرقائق وهو مرسل

أخرجه الترمذي في الشمائل  714« عجوزا/  ال يدخل الجنة »: الحسن  حديث 999               ب(999)

 . واسنده ابن الجوزى في الوفاء من حديث انس بسند ضعيف، هكذا مرسال 

أكان رسول اهلل على اهلل عليه و سلم يمزح؟  :ابن عباس ن رجال سألإعطاء:  حديث 999

ثوبا واسعا ، فقال لها:  الحديث فذكر منه قوله المرأة من نسائه 715، نعم :فقال ابن عباس

 717. قال العراقي لم اقف عليه 716«يل العروسذيال كذوجري منه  ي،البسيه واحمد» 

                                                                                                                                                               
 . 2773، و الديلمي يف مسند الفردوس  18خالق أخرجه اخلرائطي يف مشاوئ األ  708
من دعا على من ظلمه فقد » عن عائشة رضي اهلل عنها مرفوعا : 7116معناه فيما أخرجه الرتمذي و   709

  «انتصر 
ب(619بياضا بقدر سطر يف السطر التاسع من مخ )  710  

ب(619بياضا بقدر سطر يف السطر احلادي عشر من  مخ )  711  
،] هرب[ حتريف.116/ 7] يفر به[ كذا يف األصل يف إح   712  
 .  198/  3قال احلافظ العراقي : ) رواه ابن املبارك يف الزهد و الرقائق وهو مرسل ( إحتاف   713
 .  610أخرجه الرتمذي يف الشمائل   714
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 السخرية و االستهزاء

 .وفيها حديث واحد ضعيف وال موضوع، حديث ضعيف / و ليس فيها  718                  أ(999) 

رجه ابن ابي الدنيا من حديث ابن شهاب أخ 719 « الحديث بينكم أمانة» حديث 999

 720.مرسال

 وفيها من االحاديث:

بن اشيم  باثأخرجه الطبراني في االوسط  من حديث ق 721« العدة عطية » حديث: 991

 ،وابو نعيم في الحلية من حديث ابن مسعود  ، بسند ضعيف

والخرائطي في مكارم االخالق من حديث الحسن  ، في الصمت/ ورواه ابن ابي الدنيا          ب(999) 

 .مرسال

                                                                                                                                                               
سقطت من « فقال الرجل: فما كان مزاجه ؟ فقال ابن عباس : إنه صلى اهلل عليه و سلم كسا دات يوم  »  715

 . 116/  7مخ أنظر إح 
 . 11/  1أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق   716
ب(621)مخ بياضا بقدر سطر يف السطر العاشر من   717

  

أ(626بياضا بقدر سطر يف السطر الثاين من مخ )  718  
 . 107أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت وآداب اللسان   719
أ( ، و هو عنوان الفقرة التالية  626بياضا بقدر سطر و نصف سطر يف السطر السادس و السابع من مخ )  720

 111/  7:اآلفة الثالثة عشرة : الوعد الكاذب . أنظر إح 
عن احلسن  712، و أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت وآداب اللسان  1337أخرجه الطرباين يف األوسط   721

 مرسال .
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أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت من  722«الوأى مثل الدين أو أفضل» حديث: 991

ورواه منصور الديلمي في مسند ، يعني الوعد  الوأى :وقال، رواية ابن لهيعة مرسال 

 .بسند ضعيف يالفردوس من حديث عل

اذا وعد  »: وفي لفظ آخر 724«أن يعد الرجل الرجل ومن نيته يفي  723» حديث: 999

 أخرجه 725« فال اثم عليه،  الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يجد

» : أرقم باللفظ الثاني إال أنهما قاال والترمذي وضعفه من حديث زيد ابن/ ، ابو داود               أ(999)  

 .«فلم يف

قال  726« عسى » :إذا وعد وعدا قالكان الرسول صلى اهلل عليه وسلم حديث: 999

 .العراقي لم اقف له على اصل

 : وفيها من االحاديث727 

ابن عدى في أخرجه   728« إن الكذب باب من أبواب النفاق »:حديث أبي أمامة 999

 . فيه عمر ابن موسى الوجيهي ضعيف جداو ، الكامل بسند ضعيف 

                                                           
722

 عن ابن هليعة مرسال . 113أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت وآداب اللسان   
.112/  7] ليس اخللف[ سقطت سهوا من نص مخ  انظر إح   723  
 . 1727أخرجه أبو يعلى يف مسنده   724
 ، وفيهما : ) فلم يف ( بدل ) فلم جيد ( . 6277الرتمذي ، و  1991أبو داوود أخرجه   725
 . 103/  3حتاف إظ العراقي : ) مل اجد له اصال ( قال احلاف  726
(أ621بياضا بقدر سطر و نصف يف السطر اخلامس و السادس من مخ )  727  
 « .آية املنافق »، و معناه يف حديث :  161أخرجه اخلرائطي يف مساوئ األخالق   728
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الشيخ في طبقات  /  أخرجه ابو 729«الكذب ينقص الرزق» حديث: 999               ب(999) 

ورويناه كذلك  في مشيخة القاضى ابي بكر واسناده ، حديث ابي هريرة من  يينهانبصألا

 .ضعيف

و لساني من  ا،فرجي من الزنو  ، طهر قلبي من النفاق، اللهم  »:  ابي سعيد حديث 999

كذا رواه ، هكذا وقع في نسخ االحياء عن ابي سعيد وانما هو عن ام معبد 730« الكذب

وعيني ، وعملى من الرياء »  :وزاد«  وفرجي من الزنى» :  الخطيب في التاريخ دون قوله

 واسناده ضعيف.«  من الخيانة

 731«اياكم والغيبة فان الغيبة اشد من الزنى  »:  وابي سعيد/ جابر  حديث 999                 أ(999)

 وابن مردوية التعقير،  وابن حبان في الضعفاء، الحديث اخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت 

. 

إن أربى الربا  »فيه و الحديث  »733فذكر الربا وعظم شأنه 732خطبنا  »: حديث انس 287

 .أخرجه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف 734«عرض الرجل المسلم 

  735فقالوا: ما اعجزه! ،ذكر رجل عند رسول اهلل » :  معاذ حديث 999 

                                                           
 . 113أخرجه اخلرائطي يف مساوئ األخالق   729
 .  171أخرجه اخلرائطي يف مساوئ األخالق   730

731
 . 614أخرج  ابن أبع الدنيا فع الصمت وآداب اللسان   

732
 . 167/  7أنظر إح  سقطت من مخ« رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم »   

فقال :  فقال : إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند اهلل يف اخلطيئة من ست و ثالثني زنية يزنيها »   733
 . 167/  7سقطت من مخ إنظر إح « الرجل 

ا ال ، وإمنا شبهه بالربا لالستطالة وتناول الزيادة مم 131أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت وآداب اللسان   734
 جيوز يف حقه .
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 .ضعيف/  الحديث اخرجه الطبراني بسند 736«                ب(999)

نهى  »اخرجه الطبراني من حديث ابن عمر737 « المستمع احد المغتابين » حديث: 991

 .وهو ضعيف« الغيبة رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم عن الغيبة وعن االستماع الى 

على  وهو قادر على ان ينصره أذله اهلل يوم القيامة738من أذل عنده مؤمن »  حديث: 911

 لهيعة. حنيف و فيه ابن أخرجه الطبراني من حديث سهل بن 739« رؤوس الخالئق

 أخرجه البزار 740«طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس »: حديث 919

 .حديث أنس بسند ضعيفمن /                 أ(999) 

أخرجه  741« إال من شفى غيظه بمعصية اهلل منه ان لجهنم بابا ال يدخله »حديث: 919

والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بسند ، وابن عدى ، وابن أبي الدنيا ، البزار 

 .ضعيف

اخرجه  742« وان يظن به ظن السوء، إن اهلل حرم من المسلم دمه وماله  » حديث: 919

 .البيهقي في الشعب من حديث بن عباس بسند ضعيف

                                                                                                                                                               
إن قلتم ما  » :، قالوا : يارسول اهلل ، قلنا ما فيه ، قال«  اغتبتم أخاكم:» فقال صلى اهلل عليه و سلم     735

 .161/  7سقطت من نص  مخ ، أنظر إح « ليس فيه فقد هبتموه 
 . 2708،و البيهقي يف الشعب  79/  60أخرجه الطرباين يف الكبري   736
عن احلسن قال : ) حدثين سبعة رهط من أصحاب النيب  7166/  2أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة   737

 اإلستماع إىل الغيبة ( اخلرب .وهنى عن الغيبة و صلى اهلل عليه و سلم أنه هنى عن النياحة وعن مساع إىل النياحة ، 
 . 162/  7سقطت من مخ أنظر إخ « فلم ينصره»  738
 . 37/  2الطرباين يف الكبري و  ، 183/  7 املسند أمحد يفأخرجه   739
 . 10039،و البيهقي يف الشعب  606/  7اخرجه أبو نعيم يف احللية   740
 . 3938، و البيهقي يف الشعب  11/  2، وابن عدي يف الكامل  1180أخرجه البزار يف مسنده   741
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 745العدول وشهادة744العدل  743 الوالد شهادة الشرع رد » حديث 919

ال تجوز شهادة خائن والخائنة  »من حديث عائشة وضعفه  أخرجه الترمذي/  746«           ب(991)   
 « والمجلود حرا

:  747خرج من بيته يقول كان إذا،أحدكم أن يكون كأبي ضمضم  يعجزأ »حديث: 919

، وابن السني في اليوم والليلة ،  أخرجه البزار 748«اللهم إنى تصدقت بعرضي على الناس

 .والعقيلي في الضعفاء من حديث انس بسند ضعيف

 «749كالم وقع بين رجلين من أصحاب النبي »  كاهل: حديث أبي 919

 ورواه الطبراني و لم يصح. /.750«يا أبا كاهل اصلح بين الناس »الحديث وفيه               أ(991) 

انا اميت  : فقال ملك الموت، ان ملك الموت وملك الحياة تناظرا »  : حديث 919

كونا على   752ان: ليهماإوحى اهلل أف 751االموات يانا احي: وقال ملك الحياة ، االحياء 

 .الحديث لم اجد له اصال 754« 753عملكما

                                                                                                                                                               
 .    2680أخرجه البهقي يف الشعب   742
 .] الوالد [ حتريف . 170/  7] األب [ كذا يف األصل يف إح   743
.170/  7سقطت من مخ، أنظر إح « للولد للتهمة ورد »   744  
] العدول[ حتريف.170/  7]العدو[ كذا يف األصل يف إح   745  
ال جيوز شهادة خائن وال خائنة ، :»من حديث عائشة رضي اهلل عنها مرفوعا  6698أخرجه الرتمذي   746

 : التابع . والقانع هنا، « والجملود جدا وال ظنني يف والء وال قرابة 
747

 ، ] يقول [ حتريف .177/  7] قال [ كذا يف األصل يف إح   
 . 21السين يف عمل اليوم والليلة ابن ،و  17 أخرجه الطرباين يف مكارم األخالق  748
) حىت تصارما ، فلقيت أحدمها فقلت : ما لك ولفالن؟ فقد مسعته حيسن عليك الثناء ، مث لقيت آلخر   749

فقلت له مثل ذلك ، حىت اصطلحا ، مث قلت : أهلكت نفسي وأصلحت بني هذين،فأخربت النيب صلى اهلل 
 .  119/ 7عليه و سلم فقال : ( سقطت من مخ أنظر إح 

 «يا أبا كاهل ، اصلح بني الناس ولو بكذا وكذا » ،وفيه  721/  18أخرجه الطرباين يف الكبري   750
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 ؟ هل يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرهم ،قيل يارسول اهلل : وعائشةحديث انس  919 
 . لم اقف على إسناده «  نعم من ذكر الموت في كل يوم عشرين مرة»  : فقال

   انتهى كتاب التوحيد والتوكل ويتلوه

 

 

 755كتاب المحبة والشوق

أبو نعيم في الطب 757«  كان يعجبه الخضرة والماء الجاري» :حديث/  911 756              ب( 999)

« كان يحب أن ينظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري» حديث ابن عباس أن النبي من 

 .وإسناده ضعيف.

 759« سبعة آالف سنة  758إن أقصى المكث في النار في حق المؤمن» :  حديث 911

إنما الشفاعة يوم  »:  أبي هريرةمن حديث  الترمذي الحكيم في نوادر األصولأخرجه 

 وأطولهم مكثا» :  الحديث فيه « القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي

                                                                                                                                                               
 ،] األموات [ حتريف .. 660/  1] املوتى [ كذا يف األصل يف إح   751
 . 660/  1] ان[ زيادة يف نص مخ ، أنظر إح  752
أنظر إح ، سقطت من مخ « ال مميت وال حميي سواي  وما سخرمتا له من الصنع ،و أنا املميت و احمليي ، »  753

1  /660     
 . 17/ 6قوت القلوب   754

755
 1كتاب احملبة والشوق واألنس والرضا ،وهو الكتاب السادس من رع املنجيات من كتاب إحياء علوم الدين   

 /610 . 
ب(630)مخ السطر األول و الثاين من بياضا بقدر سطرين يف   756  
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما : أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و  769/  6إذ أخرجه ابن عدي يف الكامل   757

 سلم كان حيب أن ينظر إىل اخلضرة وإىل املاء احلاري .
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وإسناده «  وذلك سبعة آالف سنة/  مةامثل الدنيا من يوم خلقت إلى يوم القيفيها               أ(999) 

 .ضعيف

أبو منصور  أخرجه  760«إذا أراد اهلل بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه  »:  حديث 919

 الديلمي في مسند الفردوس من حديث انس بزيادة فيه باسناد ضعيف.

 بالقليل من العمل 762بالقليل من الرزق رضي منه 761من رضي من اهلل »:  حديث 919

ومن طريق  ،ن حديث علي بن أبي طالبف مرويناه في أماني المحاملي بإسناد ضعي 763«

 الفردوس. المحا ملي رواه أبو منصور الديلمي في مسند

أخرجه  765 « 764من لم يصبرعلى بالئي ،اله اال انا انا اهلل ال » اهلل: قال حديث 919
 الطبراني في الكبيروابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هند الداري

                                                                                                                                                               

،] املؤمن[ حتريف.622/ 1] املؤمنني[ كذا يف األصل يف إح   758  
. و املراد هنا  622/  1ىن اإلمجايل له أنظر إح هنا العراقي ذكر طرف آخر احلديث فقط ، ومل يذكر املع  759
: قضية امتناع متام املشاهدة يف احلياة الدنيا ، بل ال بد من جتاوز قنطرهتا ، وهذا ما اختارته التصحيحمن 

إذ قالت : ) من زعم أن حممدا  133، و مسلم 7671الصديقة عائشة رضي اهلل عنها كما هو عند البخاري 
من حديث أيب ذر رضي اهلل عنه قال : سألت  138وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية( ،و ملسلم صلى اهلل عليه 

 «.نور أىن أراه » رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم :هل رأيت ربك ؟ قال 
من  971عن حممد بن كعب القرظي مرسال ،و الديلمي يف مسند الفردوس  10017أخرجه البيهقي   760

 .حديث أنس رضي اهلل عنه 
 . 696/  1سقطت من مخ أنظر إح « تعاىل »  761
 . 696/  1سقطت من نص مخ أنظر إح « اهلل تعايل »  762
، وابن عساكر  يف تاريخ  9171، و البيهقي يف الشعب  1أخرجه ابن أيب الدنيا يف الفرج بعد الشدة   763

 من حديث علي بن ايب طالب رضي اهلل عنه . 168/  13دمشق 
 697/  1سقطت من نص مخ ، أنظر إح « ائي ، ومل يرض بقضائي فليتخد ربا سواي ومل يشكر نعم»   764

. 



199 

 

«  سواي ويصبر على بالئي فليلتمس ربا/ من لم يرض بقضائي »  مقتصراعلى قوله                 ب(999) 
 واسناده ضعيف .

، وأحكمت الصنع  ،قدرت المقادير ودبرت التدبير: قال اهلل تعالى » :  حديث 919 
من حديث  وابن الطبراني في األوسط، لم اجده بهذا اللفظ  767« 766افمن رضي فله الرض

الحديث واسناده «  ينيخذ ميثاق النبأو ، وقضى القضية ،خلق اهلل الخلق  »إمامة : ابي 
 ضعيف . 

أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند  769« فاعله  768ال على الشركذال » حديث 919

 الفردوس من حديث انس باسناد ضعيف جدا.

رواه  771« الناس صلح بينأبا كاهل أا ي »وفيه /  770 من احب »حديث  919               أ(999)  

 .الطبراني وال يصح قاله العراقي

قال العراقي لم  772«بد النار في اليبس باسرع من الغيبة في حسنات الع ما » حديث 919

 .صالأجد له أ

                                                                                                                                                               
وأبو نعيم يف ،  760/ 66، وابن ماجه يف الكبري  6792، وروى الرتمذي  11/  6كذا يف القوت    765

 . 7013/  2معجم الصحابة 
 . 697/  1ر إح سقطت من مخ أنظ« مىن حىت يلقاين ، ومن سخط فله السخط مين حىت يلقاين »   766
حديث أنس رضي اهلل عنه  من 1071ابن ماجة ، و  6792،واخرجه الرتمذي  11/  6كذا يف القوت    767

ومن سخط  ، فمن رضي فله الرضا ، ، وإن اهلل إذا أحب قوما ابتالهم إن أعظم اجلزاء مع عظم البالء»مرفوعا :
 «.فله السخط 

الشرك[ حتريف.]  698/ 1[ كذا يف األصل يف إح  ] الشر  768  
من حديث أنس رضي اهلل  118، وأخرجه أبو بكر اإلمساعيلي يف معجم السيوخ  12/  6كذا يف القوت    769

 ابن مسعود رضي اهلل عنه .من حديث عائشة و  7161ند الفردوس وأورده الديلمي يف مسعنه ، 
 .  119/  7] من أحب [ زيادة يف نص مخ ، أنظر إح    770
 . 692قد سبق ذكره يف احلديث رقم هذا احلديث تكرر و   771
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 :فيها وفيها حديث واحد ضعيف وال موضوع 773

اهلل بها يوم  شانه  حق بها بغيرليشينه   775على مسلم 774من أشار» حديث أبي ذر 919 

 ،الصمت أخرجه ابن أبي الدنيا في 777«  776القيامة في النار

ن يكن القراح فهو مترك إفيه عبد اهلل بن ميمون فو  ، مكارم األخالق في/ والطبراني           ب(999) 

 778.العراقي هالحديث قال

 :وفيها حديثين أحدهما ضعيف واألخر موضوع نص األول

 779«نيت الماء البقليتان النفاق في القلب كما بنياه حب المال والج»  حديث 911

 .بو منصور في الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابي هريرة بسند ضعيفإخرجه أ

يوم القيامة الكذابون  780اهلل تعالى/ لى إبغض خليقة اهلل أ»  حديث 991                أ(999)

 781 ذا لقوهم يحلفواإف ، والذين يكثرون البغضاء إلخوانهم في صدورهم ، والمستكبرون

 . 784الحديث قال العراقي لم اقف له على اصل 783 « 782 لهم

                                                                                                                                                               
عن احلسن قوله : ) إياكم والغيبة ،والذي نفسي  706أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت وآداب اللسان   772

بيده، هلي أسرع يف احلسنات من النار يف احلطب ( ، أما مرفوعا .. فقد قال احلافظ العراقي : ) مل أجد له اصال( 
 .  118/ 3إحتاف 

أ( 631بياضا بقدر سطر و نصف يف السطر اخلامس و السادس من مخ ) )  773  
 ، ] أشار[ حتريف . 171/  7] أشاد [ كذا يف األصل يف إح   774
 . 171/  7سقطت من مخ ، أنظر إح « كلمة »   775
 نصحيف .« يوم القيامة يف النار » ،  171/  7كذا يف األصل يف إح « يف النار يوم القيامة »   776
 .   618أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت واداب اللسان   777
ب(631الرابع من مخ )لسطر الثالث و بياضا بقدر سطر و نصف يف ا  778  
 . 3319الشعب البيهقي يف . و  666/  1ابو نعيم يف احللية أحرجه   779
 . 172/  7] تعاىل[ زيادة يف نص مخ ، أنظر إح   780
 ، ] حيلفوا [ حتريف . 173/  7] متلقوا [ كذا يف األصل يف إح   781
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 .وفيها أربعة أحاديث األول منها ضعيف وما بعده موضوعة

 785« اصيومموسى  مررت على حلقهأاذا مدحت اخاك في وجه فكانما  » حديث 999

 .للزهد والرقائق من رواية يحيى ابن جابر مرسالخرجه ابن المبارك في أ

لم  :راقيعقال ال  ، قال لمن مدح رجال 786« اهلل/  عقرت الرجل عقرك » حديث 999           ب(999)

 . اجد له اصال

عليه  787ن يتمنيألى رجل بسكين مرهف كان خيرا له من إلو مشى رجل »  حديث 999

 . يضاأجده ألم  :قال العراقي 788« في وجهه

الديلمي في مسند  خرجه ابو منصورأ 789«عث لبعتث يا عمر أبلم  ول » حديث 999 

 .الفردوس من حديث ابي هريرة وهو حديث منكر 

وكذلك العشرون في سؤال العلم عن صفات ، موضوع  وليس فيها ضعيف وال: قال العراقي

 :يضا حديث ضعيف والموضوع تم كتاب االفات ويليهأاهلل ليس فيها 

 
                                                                                                                                                               

سقطت من مخ « والذين إذا دعوا إىل اهلل ورسوله مانوا بطآء ، وإذا دعوا إىل الشيطان وأمره كانوا سراعا  »   782
 . 172/  7، أنظر إح 

 .  699أخرجه اخلرائطي يف مساوئ األخالق   783
أ(682بياضا بقدر سطر يف السطر اخلامس من مخ )   784  
 : احلاد . و الرميضمن زيادات نعيم بن محاد ،  16أخرجه ابن املبارك يف الزهد   785
 . 771هو موقوف من قول الفاروق عمر رضي اهلل عنه كما أخرجه البخاري يف  األدب املفرد   786
 ، ] يتمىن [ حتريف . 178/  7ثين [ كذا يف األصل يف إح ] ي  787
قال احلافظ العراقي : ) مل أجد له أصال ( ، وقد تبع املصنف يف إيراده مرفوعا احلارث احملاسيب يف آداب   788

 100النفوس  ص 
نبيا لو مل أبعث فيكم » ،بلفظ  111/  7، وابن عدي يف الكامل  232أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة   789

 « . لو كان بعدي نيب لكان عمر بن اخلطاب » بلفظ :  7282، وأخرجه الرتمذي « لبعث عمر بن اخلطاب  
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 790الحقد والحسدو الغضب آفة كتاب 

أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد  791« الغضب من النار » :حديث 999(                    أ999)

 .بسند ضعيف

و البيهقي في ،اخرجه الطبراني في األوسط 793« 792متي أحدلهار أخي» حديث:  999

 .«الذين إذا غضبوا رجعوا » الشعب وزاد :

 يعلى من حديث أخرجه أبو 794« القصاص ألوجعتكلوال  »حديث:  999

 ضعبف./  أم سلمة بسند ( ب991)

 

                                                           
أ( ، والعنوان هو الكتاب اخلامس من ربع 688بياضا بقدر سطرين من السطر األول و الثاين من مخ )  790

 املهلكات من كتب إحياء علوم الدين .
إال وإن الغضب مجرة يف :» من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه مرفوعا  6191أخرجه الرتمذي   791

 احلديث .« قلب ابن آدم ، وأما رأيتم إىل محزة عينيه وانتفاخ أوداجه 
] أحدهلا[ حتريف112/  7] أحداؤها[ كذا يف األصل يف إح   792  
من حديث علي  3919ـ  3918قي يف الشعب ،و البيه 1633أخرجه الفضاعي يف مسند الشهاب   793

: مجع حديد ، واملعىن كما أشار وأحداء ، « الذين إذا غضبوا رجعوا   »فيه زيادة : مرفوعا ،و رضي اهلل عنه 
: ) انشطها وأسرعها إىل اخلري ( ، أو أن احلدة الصالبة عن بعض الصحابة 17/  8احلافظ الزبيدي يف إحتافه 

 مرفوعا .
،  738/  8، وأبو نعيم يف احللية  732/  67، و الطرباين يف الكبري  2901يعلى يف مسنده  أخرجه أبو  794

اخلادم ، غالما كان أو جارية كما هو احلال هنا ، الن الرسول صلى اهلل عليه و سلم بعث وصيفا  الوصيف:و 
 إىل حاجة فتأخر . 
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 فضيلة الحلم

 وفيه من االحاديث: 

الحديث أخرجه الطبراني  796« 795 والحلم بالتحلم ، انما العلم بالتعلم » : حديث 999

 . في العلل من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف

الحديث أخرجه ابن  798« 797مع العلم السكينة واطلبوا، اطلبوا العلم »  : حديث 991

 .السني في رياضة المتعلمين بسند ضعيف

 و، و الحجامة ، و الحلم ، : الحياء  خمس من سنن المرسلين »حديث:  991

 / ، واالحاد أخرجه ابو بكر بن ابي عاصم في المثاني 799 « و التعطر، السواك               أ( 991)

 .االصول بسند ضعيف والترمذي الحكم في نوادر

 801«  800ن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائمإ» علي :  حديث 999

 . الحديث أخرجه الطبراني في االوسط بسند ضعيف

وال ، زمان ال يتبعون فيه العليم  803ال تدركه 802اللهم ال تدركني » : حديث 999

 . قال العراقي بسند ضعيف 805« 804 الحليم فيه من  يستحيون
                                                           

 . 116/  7سقطت من مخ أنظر إح « ومن يتحر اخلري يعطيه ، ومن يتوق الشر يوقه »   795
 . 131/  1، وابو نعيم يف احللية  6281اخرجه الطرباين يف األوسط   796
فيغلب جهلكم على  ،و التكونوا من جبابرة العلماء  ،وا ملن تعلمون و ملن تعلمون منهواحللم ، لين»   797

 . 116/  7، أنظر إح  سقطت من مخ« حلمكم  
 . 678، و الديلمي يف مسند الفردوس  771/  1أخرجه ابن عدي يف الكامل   798
 من رواية مليح بن عبد اهلل اخلطمي عن أبيه عن جده . 2أخرجه ابن أيب الدنيا يف احللم   799
 . 117/ 7سقطت من مخ أنظر إح « وإنه ليكتب جبارا عنيدا وما ميلك إال اهل بيته  »  800
 . 689/  8،و أبو نعيم يف احللية  2629نو الطرباين يف األوسط  8أخرجه ابن أيب الدنيا يف احللم   801
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الحديث أخرجه  807 « 806الغني المتعفف  الحيي، إن اهلل يحب  الحليم»  : حديث 999

 .الغني »الطبراني من حديث فاطمة بسند ضعيف دون قوله 

هل الفضل؟ فيقوم ناس أين أنادى مناد:  808اهلل الخالئق/ اذا جمع » :  حديث 999              ب(999)

نراكم سراعا  إنا لهم : المالئكة فيقولون 810فيلقاهم ، الى الجنة 809فينطلقون، وهم يسير 

كنا إذا :؟ فيقولون  ما كان فضلكم لهم : نحن أهل الفضل، فيقولون : فيقولون ، إلى الجنة

لحديث أخرجه البيهقي في شعب اإليمان ا 812«  811وإذا سيئ إلينا غفرنا ، ظلمتا صبرنا 

 .ضعف هي في اسنادمن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال البيهق

وجملني ، بالتقوي /  وأكرمني، وزيني بالحلم، أغنني بالعلم  ، اللهم » : حديث 999               أ(999)

 .قال العراقي لم اجد له اصال 813« بالعافية

                                                                                                                                                               

،] يدركين[ تصحيف.7/117] تدركين[ كذا يف األصل يف إح   802  
،] تدركه[ تصحيف.117/  7]أدركه[ كذا يف األصل يف إح   803  
 . 117/  7ن مخ أنظر إح سقطت م« قلوهبم قلوب العجم ، وألسنتهم السنة العرب »   804
 . 710/  1أخرجه أمحد فس مسنده   805
/  7سقطت من مخ أنظر إح « يبغض الفاحش البدئ ،و السائل امللحف الغيب أبا العيال التقي ، و  »  806

111 . 
إن :» مرفوعا  6921مرسال من حديث عمرو بن دينار ، وعند مسلم  11أخرجه ابن أيب الدنيا يف احللم   807

 « .العبد التقي الغين اخلفي اهلل حيب 
111/  7سقطت سهوا، أنطر إح « يوم القيامة»   808  
111/ 7سقطت سهوا، أنظر إح « سراعا »   809  
.صحيف[ ت،] فيلقاهم 111/ 7] فتتلقاهم[ كذا يف األصل يف إح   810  
/  7أنظر إح  سقطت من مخ« وإذا جهل علينا حلمنا ،فيقال هلم : أدخلوا اجلنة ، فنعم أجر العاملني »   811

111  . 
 . 3371، و البيهقي يف الشعب  12أخرجه ابن أيب الدنيا يف احللم   812
عن سفيان بن عيينة معضال ، ووصله الرافعي يف التدوين يف أخبار قزوين  7اخرجه ابن أيب الدنيا يف احللم   813

 من حديث ابن عمر رضي اهلل عنه . 761/  6
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 فضيلة العفو

 815«814 فتواضعوا يرفعكم اهلل ، التواضع ال يزيد العبد إال رفعة » : حديث  999

الديلمي في مسند الفردوس من  منصور وابو، الحديث االصبهاني في الترغيب والترهيب 

 .حديث انس بسند ضعيف

 ة.صوفي أوله ق 817« هم المفلحون يوم القيامة816ان المضمين »حديث:  999

 .مرسال/  أخرحه ابن ابي الدنيا في كتاب العفو من رواية ابي صالح الحنفي         ب( 999)

مة نادى منادى من تحت العرش ثالثة اإذا بعث اهلل الخالئق يوم القي » :انس حديث 999

أخرجه  818« إن اهلل قد عفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض، أصوات : يا معشار الموحدين 

 .أبو سعيد أحمد بن إبراهيم المقرئ في كتاب التبصرة والتذكرة وإسناده ضعيف

                                                           
« والعفو ال يزيد العبد إال عزا ، فاعفوا يعزكم اهلل ،و الصدقة ال تزيد املال إال كثرة ،فتصدقوا يرمحكم اهلل  »    814

 . 113/  7سقطت من مخ ، أنظر إح 
أخرجه ابن أيب  الدنيا يف ذم الغضب من حديث حممد بن عمري العبدي ،و قال العراقي : رواه أبو الشيخ   815

يب و الرتهيب ،والديلمي يف مسند الفردوس من حديث أنس رضي اهلل عنه بسند ضعيف . األصبهاين يف الرتغ
 . 79/  8إحتاف 

،] املضمني[ حتريف.118/  7] املظلومني[ كذا يف األصل يف إح   816  
،  10/ 8قال اخلافظ العراقي : ) رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب العفو عن ايب صاحل احلنفي مرسال ( .إحتاف   817

 . 29/  3اد : أن ابن ايب الدنيا رواه أيضا يف ذم الغضب ، وكذا ارسله سفيان الثوري كما يف احللية وز 
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رواه ابن  821 « 820 مكة طاف 819ا فتح اهلللمن رسول اهلل أ » : ابي هريرة حديث 991

 .الجوزى في الوفا من طريق ابن ابي الدنيا وهوضعيف

وزوج من ، مع إيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء /  ثالثة من جاء بهن»  حديث: 991          أ( 999)

﴿قل هواهلل وقرأ في دبر كل صالة  822ى دينا خفيساِّمن أد ، الحورالعين حيث شاء

أخرجه الطبراني في األوسط و الدعاء بسند   825 «824 عشر مرات وعفا عن قاتله 823احد﴾

 .ضعيف

 مكة وضع يديه على باب الكعبةلما قدم رسول اهلل قال:  ن عمروبسهيل  حديث 999
 ه .الحديث قال العراقي لم اجد 827 «826

                                                                                                                                                               
عن أم هانئ أخت علي بن أيب  1718،و الطرباين يف األوسط  13616أخرجه أبو حامت يف تفسريه   818

من حديث أنس رضي ااهلل عنه ،وأشار املتقي  19/ 3طالب رضي اهلل عنهما ،ورواه ابن عدي يف الكامل 
 إىل روايته عن ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب بلفظ املصنف . 696اهلندي يف كنز العمال 

118/ 7] اهلل[ زيادة يف مخ ،أنظر إح   819  
« ما تقولون ؟ وما تظنون ؟ » بالبيت ،وصلى ركعتني ، مث أتى الكعبة ، فأخد بعضاديت الباب فقال : »  820

 فقالوا : نقول : أخ وابن عم حليم رحيم /قالوا ذلك ثالثا ،فقال صلى اهلل عليه وسلم :أقول كما قال يوسف :
فدخلوا لقبور ، فخرجوا كأمنا نشروا من ا، قال :  ليوم يفغر اهلل لكم و هو أرحم الرمحني قال ال تثريب عليكم ا

 . 118/  7سقطت من مخ أنظر إح « يف اإلسالم 
 و اللفظ له . 13/ 1، والبيهقي يف دالئل النبوة 11671أخرجه النسائي يف السنن الكربى   821
، ] خفيسا[ حتريف.118/  7] خفيا[ كذا يف األصل يف إح   822  
  823 1سورة اإلخالص آية  
 . 118/  7سقطت من مخ ، أنظر إح « فقال ابو بكر :أو إحداهن يا رسول اهلل ؟ قال أو إحداهن »   824
/  6 ، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة 7781،و الطرباين يف األوسط  1391أخرجه أبو يعلى يف مسنده   825

116 . 
ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم األحزاب »  والناس حوله، فقال :  826

نقول خريا ،  قال : قلت : يا رسول اهلل ،« يا معشر قريش ، ما تقولون ؟ وما تظنون ؟» ، مث قال : « وحده 
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 فضيلة الرفق

 :ولهاأحاديث أوفيه من األحاديث الضعيفة ستة  

أخرجه البيهقي  828 « اهلل أهل بيت أدخل عليهم الرفق/ إذا أحب  » : حديث 999             ب(999)

 .في الشعب بسند ضعيف

 حظه من خير الدنيا واآلخرة يانه من أعطى حظه من الرفق فقد أعط 829» : حديث 999
كي يالحديث اخرجه العقيلي في الضعفاء في ترجمة عبد الرحمن ابي بكرة المل831 «830

 . عن عائشة عن القاسمه وضعف

الحديث   833« 832 إن اهلل ليعطي على الرفق ما ال يعطي على الخرق :» حديث 999

 .أخرجه الطبراني في الكبيرمن حديث جرير بسند ضعيف

                                                                                                                                                               

أقول كما قال » رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم :  ونظن خريا ، أخ كرمي و ابن أخ كرمي ، وقد قدرت ، فقال
 . 118/  7سقطت من مخ أنظر إح « .  ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهلل لكم  أخي يوسف :

، و ابن زجنويه يف  766، ورواه مرسال القاسم بن سالم يف األموال  871/  6أخرجه الواقدي يف مغازيه   827
 موصوال ، وعنده ذكر سهيل بن عمر رضي اهلل عنه . 112األموال 

 . 2110، و البيهقي يف الشعب  31/  2أخرجه أمحد يف مسنده   828
.120/  7سقطت سهوا من نص مخ أنظر إح  « عائشة يا »  829  
 120/ 7سقطت من مخ ، أنظر إح « ومن حزم حظه من الرفق فقد جرم جظه من خريالدنيا و اآلخرة »   830

. 
، وأشار إليه الرتمذي  111، و القضاعي يف مسنده الشهاب  119/ 9أخرجه بتمامه أبو نعيم يف احللية   831

من حديثها رضي  6121، و مسلم  2061وقد رواه عن أم الدرداء رضي اهلل عنها ، و عند البخاري  6017
 «.مهال يا عائشة ، إن اهلل حيب الرفق يف األمر كله »عنها : اهلل 

سقطت من مخ أنظر إح « أحب اهلل عبدا اعطاه الرفق ، ومن أهل بيت حيرمون الرفق إال قد حرموا  وإذا»   832
7  /120 . 

بضمة وبضمتني ـ : ضد الرفق ، و بفتحتني هو اهلش من والخرق : ـ ،  702/ 6أخرجه الطرباين يف الكبري   833
خرق كتعب ،إذا عمل شيئا فلم يرفق فيه ، : ) اخلرق ( بالضم :إسم من 12/  8اخلوف و احلياء، و يف اإلحتاف 

 فهو أخرق و هي خرقاء ( .
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في األوسط من /  أخرجه الطبراني 834« الرفق يمن والخرق شؤم »حديث:  999               أ( 999) 

 .حديث عائشة و كالهما ضعيف والبيهقي في الشعب من، حديث ابن مسعود 

 إن اهلل قد بارك لجميع المسلمين فيك ،يارسول اهلل : أتاه رجل فقال»  : حديث 999
الحديث «  فإذا أردت أمرا فتدبر عاقبته فإن كان رشدا فأمضه» :  فيهو  حديث 836 «835

إسمه هذا  وأبو جعفر ، أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق من حديث أبي جعفر مرسال

 .الهاشمي ضعيف جدا عبد اهلل بن مسور

والعمل    دليله، والعقل/  ، والحلم وزيره، المؤمن  ليلخالعلم  »حديث: 999               ب(999) 

الحديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب وفضائل  839«838والرفق والده  837قائده

ضاعي في مسند الشهاب من حديث أبي قورواه ال، األعمال من حديث أنس بسند ضعيف 

 .840و أبي هريرة وكالهما ضعيف، الدرداء 

                                                           
 . 3762،و البيهقي يف الشعب  1099أخرجه الطرباين يف األوسط   834
« هل أنت مستوص؟ :»فاخصصين منك خبري،فقال: ) احلمد هلل ( مرتني أو ثالثا ، مث أقبل عليه فقال »   835

ا اردت أمرا فتدبر عاقبته ، فإن كان رشدا فأمضه ، وإن كان سوى ذلك إذ» مرتني أو ثالثا ، قال ك نعم ، قال : 
 . 120/  7سقطت من مخ أنظر إح « فانته عنه 

/ 1عن عبد اهلل بن مسور أيب جعفر مرسال ، وأبو نعيم يف تاريخ اصبهان  11أخرجه ابن املبارك يف الزهد  836
قل أنت مستوص :» ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن أيب جعفر عن عبد اهلل بن مسعود قال : قال يل رسو  719

 « .إذا مهمت بأمر فتدبر عاقبته ،فإن كان رشدا فأمضه ، وإن كان غيا فانته :» إن أوصيتك ؟ قلت : نعم ،قال 
 ،] قائده [ حتريف . 120/  7] قيمه [ كذا يف األصل يف إح   837
 . 120/ 7سقطت من مخ أنظر إح « واللني أخوه ، والصرب أمري جنوده »   838
 . 1191، و الديلمي يف مسند الفردوس  116ـ  117أخرج القضاعي يف مسند الشهاب   839
ب(683بياضا بقدر  سطر و نصف سطر يف السطر السادس و السابع من املخطوطة)  840  
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الحديث وفي  842«841الظن والطيرة والحسد  : ثالثة ال ينجو منهن أحد :» حديث 999

  843 « منهن وقل من ينجوثالثة ال ينجو منهم أحد ، » رواية 

يعقوب بن /  ن حديث أبي هريرة وفيهأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الحسد م               أ(999)

و الرواية الثانية رواها ابن أبي ، مغي ضعفهما الجمهور ز موسى بن يعقوب ال، و محمد الزهر ة 

ة ثار حلطبراني من حديث لو ، الدنيا أيضا من رواية عبد الرحمان بن معاوية وهو مرسل ضعيف 

 فة اللسان.آبن النعمان نحوه وقد تقدم في 

أخرجه أبو  844«كاد الحسد ان يغلب القدر، و  الفقر ان يكون كفراكدا »حديث: 991

 والبيهقي في الشعب من رواية يزيد الرفاشي عن ، مسلم الكشمي 

كادت الحاجة ان »وجه اخر بلفظ   / ورواه الطبراني في االوسط من ، انس ويزيد ضعيف     ب(  991)

 . يضاأوفيه ضعف « كفرا    تكون

                                                           
«  حتقق ، وإذا تطريت فامض ، وإذا حسدت فال تبع وساحدتكم باملخرج من ذلك ت إذا طننت فال»    841

 . 126/  7سقطت من مخ أنظر إح 
: ) أخرجه  11/ 8عن إمساعيل بن أمية معضال ، ويف اإلحتاف  8/  6اخرجه ابن قتيبة يف عيون األخبار   842

ى بن يعقوب ، ابن أيب الدنيا يف كتاب ذم احلسد من حديث أيب هريرة ، وفيه يعقوب بن حممد الزهري ، وموس
 ضعفهما اجلمهور .(

: ) أحرجه ابن أيب الدنيا أيضا من رواية عبد الرمحن بن معاوية ،  11/  8قال احلافظ الزبيدي يف إحتاف   843
ثالث الزمات لألميت : سوء الظن و :» وهو مرسل ضعيف ، وتقدم يف افات اللسان حديث  حارثة بن نعمان 

، أخرجه أبو « قق ، وإذا حسدت  فاستغفر اهلل تعاىل ، وإذا تطريت فامض احلسد و الطرية ،فإذا ظننت فال حت
، وروى األمة ، و احلسد و الظن و الطرية ،أال انبئكم  668/  7، والطرباين يف الكبري  33الشيخ يف التوبيخ 

 « ( .باملخرج منها ؟ إذا ظننت فال حتقق ، و إذا حسدت فال تبع ، وإذا تطريت  فامض 
 2188، والبيهقي يف الشعب  17/  7، وأبو نعيم يف احللية  31أبو الشيخ يف التوبيخ و التنبيه أخرجه   844

 من حديث أنس رضي اهلل عنه مرفوعا .
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 845« فإن كل ذي نعمة محسود، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان  »:حديث 991

 .والطبراني من حديث معاذ بسند ضعيف، أخرجه ابن أبي الدنيا 

 846لوال نزل هذا القرءان على رجل من القريتين  ﴿حديث سبب نزول قوله تعالى:  999

وابن مردرية في ، رواه ابو محمد بن أبي حاتم ، و ذكره ابن اسحاق في السيرة  847﴾عظيم 

 تفسيرهما من حديث ابن عباس إال أنهما قاال مسعود

 .ضعيف عمير الثقفي وهو/ بن  في رواية البن مردوية حبيب، و ابن عمرو                أ(911)

قال العراقي لم أجد له أصال  848 « والمنافق يحسد، المؤمن يغبظ » :  حديث 999

 .رواه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد لككذ،  مرفوعا وإنما هو من قول الفضيل بن عياض 

قال  849« والكاف عنه، والمحب له ، المحسن : أهل الجنة ثالثة  »:  حديث 999

 .العراقي لم أجد له أصال 

 : تم كتاب ذم الغضب والحقد والحسد ويتلوه

 

 

 
                                                           

/  6، وابن عدي يف الكامل  91/ 60، و الطرباين يف الكبري  281أخرجه اخلرائطي يف اعتالل القلوب   845
 من حديث معاذ بن جبل رضي اهلل عنه . 2668، والبيهقي يف الشعب  720
/  17و اختلفوا يف تعيني املراد بالرجل يف األية .أنظر تفسري الطربي  الطائف ،مكة و  : المراد بالقريتينو  846
61  /39 . 
. 71سورة الزخرف اآلية   847

  

848
قال احلافظ العراقي : ) مل أجد له اصال مرفوعا ، وإمنا هو من قول الفضيل بن عياض ، كذلك رواه ابن أيب   

 . 91/  8، ورواه أبو نعيم عنه يف احللية  18/  8الدنيا فيذم احلسد ( إحتاف 
 . 37/  8قال احلافظ العراقي : ) مل أجد له أصال ( إحتاف   849
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 850الدنياكتاب ذم 

أخرجه ابن ابي الدنيا في ذم  851« حب الدنيا رأس كل خطيئة» :  حديث 999وفيه             ب(919)

 .والبيهقي في شعب االيمان من طريقه من رواية الحسن مرسال، الدنيا 

 852« يا عجب كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور» :  حديث 999

 .أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي جعفر مرسال.

الحديث أخرجه ابن أبي  853«الدنياى هلموا إل» :  أنه وقف على مزبلة فقال :حديث 999

والبيهقي في شعب اإليمان من طريقه من رواية أبي ميمون اللخمي ، الدنيا في ذم الدنيا 

 وفيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وهو مدلس.،مرسال 

 إن اهلل جل ثناؤه لم يخلق خلقا أبغض إليه من» :  موسى بن يسار حديث 999

وقال موسى بن / ، أخرجه ابن أبي الدنيا  854«إليها وأنه منذ خلقها لم ينظر، الدنيا أ (             919)  

 والبيهقي في الشعب من طريقه وهو مرسل.، يسار بلغه 

الحديث  856« 855س من اهلل في شئكبر همه فليأبح والدنيا أصمن » :  حديث 999

وكذلك رواه ابن أبي الدنيا من حديث ، أخرجه الطبراني في األوسط من حديث أبي ذر 
                                                           

 . 674/  3 و هو الكتاب السادس من ربع املهلكات من كتب إحياء علوم الدين .أنظر إح  850

 . 9أخرجه ابن أيب الدنيا يف ذم الدنيا   851
يهقي يف الشعب ،و الب 11، وابن أيب الدنيا يف ذم الدنيا  71107اخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف   852

 عن أيب جعفر عبد اهلل ين مسور مرسال . 10012
 عن أيب ميمون اللخمي مرسال . 9988، و البيهقي يف الشعب  19أخرجه ابن أيب الدنيا يف ذم الدنيا   853
 من حديث ابن يسار بالغا . 10أخرجه ابن أيب الدنيا يف ذم الدنيا   854
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حديث ابن عمر وكلها  منوأبو منصور الديلمي ،  والحاكم من حديث حديفة ، أنس 

 .ضعيفة جدا

 858«النارفيؤمر بهم إلى  857ليجيئن أقوام يوم القيمة وأعمالهم كجبال  »:  حديث 991

 الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث سالم مولى حذيفة بسند

 .والديلمى من حديث أنس وهو ضعيف أيضا، وأبو منصور ، ضعيف /              (ب 919) 

أخرجه البيهقي في الشعب من طريق  859«التشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا » : حديث 991

 نضر مرسال.ابن أبي الدنيا من رواية محمد بن ال

الحديث أخرجه ابن  860«، وال قصبة على قصبة ما وضع لبنة على لبنة  »: حديث  999

 .و الطبراني في األوسط من حديث عائشة بسند ضعيف، حبان في الثقات 

                                                                                                                                                               
وألزم اهلل قلبه أربع خصال : مها ال ينقطع عنه ابدا ، و شغال ال يتفرغ منه أبدا ، وفقرا ال يبلغ أبدا ، وأمال »  855

 . 132/  7سقطت من مخ أنظر إح « ال يبلغ منتهاه أبدا  
من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ، و بنحوه رواه ابن أيب  1818أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس  856

عن شعيب بن صاحل قال : ) قال عيسى ابن مرمي عليه السالم : ما كست الدنيا قلب  71الدنيا يف ذم الدنيا 
 عبد إال و أليط قلبه منها بثالث ( ، فذكرها ، و مل يذكر األوىل من املثبت .

.132/  7] هتامة[ سقطت سهوا من مخ ، أنظر إح   857  
من حديث أنس رشي اهلل  8831الديلمي يف مسند الفردوس  ، و 1821أخرجه ابن األعرايب يف معجمه   858

هنا : القليل ، و الهنة عن سامل موىل أيب حذيفة رضي اهلل عنه  133/  1عنه مرفوعا ، ورواه أبو نعيم يف احللية 
. 

عن حممد بن النضر احلارثي  10100، و البيهقي يف الشعب  621أخرجه ابن أيب الدنيا يف ذم الدنيا   859
 : ) ألن اهلل يغار على قلب عبده أن يشتغل بغريه ( . 83/  8، قال احلافظ الزبيدي يف إحتاف  مرسال
من سأل عين أو سره أن » عن عائشة رضي اهلل عنها مرفوعا :  7621فقد أخرجه الطرباين يف األوسط   860

رفع إليه علم  ،ة على لبنة ، وال قصبة على قصبة  يضع لبنمل فلينظر على أشعت شاحت مشمر ، و ينظر إيل
 « .ة اجلنة و النار ييوم املضمار وغدا السباق ،والغاال فشمر أليه ،
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أخرجه أبو  862« 861خرهآمثل هذه الدنيا كمثل ثوب شق من أوله إلى  »:  حديث 999

والبيهقي في شعب اإليمان من ، عيم في الحلية نوأبو ، الشيخ بن حبان في كتاب الثواب 

 .حديث أنس بسند ضعيف.

 عليه من طلب الدنيا حالال مكاثرا مفاخرا لقى اهلل وهو »:حديث 999

والبيهقي من حديث أبي ، الحديث أخرجه أبو النعيم في الحلية  864« 863 غضبان/               (أ 919) 

 .هريرة بسند ضعيف

بلى  : قلتف« ؟  أال أريك الدنيا جميعها لما فيهايا أبا هريرة ،  »:  أبي هريرة حديث 999

الحديث  866« 865فإذا مزبلة، وأتى في واديا من أودية المدينة  ى،فأخد بيد ،يارسول اهلل

 لم أجد له أصال. :قال العراقي

                                                           
 . 182/  7سقطت من مخ أنظر إح « فبقي متعلقا خبيط يف آخره ، فيوشك ذلك اخليط أن ينقطع »   861
 . 9319،و البهقي يف الشعب  171/  8حللية ، وأبو نعيم يف ا 661اخرجه اب أيب الدنيا يف ذم  الدنيا   862
سقطت من « و من طلبها استعفافا عن املسألة وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر»   863

 . 191/  7مخ انظر إح 
 109،و أبو نعيم يف احللية  76، و ابن ايب الدنيا يف العيال  66261اخرجه ابن ايب شيبة يف املصنف   864

 من حديث ايب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعا . 9890، و البيهقي يف الشعب  7/
يا أبا هريرة ن هذه الرؤوس كانت حترص  »فيها رؤس أناس ، وعذرات ، وخرق، وعظام ، مث قال : »  865

كحرصكم ، وتأمل آمالكم ، مث هي اليوم عظام بال جلد ، مث هي صلئرة رمادا، وهذه العذرات هي ألوان 
، واكتسبوها من حيث اطتسبوها ، مث قذفوها من بطوهنم ، فأصبحت والناس يتحاموهنا ، وهذه اخلرق  أطعمتهم

البالية كانت رياشهم و لباسهم، فأصبحت و الرياح تصفقها ، وهذه العظام عظام دواهبم اليت كانوا ينتجعون 
سقطت خمن مخ « نا حىت اشتد بكاؤها، قال : فما برج« عليها اطراف البالد ، فمن كان باكيا على الدنيا فليبك

 . 123/  7أظر إح 
: ) قال العراقي : مل أجد له أصال ، قلت : لكن أورده صاحب  81/  8قال احلافظ الزبيدي يف إحتافه   866

 . (  10عن احلسن مرسال ،وأورده احلافظ عبد احلق اإلشبيلي يف العاقبة يف ذكر املوت القوت 
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أخرجه ابن أبي  867« من هاروت وماروت سحرأفإنها ، احذرواالدنيا  »: حديث 999

 : قال البيهقي ،مرسال يالدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه من رواية أبي الدرداء الرهاو 

 ضهم قال عن أبي الدرداء عن رجل منعإن ب

 .أصل له  منكر ال/  وهذاقال من أبو الدرداء  يدر ي القال الذهبي  الصحابة            (ب919) 

 تم كتاب ذم الدنيا ويليه

 

 

 

 868حب المالذم كتاب ذم البخل و 

قال  871« االغنياء »870: قال  ؟شرك اي امت، يا رسول اهلل  :قيل حديث 999 869 

»  حديث عبد اهلل بن جعفر غريب لم اجده بهذا اللفظ وللطبراني في األوسط :العراقي

فيه أصرم بن و « ا شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به يأكلون من الطعام ألوان

، رواه ابن السري في الزهد له من رواية عروة بن رويم مرسال وللبزار من  حوشب ضعيف

 حديث أبي هريرة بسند ضعيف

                                                           
 عن أيب الدرداء الرهاوي .  10066، و البيهقي يف الشعب  176أخرجه ابن أيب الدنيا يف ذم الدنيا   867
 .199/  7وهو الكتاب السابع من ربع املهلكات من كتاب إحياء علوم الدين .أنظر إح 868

أ(701بياضا بقدر سطر و نصف يف السطر الثاين و الثالث من املخطوطة )  869  
 . 600/  7سقطت من مخ أنظر إح « لسالم عليه الصالة وا»  870
من  110، وأخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت وآداب اللسان  30كذا أورده احملاسيب يف الوصايا ص    871

شرار أميت الذين غدوا بالنعيم ، والذين يأكلون ألوان الطعام ، » حديث السيدة فاطمة عليها السالم مرفوعا : 
 « .دقون يف الكالم  ويلبسون ألوان الثياب ،ويتش
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 «عليه  أجسامهم /  ان من شرار امتي الذين غدوا بالنعيم وثبتت» :حديث                (أ919)

حون أجمل وينك 872،يب الدنيا وألوانهااسيأتي بعدكم قوم يأكلون أط»  : حديث 999 

الحديث أخرجه الطبراني في األوسط والكبير من حديث أبي  874« 873النساء و ألوانها

، ويلبسون ويشربون ألوان الشراب  ،ل من أمتي يأكلون ألوان الطعاماسيكون رج» أمانة 

 وسنده ضعيف.«  شدقون في الكالم أوليك شرار أمتيألوان اللباس ، ويت

الحديث  877 «دنيا 876علم وطالب 875طالب : يشبعان منهومان ال »: حديث  999

 .أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بسند ضعيف

 في دوالقص ، خشية اهلل في السر والعالنية ، ثالث منجيات» :  حديث  991

                                                           
 . 600/  7سقطت من مخ أنظر إح « ويركبون فره اخليل وألوانه  »   872
ويلبسون ألني الثياب وألواهنا ن هلم بطون من القليل ال تشبع ، وأنفس بالكثري ال تقنع ، عاكفون على »   873

إىل أمرها ينتهون ، وهواهم يتبعون ، الدنيا يغدون و يرحون إليها ، اختذوها آهلة من دون إهلهم ، وربا دون رهبم ، 
فعزمية من حممد بن عبد اهلل ملن أدرك ذلك الزمان من عقب عقبكم و خلف خلفكم أال يسلم عليهم ، وال يعود 

سقطت من مخ .« مرضاهم ، وال يتبع جنائزهم ، وال يوقر كبريهم ، فمن فعل ذلك فقد أعان على هدم اإلسالم 
 . 600/  7أنظر إح 

، وأبو نعيم يف  103/  8و بتمامه ، وروى بعضه الطرباين يف الكبري  92احملاسيب يف الوصايا  ص  أخرجه  874
طعام ، سيكون رجال من أميت يأكلون ألوان ال» من حديث أيب أمامة مرفوعا ، ولفظه :  90/  2احللية 

: مجع فاره ،  وفره،« شرار أميت وأولئك ، الكالم  يلبسون ألوان اللباس ، ويتشدقون يفويشربون ألوان الشراب ، و 
 النشيط املليح القوي .

 ، ] طالب [ حتريف . 601/  7] منهوم [ كذا يف األصل يف إح   875
 ، ] طالب [ حتريف . 601/  7] منهوم [ كذا يف األصل يف إح   876
، منهوم منهومان ال يشبعان » من حديث انس مرفوعا ، و لفظه :  96/  1أخرجه احلاكم يف املستدرك   877

 « .يف علم ال يشبع ، ومنهوم يف الدنيا ال يشبع 
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وأبو ،و الطبراني ،أخرجه البزار 878«والعدل في الرضا والغضبوالفقر ، /  الغنىفي                (ب919)

 .والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف، النعيم 

الحديث أخرجه البزار من حديث طلحة  880« 879من اقتصد أغناه اهلل» :  حديث 991

 .وشيخه فيه عمران بن هارون البصري« ومن ذكر اهلل أحبه اهلل» :  بن عبد اهلل دون قوله

 . هذا الحديث أي شيخ اليعرف حاله أتى بخبر منكر: قال الذهبي 

قاله البن مسعود أخرجه  881« وما ترزق يأتك ، ال تكثر همك ما يقدر يكن »: حديث 999

هاني في الترغيب فورواه األص  أبو نعيم من حديث خالد بن رافع وقد أختلف في صحبته ،

  العلمي والترهيب من رواية ملك بن عمر

  . مرسال              أ(919) 

 يتركه فلم ، منها نفمن كان سخيا اخد بغص، السخاء شجرة في الجنة  »: حديث 999

الحديث أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث  883« 882الغصن حتى يدخله الجنة ذلك

 . عائشة

                                                           
 371، و البيهقي يف الشعب  717/  6، وأبو نعيم يف احللية  106أخرجه اخلرائطي يف اعتالل القلوب   878

. 
 . 608/  7سقطت من مخ أنظر إح « ومن بذر أفقره اهلل ، ومن ذكر اهلل عز وجل أحبه اهلل »   879
 بتمامه . 768دنيا يف إصالح املال أخرجه ابن أيب ال  880
، والبيهقي يف  977/  6، وابو نعيم يف معرفة الصحابة  19أخرجه ابن أيب الدنيا يف الفرج بعد الشدة   881

 . 1111الشعب 
« والشح شجرة يف النار ، فمن كان شحيحا أخذ بغصن منها ، فلم يرتكه ذلك الغصن حىت يدخله النار »   882

 . 609/  7سقطت من مخ أنظر إح 
883

 . 10733أخرجه البيهقي يف الشعب   
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 884ان هذا دين رضيته »: حديث جابر مرفوعا حكاية عن جبريل عن اهلل تعالى 999 

أخرجه الدار قطني في المستجاد  886« 885 ولن يصلحه اال السخاء وحسن الخلق، لنفسي

 بسند ضعيف.«  وحسن الخلق» :دون قوله

أخرجه أبو 888 « الصبر والسماحة» قال :  ؟ أفضل 887أي االيمان حديث جابر: 999

 .يعلى وابن حبان في الضعفاء

 الرحماء من عبادي 889اطلبوا الفضل منيقول اهلل تعالى :  »:حديث 999

 الحديث أخرجه بن حبان في الضعفاء./  891« 890 تعيشوا في اكنافهم               ب(911)

أخرجه  892«ن اهلل آخذ بيده كلما عثرإف، تجافوا عن ذنب السخي  »: حديث 999

وأبو نعيم من حديث ابن مسعود ، والخرائطي في مكارم األخالق ، الطبراني في األوسط 

 . نحوه باسناد ضعيف

                                                           
 ، ] رضيته [ حتريف . 610/  7] ارتضيته [ كذا يف اآلصل يف إخ   884
/  7سقطت من مخ أنظر إح « فأكرموه هبما ما صحبتموه » رواية  ، و يف « فأكرموه هبما ما استطعتم »   885

610 . 
،و البيهقي يف الشعب  8911، والطرباين يف األوسط  119ـ  79أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   886

 . 166، ولفظه بروايتيه عند اخلركوشي يف هتديب األسرار ص  10722
 ، ] اإلميان [ حتريف .  610/  7] األعمال [ كذا يف األصل يف إح   887
 781/  1، وأمحد يف مسنده  1811، وأبو يعلى يف مسنده  71071أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف   888

 من حديث عمرو بن عنبسة رضي اهلل عنه . 
 ، ] من [ حتريف . 610/  7] عند [ كذا يف األصل يف إح  889

سقطت من مخ « فإين جعلت فيهم رمحيت ، وال تطلبوه من القاسية قلوهبم ،فإين جعلت فيهم سخطي »   890
 . 610/  7أنظر إح 

، والطرباين يف األوسط  699/  6، وابن حبان يف اجملروحني  128أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   891
 . 300،والقضاعي يف مسند الشهاب  1311



218 

 

 894« 893السكين الى ذروة البعير عام أسرع منمطعم الط الى الرزق »:حديث 999

، ورواه ابن ماجة من حديث انس ، لم أجده من حديث ابن مسعود  : الحديث قال العراقي

 . وكلها ضعيفة«  الخيراسرع الى البيت الذي يغشى »: وابن عباس بلفظ 

 الحديث896 «895 ان هلل عبادا يخصهم بالنعيم لمنافع العباد »: حديث  999 

وفيه محمد بن الحسن السهمي ، وأبو نعيم ، واألوسط / أخرجه الطبراني في الكبير                  أ(911)

 فيه لين.

أخرجه  899« 898عظمت مؤنة الناس عليه 897من عظمت  نعمة اهلل عليه» حديث  991

عظمت نعمة اهلل على عبد  »وابن حبان في الضعفاء من حديث معاذ بلفظ ما ، ابن عدي 

 أبو حاتم مجهول. : قال،  هرانوفيه أحمد بن م، «إال بذكره 

                                                                                                                                                               
، وأخرجه من حديث ابن مسعود  793/  9، وأبو نعيم يف احللية  1302 األوسط أخرجه الطرباين يف  892

 . 10729، والبيهقي يف الشعب  108/  1رضي اهلل عنه 
 .  610/  7سقطت من مخ أنظر إح « وإن اهلل تعاىل ليباهي مبطعم الطعام املالئكة عليهم السالم »  893
من حديث أنس  7713ـ  7712رجه ابن ماجة خ، وأ 161وشي يف هتديب األسرار ص كذا عند اخلرك   894

اخلري أسرع إىل البيت الذي يؤكل فيه ـ أو يغشى ـ من الشفرة إىل سنام » وابن عباس رضي اهلل عنهم مرفوعا : 
 من حديث جابر رضي اهلل عنه . 160/  1تاريخ قزوين  نا الرافعي يفه، وأخرجه بنحوه  «البعري 

أنظر إح ، سقطت من مخ « عن العباد نقلها اهلل عز وجل عنه ، وحوهلا إىل غريه  فمن خبل بتلك املنافع »   895
7  /611 . 

، 111/  2، وأبو نعيم يف احللية  1118، والطرباين يف األوسط  1أخرجه ابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج   896
 . 611/  10و 

 ، ] عليه [ حتريف . 611/  7] عنده [ كذا يف األصل يف إح   897
 . 611/ 7سقطت من مخ أنظر إح « فمن مل حيتمل تلك املؤنة عرض تلك النعمة للزوال »   898
من حديث عائشة رضي اهلل عنها مرفوعا ، ورواه ابن عدي يف  18أخرجه ابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج   899

مرفوعا أيضا  ، من حديث معاذ بن جبل رضي اهلل عنه 398، والقضاعي يف مسند الشهاب  131/  1الكامل 
. 
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ولكن دخلوها ، متي لم يدخلوا الجنة بصالة وال صيام أان بدالء  »: حديث 991

وأبو بكر بن ، الحديث أخرجه الدار القطني في المستجاد  902«  901 األنفس 900بسماحة

 وفيه محمد، بالل في مكارم األخالق من حديث انس 

وفي الميزان انه منكر  ،مناكير/ بن عبد العزيز بن المبارك الدينوري أورده ابن عدي له                ب(919)

  .الحديث ضعيف

، فجهدوا ، بعثا عليهم قيس بن سعد  بن عبادة  بعث رسول اهلل : حديث جابر  999

 أهل ذلك البيت مةان الجود لمن شب » :رسول اهلل  فيه فقالو الحديث 903لهم  فنحر

أخرجه الدارالقطني فيه من رواية أبي حمزة الحميري عن جابر وال يعرف أسمه وال  904«

 .حاله

 905و العايل، والبخيل المنان ، الشيخ الزاني  ة:يبغض ثالث تعالى إن اهلل» :  حديث 999

 البخيل المنان»: والنسائي من حديث أبي ذر دون قوله،أخرجه الترمذي 906«المختال

والشيخ ،إن اهلل ليبغض الغني الظلوم  »لفظ ب يمن حديث عل والطبراني في األوسط،«

 .وسنده ضعيف«  والعايل المختال،الجهول 

                                                           
 ، ] بسماحة [ حتريف .611/ 7] بسخاء [ كذا يف األصل يف إح   900
 . 611/ 7سقطت من مخ أنظر إح « وسالمة الصدور ، والنصح للمسلمني »   901
 . 10791ـ  10797، والبيهقي يف الشعب  18ابن أيب الدنيا يف األولياء   أخرجه  902
/  7سقطت من مخ أنظر إح « قيس تسع ركائب ، فحدثوا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بذلك »    903

616 . 
 . 111/  19، وابن عساكر يف تاريخ دمشق  1091أخرجه أبو بكر الشافعي يف الغيالنيات   904
] العايل [ حتريف. 613/  6] املعيل[ كذا يف األصل يف إح   905  
 . 731اوئ األخالق أخرجه اخلرائطي يف مس  906
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ما ال بو يبخل ، أفلعله كان يتكلم فيما يعنيه  ؟! وما يدريك انه شهيد »:حديث 999               أ(919)

 .بويعلى من حديث ابي هريرة بسند ضعيفأخرحه أ 907«ينقصه 

ما   »من حديث ابي مسعود  يابن عد أخرجه.908النهى عن جمع المال: حديث  999

الحديث وابي النعيم والخطيب  909 « وأكون من التاجرين، جمع المال أن أ ياوحى اهلل ال

ال يجمعوا  »والبيهقي في الزهد من حديث الحارث بن سويد في اثناء حديث ، في التاريخ 

 .وكالهما ضعيف«  ما ال تاكلون

 : أن ثعلبة بن حاطب قال يارسول اهلل ادع اهلل ان مامةأبي أحديث  999

الحديث  910 « تطيقه ال/ كثير يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من» قال: يرزقني ماال               ب(919) 

 .بطوله أخرجه الطبراني بسند ضعيف

من هل معك  »؟ فقال : احب الموت  مالى ال، يا رسول اهلل  : حديث قال رجل 999

 .لم اقف عليه  : الحديث قال العراقي 912 « 911مال ؟

                                                           
 . 6712، وقريب منه عند الرتمذي  2212أخرجه أبو يعلى يف مسنده   907
 .  68/  7احلديث بطوله يف إح   908
، كتاب  91، ومسلم  21111احلديث مرفوع الذي ورد ضمن بالغ احلارث رمحه اهلل تعاىل رواه البخاري   909

الزكاة ، باب الرتغيب يف الصدقة ، ولقاء أيب ذر بعثمان رضي اهلل عنهما وحديثهما عن عبد الرمحن بن عوف 
أذن على عثمان بن عفان رضي اهلل عنه و فيه : أن أبا ذر جاء  يست 27/  1رضي اهلل عنه رواه أمحد يف املسند 

، فاذن له وبيده عصاه ،فقال عثمان رضي اهلل عنه : يا كعب إن عبد الرمحن تويف و ترك ماال ، فما ترى فيه ؟ 
ما أحب لو أن يل هذا اجلبل ذهبا أنفقته و يتقبل مين » فقال : مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول : 

 ، أنشدتك اهلل يا عثمان أمسعته ؟ ثالث مرات / قال : نعم .« ق أذر خلفي منه ست أورا
وأبو نعيم يف معرفة ،  618/  8، والطرباين يف الكبري  672/  10/  2أخرجه الطرباين يف تفسريه   910

. و قوله : ) تويف ثعلبة يف خالفة عمر ( أي : يف حالفة  1018، والبيهقي يف الشعب  191/  1الصحابة 
 اهلل عنه كما هو مصرح به عندهم .عثمان رضي 
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فرد أو ، فأمر بقتلهم ،  914بأسرى من بني الغير   913أتى النبي :حديث الهاللي 999

لم  :فيه قال العراقي 917«  شكر له سخاء916فان اهلل »  الحديث وفيه 915، منهم رجال

 . اجد له اصال

: قال العراقي  918« تعجيل السراحوثمرة المعروف ، إن لكل شيء ثمرة  »:  حديث 999

 . لم اقف له على اصل

 خرجه ابن عدىأ 919« الجنة دار االسخياء » :عائشة حديث 991

، قال الدار القطني: اليصح ومن طريقه رواه .  والدارقطني في المستجاد والحرائطي               أ(919) 

 ابن الجوزي في الموضوعات.

                                                                                                                                                               
قال : نعم يا رسول اهلل ، قال : قدم مالك ، فإن قلب املؤمن مع ماله ، إن قدمه أحب أن يلحق ، وإن »   911

  . 600/  7سقطت من مخ ، أنظر إح « خلفه أحب أن يتخلف معه 
 . 271أخرجه ابن املبارك يف الزهد   912
 ، ]النيب [ حتريف .  611 / 7] رسول [ كذا يف األصل يف إح   913
[ حتريف ، ] الغري611 /7] العنرب[ كذا يف األصل يف إح   914  
فقال علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه : يا رسول اهلل ، الرب واحد ، و الدين واحد ، و الذنب واحد ، »   915

 «هوالء واترك هذا  نزل علي جربيل فقال : اقتل  »فما بال هذا من بينهم ؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم : 
  611/  7سقطت من مخ ، أنظر إح « تعاىل »   916
، و فيه ) اهلذيل ( بدل ) اهلاليل( ، وزاد : فقال األسري :  161كذا أورده اخلركوشي يف هتذيب األسرار ص    917

خاوته . وقال  بأسلم وحسن إسالمه بربكة س« إن اهلل تعاىل شكرسخاء فيك  » أصحايب ؟ فقال :  مل مل احلق ]
 . 131/  8مل أجد له أصال ( . إحتاف احلافظ العراقي : 

: ) قال احلافظ العراقي : مل اقف له على أصل . قلت : و لكن  131/  8قال احلافظ الزبيدي يف إحتافه   918
ر املعىن صحيح ، و منه قوهلم :إما نعم صرحية و إال مرحية ( ، و قد سقط اخلرب من مطبوع هتديب األسرا

 للخركوشي مع أن السياق عنده . 
/  1، و ابن عدي يف الكامل  67/  1، وابن حبان يف الثقات  193أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   919

183 . 
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 922« 921  العرش 920اعلم أن مفاتيح أرزاق العباد وراء ،يا زبير» انس حديث 991

عن  يأخرجه الدار القطني فيه وفي اسناده الوافد. مع المأمون  ةالحديث وفي اوله قص

 .محمد بن اسحاق عن الزهرى بالعنعنة وال يصح

 924 فجودوا يجد اهلل لكم 923فجودتعالي الجود من جود اهلل  »: حديث ابن عباس 999

ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه واده في مسنده ولم اقف له على  الحديث بطوله 925 «

 .اصل اسناده قاله العراقي

 ذكره/ الحديث 927« 926 إن اهلل يبغض البخيل في حياته »:  حديث 999

 ا.صاحب الفردوس ولم يخرجه ولده في مسنده ولم أجد له إسنادا قاله العراقي ايض        ب( 919)

                                                           
 ، ] وراء [ حتريف . 617/  7] يإزاء [ كذا يف األصل يف إح   920
و أنت أعلم . قال « يبعث اهلل عز وجل إىل كل عبد بقدر نتقته ، فمن كثر له ، و من قلل قلل له  »   921

، خ سقطت من م« الواقدي : فواهلل ، ملذكرة املأمون إياي احلديث أحب إيل من اجلائرة و هي ألف درهم . 
 . 617/  7ح إأنظر 
، وهو عند اخلركوشي يف هتذيب األسرار ص  668/  7أخرجه بتمامه اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد   922

 بنحوه . 8111، و الديلمي يف مسند الفردوس  612/  10، وروى املرفوع و حده أبو نعيم يف احللية  168
.618ص 7] فجود[ زيادة يف نص املخطوطة انظر إح ج  923  
فيأصل شجرة طوىب ، و شد أال إن اهلل عز وجل خلق اجلود فجعله يف صورة رجل ، وجعل اسه راسخا »   924

تعلق بغصن منها أدخله اجلنة ، أال إن السخاء من اإلميان ، واإلميان يف اجلنة ، وخلق البخل من مقته ، وجعل 
اصله راسخا يف أصل شجرة الزقوم ، ودىل بعض أغصاهنا إىل الدنيا ، فمن تعلق بغصن منها أدخله النار ، أال إن 

 . 618/  7سقطت من مخ أنظر إح « لنار البخل من الكفر ، و الكفر يف ا
: ) أخرجه اخلطيب يف البخالء عن أبن عباس ، ويف سنده أبو  12613قال املتقي اهلندي يف كنز العمال   925

 بكر النقاش ، صاحب مناكري ( .
 . 619/  7سقطت من مخ ، أنظر إخ « السخي  عند موته »   926
، وأشار السيوطي كما يف فيض املناوي : ) و هو مما بيض  263كذا هو عند الديلمي يف مسند الفردوس    927

 له الديلمي لعدم وقوفه له على مسنده ( . 
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بحرمة  :وهو يقول، فإذا رجل متعلق بأستار الكعبة ، كان يطوف بالبيت : حديث  999

ليك عني ال تحرقني إ»  الحديث في ذم البخل وفيه قال: « 928هذا البيت إال غفرت لي 

  .هو باطل ال اصل له :الحديث بطوله قال العراقي 929 «بنارك 

، أنفقه في حرام ف ،مة وقد جمع ماال من حرام ايؤتى بالرجل يوم القي »:  حديث 999

 .لم أقف له على اصل :الحديث بطوله قال العراقي 931« 930اذهبوا به إلى النار: فيقال 

 كلونأوي/  فيتمتعون ،الجنة قبل اغنيائهم 932 يدخل فقراء  »:  حديث 999           أ( 919)

 . لم ارله اصال  :الحديث قال العراقي 934«  933 

 ذم المال و يليه تم كتاب ذم البخل وحب 

 

 

                                                           
 ، تتمت احلديث .  619/  7أنظر إح   928
ث من حديث اهليكل بن جابر رضي اهلل عنه ، وأورده احلار  638/  6أخرجه الفكاهي يف أخبار مكة   929

: ) احلديث بطوله ال  193/  8بالغا ، وقال احلافظ العراقي كما يف اإلحتاف  106احملاسيب يف الوصايا  ص 
 .  181/  7،و اإلصابة  161/  1أصل له ( ، وانظر اسد الغابة 

 ،تتمت احلديث بطوله . 671/  7أنظر إح   930
: ) احلديث بطوله مل أقف له على أصل ( .  ، قال احلافظ العراقي 82كذا أورده احملاسيب يف الوصايا ص    931

 .  661/  8إحتاف 
 . 671/  7سقطت من مخ أنظر إح « املؤمنني»   932
واآلخرون جثاة على ركبهم ، فيقول اهلل : قبلكم طلبيت ، وأنتم حكام الناس و ملوكهم ، فأروين ماذا »   933

 . 671/  7سقطت من مخ أنظر إح « فيما أعطيتكم صنعتم 
، وقال احلافظ العراقي  : ) مل أر له أصال ( .  88احلديث هبذا اللفظ و متامه أورده احملاسيب يف الوصايا ص   934

« يدخل فقراء املؤمنني اجلنة قبل أغنيائهم» ، وصدره و هو قوله صلى اهلل عليه و سلم : 666/  8إحتاف 
عن احلسن  1218وروى أمحد يف الزهد « بنصف يوم ، وهو مخس مائة عام » وزاد :  6711أخرجه الرتمذي 

 «قوله : ) حيشر األمراء و األغنياء ، فيقول هلم : إنكم كنتم حكام املسلمني، واهل الغىن قبلكم طلبيت  
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 935الجاه و الرياءكتاب ذم 

ن يشير الناس اليه باالصابع في دينه أمن الشر امرئ حسب  » :حديث انس 999936

 .خرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيفأ 938 «937 ودنياه

لو اقسم  ، له 939ال يؤدن، ذي طمرين  رب »: :  قال النبي  حديث ابن مسعود 999

 « ولم يعط من الدنيا شيئا، اللهم إني أسألك الجنة العطاه الجنة : لو قال  ، على اهلل ألبره
 أخرجه ابن أبي الدنيا ومن 940

 .طريقه أبو الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف./      ب( 919) 

» :  ؟ قاليا رسول اهلل  وما هو: قيل «  من جب الحزن 941استعيدوا باهلل  » حديث 999

وابن ماجة من حديث ، غريب  أخرجه الترمذي وقال 942«المرائينعد للقراء أواد في جهنم 

 .أبي هريرة وضعفه ابن عدي

أخرجه  944« عمل السر على عمل الجهر بسبعين ضعفا 943ليفضت » حديث 991

 البيهقي في الشعب من حديث ابي الدرداء وقال هذا من أفراد بقية عن شيوخه المجهولين.

                                                           
 . 671/  7وهو الكتاب الثامن من ربع املهلكات من كتاب إحياء علوم الدين ، أنظر إح   935
 أ(702) مخبياضا بقدر سطر يف السطر الثالث و الرابع من   936
  672/  7سقطت من مخ ، أنظر إح « إال من عصمه اهلل »   937
 . 2180، و البيهقي يف الشعب  70أخرجه ابن أيب الدنيا يف التواضع و اخلمول   938
،] يؤدن[ حتريف 673/  7]يؤبه[ كذا يف األصل يف إخ   939  
، وقال احلافظ العراقي : ) أخرجه ابن أيب الدنيا ، ومن طريقه أبو منصور  1227أخرجه متام يف فوائده   940

 . 671/  8الديلمي يف مسند الفردوس بسند ضعيف ( . إحتاف 
 . 611/  7سقطت من مخ، أنظر إح « عز وجل »   941
 . 612، وابن ماجة  6787أخرجه الرتمذي   942
 ، ] تفضيل [ حتريف . 616/  7ألصل يف إح ] إن فضل [ كذا يف ا  943



225 

 

، ضل عملك ، يا مرائي  ،يا غادر ،يا فاجر :مةاالقيإن المرائي ينادى يوم  » حديث 911

 الحديث أخرجه ابن الدنيا من رواية 946« 945 وحبط أجرك 

 يا مرائي» ولم يقل:«  يا كافر يا خاسر »: اليحصبي عن صحابي لم يسم وزاد / جبلة                 أ(919)

 .سناده ضعيفإو « 

من  أخرجه الطبراني  947«النمل بيب دفي الرياء شوائب أخفى من  » حديث  919

ورواه  948« النمل بيبداتقوا هذا الشرك فانه أخفى من » :  حديث أبي موسى األشعري

 .ابن حبان في الضعفاء من حديث  أبي بكر الصديق وضعفه هو والدار القطني.

بيميني منذ بايعت  يوال مسست ذكر ، وال تمنيت ، ما تغنيت  » عثمان قوله حديث 919

 . ضعيفبسند معجمه  في يأخرجه ابو يعلى الموصل »949رسول اهلل 

في الشعب من / اخرجه البيهقي 950« عوذوا باهلل من خشوع النفاقت » حديث 919             ب( 911) 

 .وابن معين،فيه الحارث بن عبيد االيادى ضعفه احمد ،و حديث ابي بكر الصديق 

                                                                                                                                                               
 . 2791، وبنحوه كذلك عن أيب الدرداء  111أخرجه البيهقي يف الشعب   944
 . 616/  7سقطت من مخ ، أنظر إح « اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له »   945
 ، وليس فيه لفظ : ) يا مرائي ( 77أخرجه أبو الليث السمرقندي يف تنبيه الغافلني ص   946
  947 176أخرجه الطرباين 
أخرجه ابن حبان يف الضعفاء من حديث أيب بكرة الصديق و ضعفه هو ودار القطين  948

  

 . 711أخرجه ابن ماجة   949
موقوفا على أيب هريرة وأيب الدرداء رضي اهلل عنهما ، ورواه البيهقي يف  117أخرجه ابن املبارك يف الزهد   950

من حديث أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه مرفوعا ، وفيه زيادة : قالوا : يارسول اهلل ، وما  2128الشعب 
 « .خشوع البدن ونفاق القلب »  خشوع النفاق ؟ قال :



226 

 

لو كان صاحبك  : » رسول اهلل  خيرا فقال 951ن رجال أثنى على رجل : أحديث  919

لم اجد له  : قال العراقي 952« مات على ذلك دخل النارفحاضرا فرضى الذي قلت 

 .اصال

فاجعلوه في  ،إن هذا لم يردني في بعلمه:  تهيقول لمالئكتعالي إن اهلل  »: حديث  919

 .رواه ابن لجوزي في الموضوعات 953«سجين 

 تم كتاب ذم الجاه والرياء ويليه 

 954الكبر والعجب ذم كتاب

 »! فقال:  ما اعظم كبر فالن، يا رسول اهلل  : نه قيلأ بلغنا: حديث ثابت /  919               أ(991) 

 .أخرجه البيهقي في الشعب هكذا مرسال بلفظ بخير 955«؟! ليس بعده الموتأ

أخرجه  956«المتكبرون ويطبق عليهم  إن في النار قصرا يجعل فيه »:  حديث 919

« فيقبل» وقال:«  قصرا »مكان  «توابيت »  البيهقي في الشعب من حديث انس وقال:

 وفيه ابان بن عياش وهوضعيف.، « يطبق»مكان 

 960« 959يمسكانه بها  958إال ومعه ملكان وعليه حكمة  957ما من عبد »:حديث  919

 في الشعب من والبيهقي،الحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء 
                                                           

 . 613/  7سقطت من مخ ، أنظر إح  «ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم عند رسو »   951
 . 612/  8قال احلافظ العراقي : ) مل أجد له أصال ( . إحتاف   952
 من حديث ضمرة بن حبيب مرسال . 160، وأبو الشيخ يف العظمة  116أخرجه ابن املبارك يف الزهد   953
 . 682/  7وهو الكتاب التاسع من ربع املهلكات من كتب إحياء علوم الدين .أنظر إح   954
 كما أورده املصنف مرسال .  601أخرجه ابن أيب الدنيا يف التواضع و اخلمول   955
من قول حممد بن املنكدر ، ورواه البيهقي يف الشعب  133كذا أخره اخلرائطي يف مساوئ األخالق    956

إن املتكربين يوم القيامة جيعلون يف توابيت من نار » س رضي اهلل عنه مرفوعا بلفظ : من حديث أن 3873
 موقوفا على عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه . 3878، ورواه بنحوه « فيقفل عليهم 
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 من حديث ابي عباس وكالهما ضعيف./ حديث أبي هريرة،والبيهقي أيضا       ب( 999) 

الحديث  963« 962أو ملكا نبيا ،عبدا رسوال 961:خيرني ربي بين أمرين »:  حديث 911

كال الحديثين و والطبراني من حديث ابن عباس ، أخرجه أبو يعلى من حديث عائشة 

 .ضعيف

، وجعله في موضع غير شائن  وحسن صورته،  هدى اهلل عبدا لإلسالمإذا  »: حديث 911

الحديث أخرجه الطبراني موقوف  964«له ، ورزقه مع ذلك تواضعا فذلك من صفوة اهلل 

 وفيه المسعود اختلف فيه، على ابن مسعود نحوه 

أخرجه  965« إذا تواضع العبد رفعه اهلل إلى السماء السابعة »: حديث ابن عباس  919

 .وفيه زمعة بن صالح ضعفه الجمهور، بيهقي في الشعب نحوه ال

                                                                                                                                                               
 ، ] عبد[ حتريف. 689/ 7أحد[ كذا يف األصل يف إح  ]957

ها لراكبها حىت مينعها من اجلمام  وحنوه ، ومنه اشتقاق حنو جلام الدابة ، مسيت بذلك لنها تذللالحكمة :   958
 . 710/  8احلكمة بالكسر ، الهنا متنع صاحبها من أخالق األراذل . إحتاف 

سقطت من مخ « فإن هو رفع نفسه جبذها ، مث قاال :اللهم ضعه ،وإن وضع نفسه قاال : اللهم ارفعه »   959
 . 689/  7،أنظر إح 

 . 31اخرجه ابن أيب الدنيا يف التواضع و اخلمول   960
 . 690/  7سقطت من مخ ،أنظر إح « أن أكون »   961
فلم أدر أيهما أختار ، وكان صفيت من املالئكة جربيل ، فرفعت رأسي إليه فقال : تواضع لربك ، فقلت »   962

 . 690/  7سقطت من مخ ،أنظر إح « : عبدا رسوال 
 . 81الدنيا يف التواضع و اخلمول أخرجه ابن أيب   963
 عن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان بالغا . 161أخرجه ابن أيب الدنيا يف التواضع و اخلمول   964
 . 1313/  1أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق   965
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الحديث  966«، فتواضعوا يرحمكم اهلل  التواضع ال يزيد العبد اال رفعة» : حديث/ 919         أ(  999) 

وفيه بشر بن الحسين وهو ضعيف ،أخرجه األصفر في الترغيب والترهيب من حديث انس 

 .جدا

أخرجه الترمذي من حديث  968« أرذلهم 967الزمان زعيميكون في آخر » :  حديث 919

الحديث  «كان زعيم القوم أرزلهم »الحديث وفيه  «إذا اتخذ ألفيء دوال  »أبي هريرة 

 غريب . :وقال

 إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البالء »: بن أبي طالب  يحديث عل 919
 . «وكان زعيم القوم ارذلهم  »فذكر منها  970«969

                                                           
بن احلسني  قال احلافظ العراقي : ) أخرجه األصبهاين يف الرتغيب و الرتهيب من حديث أنس ، وفيه بشر  966

، زاد « ( ما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل :»يف أثناء حديث آليب هريرة  6188،وهو ضعيف جدا ، وملسلم 
احلافظ الزبيدي : ) السياق املصنف رواه أبو نعيم يف احللية ، ومن طريق الديلمي ، ومن حديث أنس ، إال أنه 

 . 717/  8قال : فتواضعوا يرفعكم اهلل ( .إحتاف 
696/  7] القوم [ هذه الكلمة سقطت سهوا من مخ انظر إح   967  
 . ربضمن خ 6610الرتمذي أخرجه   968
، واألمانة مغنم ا، والزكاة مغرم ا،  »تتمة احلديث    969 ْغَنُم ُدوال 

َ
فقيل: وما هن يا رسول اهلل ؟ قال: "إذا كان امل

ارتفعت األصوات يف املساجد، وكان زعيُم القوم أرذهَلم، وأطاع الرجُل زوجته، وعقَّ أمه، وبرَّ صديقه، وجفا أباه، و 
وُأكرم الرجل خمافة شره، وُشربت اخلمور، ولُبس احلرير، واختذت الَقْينات واملعازف، ولعن آخُر هذه األمة أوهلا، 

 . 129رقم  1/110الطرباين يف األوسط « فلريتقبوا عند ذلك رحي ا محراء، أو خسف ا، ومسخ ا 

، والطرباين  6/602، وابن حبان يف اجملروحني  1، وابن أيب الدنيا يف ذم املالهي 6610الرتمذي أخرجه  970 
 /ب،198-/أ193، وأبواحلسن علي بن عمر القزويين يف جملس من األمايل  129رقم  1/110يف األوسط 
البعث )كما يف والبيهقي يف ،  9/12وابن حزم ،  760والداين يف الفنت ،  1618رقم  6/117وابن بشران 

 6/611الشجري يف األمايل ،7/118واخلطيب  11/113لعمال وكنز ا 6/162األجوبة املرضية للسخاوي 
 .من طريق الفرج بن فضالة، عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن علي، عن علي مرفوعا 628و 621و
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 من اقتراب الساعة اثنان  »حديث حذيفة من  بي نعيم في الحليةألو  919

 .فرج بن فضالة ضعيف/  فذكر منها، وفيهما 971« وسبعون خصلة              ب(999)

أخرجه البيهقي في  973«لكبر فقد برئ من 972الفاكهةالشئ و  من حمل  » حديث 919

 « من حمل بضاعته »الشعب من حديث أبي امامة وضعفه بلفظ 

خرجه البيهقي أ 974 «ولبس الصوف فقد برئ من الكبرر من اعتقل البعي » حديث 919

 .وفي اسناده القاسم اليعمري ضعيف جدا،ث ابي هريرة بزيادة فيه يفي الشعب من حد

 975«العجب العجب ،لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو اكبر من ذلك »:حديث  919

وفيه سالم بن ، بيهقي في الشعب من حديث انس أخرجه البزار وابن حبان في الضعفاء، وال

 البخاري منكرا الحديث وقال: ابي الصهباء قال 

بي سعيد بسند أالديلمي في مسند الفردوس من حديث / حسن الحديث ورواه ابومنصور:احمد      أ( 999)

 ضعيف.

                                                           

 فضالة من طريق سويد بن سعيد عن فرج بن 719، 7/718أخرجه أبو نعيم يف " احللية "  971 
 .عن عبد اهلل بن عبيد بن عمري الليثي عن حذيفة بن اليمان مرفوعا

. 717/ 7أنظر إح « الشئ.» بعد « الفاكهة » هنا وردت كلمة    972  
، ورواه « من محل الفاكهة أو الشئ » بدل « من محل باعته » ، وفيه : 3817أخرجه البيهقي يف الشعب   973

 « .من محل سلعته » بلفظ :  606/  1ابو نعيم يف تاريخ أصبهان 
من حديث  6/210، رواه أبو نعيم يف معرفة الصحابة «من اعتقل العنز:» ،وفيه  116كذا يف الرعاية    974

وواكل خادمه من سوقه فقد برئ  من حلب شاته ورفع قميصه، وخصف نعله ، »  له صحبة : جحدم و كانت
 «.من الكرب 

 .  191، واخلرائطي يف مساوئ األخالق  2972أخرجه البزار يف مسنده   975
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بالدنيا ال تاتي الناس باألعمال يوم القيامة وتأتون ، يا معشر قريش  » حديث 911

الحديث أخرجه الطبراني من حديث عمران بن حصين إال انه  976 «تحملونها على رقابكم 

 .وسنده ضعيف. «يا معشر بني هاشم » قال

أخرجه  979« ؟!المطلب 978سليم شفاعتي وال ترجوها بنوعبد الدار977» حديث 991

ق بن الطبراني في االوسط من حديث عبد اهلل بن جعفر وفيه اصرم بن حوشب عن إسحا

 .واصل وكالهما ضعيف جدا

 عالج في بيتك من الخدمة ما كان »بي سلمه ألبي سعيد الخدري أ حديث 999

أبو سلمه فدخلت على عائشة  :الحديث وفيه قال« يعالج في بيته  / رسول اهلل             ب( 999)

 أنه لم ما اخبرك وأولقد قصر  981له حرفا أخطأما  980فحدثتها بذلك عن ابي سعيد

 .الحديث بطوله قال العراقي لم اقف له على اسناد  984«983قط 982بمثل

الحديث قال العراقي لم أجد له  986«985إن صالة المذل ال ترفع فوق رأسه» حديث 999

 :تم كتاب ذم الكبر والعجب ويتلوه.أصال 
                                                           

 . 1139، وأبو يعلى يف مسنده  31أخرجه البخاري يف األدب املفرد   976
.760/  7] أترجو[ سقطت من مخ أنظر إح   977  
760/ 7] الدار[ زيادة يف مخ أنظر إح   978  
، و اخلطيب يف  1312،و رواه أمحد يف فضائل الصحابة  6081أخرجه الاللكائي يف اعتقاد أهل السنة    979

 . 117/ 6تاريخ بغداد 
701/ 7من مخ أنظر إح  ]فقالت[ سقطت  980  
.701/  7ظر إح ]له حرفا[ زيادة يف مخ أن  981  
،] مبثل[ حتريف701/ 7] ميتلئ[ كذا يف األصل يف إح   982  
.701/  7سقطت مخ أنظر إح « شيعا»  983  
عن أيب احلسن بن الضحاك،  23/ 3ساق اخلرب بتمامه ومرفوعه احلافظ الشامي فيسبل اهلدى و الرشاد   984

 عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف، وقال: ) يف مسنده ميسرة بن عبد ربه ( .
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 987ذم الغرور

 

يخلق فيه القران في قلوب يأتي على الناس زمان  »حديث وفيه معقل بن يسار/  999(             أ999)

الحديث أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن  989 « 988الرجال

 .وه بسند فيه جهالة ولم أره من حديث معقلحعباس ن

 .وضعفه أخرجه الترمذي 990«ء النهي عن االسراف في الوضو  » حديث 999

أخرجه الترمذي الحكيم في  992« 991تبارك الذي قسم العقل بين عباده » حديث 999

 سنادهإو  ةوله قصأاألصول من رواية طاوس مرسال وفي  النوادر

                                                                                                                                                               
سقطت من مخ  أنظر إح « وألن تضحك وأنت معرتف بذنبك خري من أن تبكي و أنت مدل بعملك »   985

7 /711 . 
عن  12/  3عن أيوب وداوود عليهما السالم ، ورواه أبو نعيم يف احللية  712أخرجه احملاسيب يف الرعاية   986

 سفيان عن راهب متعبد .
 .766/ 7أنظر إح هلكات من كتاب إحياء علوم الدين وهو الكتاب العاشر من ربع امل  987
كما ختلق الثياب على األبدان، يكون أمرهم كله طمعا ال خوف معه، إن أحسن أحدهم قال : يتقبل »   988

 . 769/ 7سقطت من مخ أنظر إح « يغفر يل  :مين ،وإن أساء قال
 . 19/ 2، وأبو نعيم يف احللية 328أخرجه اخلارث بن اسامة يف مسنده   989
إذ قال : ) باب وضوء الرجل  197قه البخاري قبل احلديث ، وعل1/76أخرجه البيهقي يف السنن الكربى   990

 مع امرأته وفضل وضوء املرأة ،وتوذأ عمر باحلميم من بيت نصرانية ( .
أشتاتا ،إن الرجلني ليستوي عملهما وبرمها وصومهما وصالهتما ، ولكنهما ينفاوتان يف العقل الذرة يف »   991

 . 719/  7سقطت من مخ أنظر إح « من العقل و اليقني أحد ،ومما قسم اهلل خللقه حظا هو أفضلجنب 
/ 1بروايتني ، وبنحوه رواه أبو نعيم يف احللية  611احلديث عند احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول ص   992

721. 
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 .ضعيف أيضا/ ضعيف ورواه بنحوه من حديث ابي حميد وهو              ب(999)

فقال رسول وفيه  994.ويقوم اليل 993رايت الرجل يصوم الزمانأ  حديث أبي الدر داء 999

قال العراقي لم أره من حديث  995« عقله انما يجرى على قدر »اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 ابي الدرداء وهوضعيف.

وا خيراز فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال رسولحديث أثنى على رجل عند ال 999

الحديث أخرجه داوود بن المحبر في كتاب  996«؟ كيف عقله » صلى اهلل عليه و سلم 

 .في العلم العقل وهو ضعيف وتقدم

 998« 997كان إذا بلغه عن رجل شدة عبادة سأل عن عقله»حديث أبي الدر داء  999

الحديث أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر وابن عدى ومن طريقه البيهقي في الشعب 

 .وضعفه

تاه أأن يبني مسجد المدينة  999لما أراد النبي صلى اهلل عليه وسلم» حديث الحسن /  991         أ(999)

قال العراقي لم  1000«فه وال تنقشه ر ذع طوال في السماء وال تزخأابنه سبعة  له: فقالجبريل 

 ذم الغرور ويليه تم كتاب. اقف له على اصل 

                                                           

،]الزمان[ حتريف.719ص 7] النهار[ كذا يف األصل يف إح ج  993  
وحيج ، ويعتمر ويتصدق ،ويغزو يف سبيل اهلل ، ويعود املريض ، ويشيع اجلنائز ،ويعني الضعيف ،و ال »   994

 . 719/  7سقطت من مخ أنظر إح « يعلم منزلته عند اهلل يوم القيامة 
،وهو من أحاديث داوود بن اجملرب ، ورواه عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  863أخرجه احلارث يف مسنده   995

 . 1711يهقي يف الشعب الب
 . 616أخرجه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول ص   996
فإدا قالوا: حسن قال : أرجوه وإن قالوا غري ذلك قال لن يبلغ . قال وذكر له شدة عبادة الرجل ، فقال  »   997

 . 719/  7سقطا من مخ أنظر إح « كيف عقله ؟ قالوا : ليس بشئ ، قال : لن يبلغ صاحبكم حيث تظنون 
 . 4324، والبيهقي يف الشعب  781/ 2،وابن عدي يف الكامل  921أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني   998
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 1001كتاب التوبة

 
 األول في األخبار الدالة على وجوب التوبة وفيه من األحاديث:: وفيه فصالن 1002

أخرجه ابن /  الحديث 1004 « قبل أن تموتوا 1003يأيها الناس توبوا » حديث 991              ب( 991)

 ماجة من حديث جابر وسنده ضعيف.

أخرجه ابن  1005« التائب من الذنب كمن ال ذنب له، و التائب حبيب اهلل  »حديث  999

وأما الشطر األول فرواه ابن أبي  ألول،دون ا الثانيماجة من حديث ابن مسعود بالشطر 

 .ند ضعيفالدنيا في كتاب التوبة من حديث انس بس

                                                                                                                                                               
لى اهلل عليه أراد النيب ص] ملا  713/  7] إن رسول صلى اهلل عليه وسلم ملا أراد [ كذا يف األصل يف إح   999

 وسلم [ تصحيف .
و  ،« ابنوه كعريش موسى  »البن أيب الدنيا  682قصر األمل يف : ) مل أجده هكذا ،و قال احلافظ العراقي  1000

 ليس فيه جمئ جربيل ( .

 . 1/7هو الكتاب األول من ربع املنجيات من كتاب إحياء علوم الدين أنظر إح   1001
أ(.761بياضا بقدر سطرين يف السطر السابع و الثامن من املخطوطة )  1002  
  1003 1/1أنظر إح مخ م[ ] إىل ربك 
1004   
،  1610أخرجه ابن ماجة « التائب من الذنب كمن ال ذنب له » ، وقوله 1/139ا يف القوت كذ   1005

عن الشعيب أنه ذكر حديث  187وصدر احلديث نصب عليه اآلية املقدمة ، وقد روى ابن أيب الدنيا يف النوبة  
اهلل حيب الشاب إن » مرفوعا من حديث أنس رضي اهلل عنه :  181ابن ماجة وتال هذه اآلية ،وروى أيضا 

 « .التائب 
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الحديث أخرجه ابن  1007« 1006إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة»  حديث 999

 المبارك في الزهد عن فضالة عن الحسن مرسال.

قال العراقي لم أجد له  1008« فإن أكثر صياح أهل النار من التسوي »/  حديث 999        أ( 991) 

 .أصال

؟  هل لي من توبة، فإني كنت أعمل الفواحش ، شيا قال: يارسول اهلل حبأن  حديث 999

 .الحديث قال العراقي لم أجد له أصال 1010 «1009نعم »  قال :

 في األخبار الواردة في الكبائر وفيه من األحاديث: : الفصل الثاني 

قال العراقي لم اجده بهذا اللفظ مرفوعا وروى  1011«الدنيا مزرعة االخرة  » حديث 999

 خالق.ألبكر بن بالل في مكارم ا بوأفي الضعفاء و  يالعقيل

                                                           
سقطت من مخ « قيل : كيف يارسول اهلل ؟ قال : يكون نصب عينيه تائبا منه فارا حىن يدخل اجلنة »   1006

 . 17/ 1أنظر إح 
، وأبو  6120عن احلسن مرسال ، وبنحوه رواه الطرباين يف اآلوسط  126أخرجه ابن املبارك يف الزهد   1007

إن العبد ليذنب ذنبا نفإذا ذكره » من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعا ، ولفظه :  132/ 2نعيم يف احللية 
من  199وعند ابن أيب الدنيا  يف التوبة   ،« أحزنه ما صنع ، فإذا نظر اهلل إليه قد أحزنه ما صنع غفر له  

 « .إن اهلل ليتفع العبد بالذنب يذنبه » رضي اهلل عنهما  مرفوعا : حديث ابن عمر 
عن عبد اهلل بن املبارك بلفظ : ) بلغين أن اكثر  تالقع أهل  613أخرجه ابن ايب الدنيا يف قصر األمل   1008

 النار : أف لسوف، أف لسوف ( .
رجع ،فقال : يارسول اهلل ،أكان يراين وأنا أعملها ؟ قال : نعم ، فصاح احلبشي صيحة خرجت  فوىل مث»   1009

 . 17 1سقطت من مخ أنظر إح « فيها نفسه 
أخرجه أبو طاهر بن العالف يف زهرة الرياض كما ذكر كذلك ابن اجلوزي يف تنوير الغبش يف فضل   1010

 . 173السودان و احلبش ص 
، وابو بكر بن  817/  7ي : ) مل أجده هبذا اللفظ مرفوعا ، ورواه العقيلي يف الضعفاء قال احلافظ العراق  1011

احلديث ، « نعمت الدار الدنيا ملن تزود منها اآلخرة  » بالل يف مكارم األخالق من حديث طارق بن أشيم : 
 . 179/  8وإسناده ضعيف ( . إحتاف 
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الحديث وإسناده « آلخرته / ود منها ز لمن تالدنيا نعمت الدار »  طارق بن أشيم حديث         ب(999)   

 .ضعيف

لم أجده مرفوعا و إنما  :قال العراقي 1012« الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»  حديث 999

 . يعزى إلى علي بن ابي طالب

أخرجه الترمذي  1013«من يخرج من النار يعذب سبعة آالف سنة إن آخر » حديث 999

 .الحكيم في نوادره من حديث أبي هريرة بسند ضعيف.

أخرجه ابن حبان في  الحديث1015 « 1014ارحموا ثالثة عالما بين الجهال » حديث 999

 الضعفاء من رواية عيسى بن طهمان عن انس، وعيسى ضعيف.

أ( من الخلق األعراف : أخرجه البزار من حديث أبي 991حلول طائفة ) » حديث 991

عن أصحاب األعراف فقال: هم رجال قتلوا في سبيل اهلل سعيد الخدري: سئل رسول اهلل 

                                                           
قال احلافظ العراقي : ) مل أجده مرفوعا ، وإمنا يعزى إىل علي بن أيب طالب ( ، قال احلافظ الزبيدي : )   1012

يف ترمجة  16/  3وهكذا اورده الشريف املوسوي يف هنج البالغة من كالم امري املومنني ، وذكره أبو نعيم يف احللية 
 . 118/  8سفيان الثوري ( إحتاف 

آخر من خيرج من النار  هو » ولفظه : وقد جاء يف اخلرب :  110/ 6هذا املعين عند صاحب القوت   1013
الف سنة ( وكان قد روى قبله حريا عن أيب سعيد آفعليه ـ و اهلل أعلم ـ بعد سبعة ، « أيضا آخر من يدخل اجلنة 

ار بعد أن دخلها حىت يقيم فيها سبعة اخلدري أو غريه من الصحابة كما ذكره : ) واهلل ، ال خيرج عبد من الن
، وجاء عند احلكيم  183دون ذكر املدة عند املسلم « أخر من يدخل اجلنة » آالفه سنة ( . و حديث 

واطوهلم مكثا فيها مثل » من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعا :  179الرتمذي يف نوادر األصول  ص 
 « .لك سبعة آالف سنة ، وذالدنيا من يوم خلقت إىل يوم أقتت 

 . 61/  1سقطت من مخ أنظر إح « وغين قوم افتقر ، وعزيز قوم ذل»   1014

بتقدمي و تأخري ، من طريق عيسى بن طهمان عن أنس رضي اهلل  98/ 6أخرجه ابن حبان يف اجملروحني   1015
د خبط احلافظ ابن :  ) ولكن وج 119/ 8عنه مرفوعا ، وقد ضعف فيه عيسى ، قال احلافظ الزبيدي يف إحتاف 

حجر ما نصه : عيسى ثقة ، مل يتكلم فيه  غري ابن حبان ،وقد احتج به البخاري و النسائي واآلمة ممن دونه ( ، 
  . 719/  7وأنظر اهذيب التهذيب 
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وهم عصاة آلبائهم فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الجنة، 

ديث وفيه عبد الرحمان بن زيد بن اسلم وهو الح 1016«وهم على سور بين الجنة والنار

    . ضعيف.

 إال» وفي لفظ اخر«  الهموم إالمن الذنوب ذنوب ال يكفرها  » حديث 991

 .وسط بسند ضعيفألخرجه الطبراني في اأ 1017«الهم في طلب المعيشة           ب(999)

خرجه البيهقي في الشعب بسند أ 1019« 1018اب خياركم و ت فتنكل م»حديث  999

 .ضعيف

أخرجه الطبراني  1020« هعقفخيرهم من مات على ر ،ع قالمؤمن واه را » حديث 999

 «. خيرهم »بدل « فسعيهم » والبيهقي في الشعب من حديث جابر بسند ضعيف وقال:

أخرجه  1021 «بآيات اهلل ئالمستغفرمن الذنب وهو مصر عليه كالمستهتز »  حديث 999

كالمستهزئ » البيهقي من حديث ابن عباس بلفظ  هابن أبي الدنيا في التوبة ومن طريق

 وسنده ضعيف.« بربه
                                                           

، وروى  وبينهما حجاب وعلى األعراف رجال يعرفون كال بسيمهم  إذ قال اهلل عز وجل من قائل :   1016
عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال : سئل النيب صلى اهلل عليه و سلم عن  678/ 1الطرباين يف الصغري 

هم رجال قتلوا يف سبيل اهلل وهم عصاة آلبائهم ، فمنعهم الشهادة أن يدخلواالنار ، :» أصحاب األعراف فقال 
احلديث ، وانظر ما أزرد احلافظ الزبيدي من « نة والنار  ومنعتهم املعصية أن يدخلوا اجلنة ، وهوعلى سور بني اجل

 . 121/ 8األخبار يف إحتافه 
/  11وابن عساكر يف تاريخ دمشق ، 671/ 2، وأبو نعيم يف احللية  106أخرجه الطرباين يف األوسط   1017
600 . 
 . 1/78و ردت كلمة ] حياركم [ فبل ] كل مفنت ثواب[ يف إح   1018
،  2319،والبيهقي يف الشعب  1631، والفضاعي يف مسند الشهاب  600مسنده  أخرجه البزار يف  1019

 .133ورواه مرفوعا على علي رضي اهلل عنه ابن أيب الدنيا يف التوبة 
 . 2361، والبيهقي يف الشعب  22/ 1، ورواه الطرباين  يف الصغري  188/ 1كذا يف القوت    1020
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ما من يوم طلع فجره وال ليلة غاب شفقها إال وملكان يتجاوبان بأربعة  »حديث  999(     /أ999)  

الحديث قال العراقي  1023« 1022 يا ليت هذا الخلق لم يخلقوا :حدهماأ فيقول، أصوات

لمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند لم أجده هكذا وروى أبو منصور والدي

 . الحديث« إن ملكا ينادى في كل يوم و ليلة»ضعيف 

 الحرمات فإذا انتكهت، ع معلق بقائمة العرش بالطا »عمر حديث 999

أخرجه  1024«القلوب بما فيها /  فيطبع على، ع بواستحلت المحارم ارسل اهلل الطا           ب( 999)    

 .ابن عدى وابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر وهو منكر

أخرجه البيهقي في  1025«ما غيرتم من أعمالكم بما أنكرتم من زمانكم ف » حديث 999

 .ريب تفرد به هكذا العقيلي وهو عبد اهلل بن هانئغالزهد من حديث ابي الدرداء وقال 

 ابيه  أحاديث بواطيل. أبي حاتم روى عنمتهم بالكذب. قال ابن   قلت:

يقول اهلل إن أدنى ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتي أن أحرمه لذة » حديث  999

 تاب التوبة و يليلهكقال العراقي لم أجده تم   1026«مناجاتي
                                                                                                                                                               

 من حديث ابن عباس مرفوعا . 81أخرجه ابن أيب الدنيا يف التوبة   1021
ويقول اآلخر :ياليتهم إذ خلقوا علموا ملاذا خلقوا نفيقول اآلخر : يا ليتهم إذ علموا ملاذا خلقوا عملوا مبا »   1022

موا مبا علموا تابوا مما عملوا ـ و يف بعض الروايات: جتالسوا فتذاكروا ما علموا ـ ويقول اآلخر : يا ليتهم إذ مل يعل
 . 11/  1سقطت من مخ أنظر إح « علموا 
. قال احلافظ العراقي :) غريب مل أجده هبذا هكذا ، وروى الديلمي يف مسند  190/ 1كذا يف الثوت    1023

احلديث « إن ملكا ينادي فيكل يوم وليلة  أبناء األربعني زرع قد دنا حصاه  » الفردوس من حديث ابن عمر : 
احلديث ( « ليت اخلالئق مل خيلقوا ،ولينهم إذ خلقوا علموا ملاذا خلقوا ، فتجالسوا بيهم فتذكروا  » فيه ، و 

/  2( وحلية األولياء  771، واجملالسة وجواهر العلم  ) ص  96/  8، وأنظر تفسري الثعليب  216/  8.إجتاف 
116 . 
 مرفوعا . 67رواه ابن أيب الدنيا يف التوبة عن عمر رضي اهلل عنهما ، وكذا  181/  1كذا يف القوت   1024

 من قول أيب الدرداء رضي اهلل عنه.  309،والبيهقي يف الزهد الكبري  619/  1أخرجه أبو نعيم يف احللية   1025
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 1027كتاب الصبر و الشكر

منصور أخرجه أبو  1028«اإليمان نصفان نصف صبر و نصف شكر » حديثوفيه   999/        أ(999)

 .الديلمي في الفردوس من رواية يزيد الرفاشى عن أنس ويزيد ضعيف

أخرجه الطبراني  1029«الصبر و السماحة » فقال: ، حديث جابر سئل عن االيمان 991

 في مكارم األخالق وابن حبان في الضعفاء وفيه يوسف بن محمد بن المنكر وضعيف.

أخرجه  1030«الصبر» فقال:؟ اإليمان  ما :مرةعليه الصالة  والسالم  حديث سئل  991

 أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية يزيد

 .ويزيد ضعيف.« الجسد /  الصبر من االيمان بمنزلة الرأس من» الرفاشي مرفوعا          ب( 999)

أخرجه الطبراني من حديث  1032« 1031لو كان الصبر رجال لكان كريما » حديث 999

 ه العقيلي.ععائشة وفيه صبيح بن دينار وضف

                                                                                                                                                               
 . 181/ 1قوت القلوب   1026
هو الكتاب الثاين من ربع املنجيات من كتاب إحياء علوم الدين.  1027  
اإلميان نصفان، نصف » من حديث أنس رضي اهلل عنه مرفوعا :  9621فقد روى البيهقي يف الشعب   1028

عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه : )  101/  9، روى الطرباين يف الكبري « يف الصرب ونصف يف الشكر  
 الصرب نصف اإلميان ، واليقني اإلميان ( . 

 1، ورواه أمحد يف املسند  1811مسنده  ن وأبو يعلى يف 61أخرجه ابن أيب  الدنيا يف مكارم األخالق   1029
 من حديث عمرو بن عنبسة رضي اهلل عنه .  781/ 

الصرب من اإلميان » من حديث أنس رضي اهلل عنه مرفوعا :  7810أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس   1030
 «.مبنزلة الرأس من اجلسد 

 . 17/ 1سقطت من مخ أنظر إح « و اهلل حيب الصابرين »  1031
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أخرجه ابن الدنيا في كتاب الموت من  1033«من مات فقد قامت قيامته »  حديث 999

 .حديث انس بسند ضعيف

أخرجه البيهقي في الشعب من حديث  1034« ؟! كفى بالموت واعظا »حديث  999

 .بن ربيع ضعيف عائشة وفيه البدو

دي مصيبة في بدنه أو ماله يإذا وجهت إلى عبد من عب عز وجل : قال اهلل»  ديثح 999

 / الحديث أخرجه 1036« 1035أو ولده ثم أستقبل ذلك بصبر جميل 

 .ابن عدى من حديث انس بسند ضعيف              أ(999) 

أخرجه الفضاعي في مسند  1038« الفرج بالصبر عبادة 1037انتظار» حديث  999

 »الشهاب من حديث عمر وابن عباس وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة دون قوله 

 .ديث ابن عمر وكلها ضعيفحورواه ابو سعيد في مسند الصوفية من « بالصبر

                                                                                                                                                               
 .ديث عائشة رضي اهلل عنهما مرفوعامن ح 690/ 8أخرجه أبو نعيم يف احللية   1032
من حديت أنس رضي اهلل عنه  1113أخرجه ابن أيب الدنيا يف ذكر املوت و الديلمي يف مسند الفردوس   1033

ال : ايها الناس ، عن ابن بشار السلمي قال : خطب عمر الناس فقال  761/  1. وروى أبو نعيم يف احللية 
ال يطولن يوم القيامة ، فإنه من وافته منيته فقد قامت عليه قيامته . وروى الدواليب يف الكىن يبعدن عليكم و 

مسعت املغرية بن شعبة  :ى علقمة على جنازة بن عالقة قال عن أيب قيس عبد الرمحن بنثروان قال : صل 6/89
  . موته (وإمنا قيامة أحدكم  يامة ،القيامة القيقول :) يقولون : 

 . 10036، والبيهقي يف الشعب  1110أخرجه الفضاعي يف مسند الشهاب   1034
 . 26/  1سقطت من مخ أنظر إح « استحييت منه يوم القيامة أن انصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا »   1035
والقضاعي يف  ،110/ 3وابن عدي يف الكامل  ،666صول ص ألاحلكيم الرتمذي يف نوادر ااخرجه   1036

 .  1126مسند الشهاب 
.كتب فوق يف اليسار على اهلامش ا خبط دقيق   1037  
 . 9171، والبيهقي يف الشعب  12أخرجه الفضاعي يف مسند الشهاب   1038
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الحديث أخرحه الطبراني  1040« 1039ليقم الحمادون :ينادى يوم القيامة »حديث  999

 .من حديث ابن عباس بلفظ:البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية و 

 .الحديث وفيه قيس بن رفيع ضعفه الجمهور« الحمادون /  اول من يدعى الى الجنة »ب (         999) 

 فأعاد  1041«؟ كيف أصبحت»قال صلى اهلل عليه وسلم لرجل: حديث 999

صلى اهلل عليه و  فقال ،بخير أحمد اهلل و أشكره :1043ة نيحتى قال في الثا 1042،السؤال

أخرجه الطبراني في الدعاء من رواية الفضيل بن عمر  .1044«هذا الذي أردت منك :»سلم

مرفوعا. ورواه في المعجم الكبير من حديث عبد اهلل بن عمر وليس فيه تكرار السؤال و 

 . بن سعد ضعفه الجمهور 1045فيه رافع

                                                           
الذين يشكرون اهلل » ، قيل : ومن احلمادون ؟ قال : «فتقوم زمرة ،فينصب هلم لواء فيدخلون اجلنة »   1039

 . 30/  1سقطت من مخ أنزر إح « على السراء والضراء » ، وفيلفظ  آخر « تعاىل على كل حال 
/ 1، و احلاكم يف املستدرك  19/ 16بالروايتني، و أخرجه الطرباين يف الكبري  602/ 1كذا يف القوت    1040
 . 29/ 1، وأبو نعيم يف احللية 106
 . 37/  1سقطت من مخ أنظر إح « فقال :خبري »   1041
   37/  1سقطت من مخ أنظر إح « فأعاد الرجل اجلواب»   1042
 ، ] الثانية [ حتريف . 37/  1إح ] الثالية [ كذا يف األصل يف   1043
من حديث  1979،و الطرباين يف الدعاء  973، ورواه ابن املبارك يف الزهد  601/ 1كذا يف القوت    1044

من حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما وليس  1731فضيل بن عمرو معضال بنحوه ، ورواه يف األوسط 
 فيه ذكر تكرار السؤال .

، ] رافع[ حتريف.37/ 1ألصل يف إح ] راشد[ كذا يف ا  1045  
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ابو منصور الديلمي في /  أخرجه 1046«المال نعم العون على تقوى اهلل  »حديث  999أ(        991)  

المسند الفردوس من رواية محمد بن المنكر وعن جابر. ورواه ابو القاسم البغوى من رواية 

 .ضاعي في مسند الشهاب هكذا مرسالقر مرسال، و من طريقه رواه الدبن المنك

أخرجه أبو يعلى من رواية  1047« اطلبوا الخبر عند حسان الوجوه »  حديث 991

رة جبو ،مها عن عائشة أبنت محمد بن ثابت بن سباع عن  ةر جباسماعيل بن عباس عن 

من حديثها ورواه البزار ، خر في الضعفاء آورواه ابن حبان من وجه  .عرف حالهماامها ال أو 

  والبيهقي في الشعب  والطبراني وابن عدى

 . كلها ضعيفة  طرق همن حديث ابن عمر ول/          ب(991) 

استئذان عيد الرحمان بن عوف أن يخرج من جميع ما يملكه لما ذكر أن  حديث 991

 1048أن تطعمب همر  »قال:و  عليه السالم فنزل جبريل ،األغنياء يدخلون الجنة بشدة فأذن له

الحديث أخرجه الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف وقال  1050« 1049المسكين

 ملك ضعيف جدا. بنفيه خالد بن : كال،  قلت ،سنادإلصحيح ا

 ونظر في الدين إلى من هو ،من نظر في الدنيا إلى من هو دونه » حديث 999

                                                           
من حديث جابر رضي اهلل عنه مرفوعا، ورواه القضاعي يف  2312أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس   1046

من   661من حديث حممد بن املنكدر مرسال ، ورواه ابن حبان يف روضة العقالء ص  1713مسند الشهاب 
 كالم حممد بن املنكدر .

، واخلرائطي يف اعتالل القلوب 1319مسند  ، وأبو يعلى يف 1612أخرجه أمحد يف فضائل الصحابة   1047
 316من حديث جربة بنت حممد بن ثابت عن أبيها عن عائشة مرفوعا ، ورواه عبد بن محيد يف مسنده  716

  عنهما مرفوعا .من حديث ابن عباس رضي اهلل 81/ 11و الطرباين يف الكبري  من حديث ابن عمر مرفوعا ،
، ] تطعم[ تصحيف.96/  1] يطعم[ كذا يف األصل يف إح   1048  
 . 96/ 1سقطت من مخ أنظر إح « ويكسو العاري ،ويقري الضيف »   1049
 . 7021،والبيهقي يف الشعب  99/ 1،وأبو نعيم يف احللية  711/ 7أخرجه احلاكم يف املستدرك   1050
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أخرجه الترمذي من حديث عبد اهلل بن  /الحديث  1052 «1051ا فوقه كتبه اهلل صابرا شاكر أ(         999) 

 بن الصباح ضعيف. المثنى وفيه ،وقال غريب وعمر 

 وأراد اهلل أن يصافيه صب عليه البالء صبا ،أراد اهلل بعبد خيرإذا  »حديث  999
أخرجه ابن أبي الدنيا في الكتاب المرض من رواية بكر بن خنيس عن يزيد  1054«1053

وبكر بن خنيس و « لخامة افإذا كان يوم القي »الرفاشي عن انس أخضر منه دون قوله 

 . اشي ضعيفانقالر 

 أخرجه ابن ماجة من حديث 1055« شارب الخمر كعابد الوتن » حديث 999

سامة من أبن أبي  الحارث «شارب » : ورواه بلفظ« مدمن الخمر »/ أبي هريرة بلفظ ب (       999) 

 .وكالهما ضعيف ،حديث عبد اهلل بن عمر

لم  1056« إن البقعة التي تجتمع فيها الناس تلعنهم إذا تفرقوا ولم استغفروا » حديث 999

 أجد له اصال.

                                                           
يقطت « را وال شاكرا ،و يف الدين إىل من هو دونه مل يكتبه اهلل صابومن نظر يف الدنيا إىل من هو فوقه »   1051

 . 106/  1ح إمن مخ أنظر 
 . 6116أخرجه الرتمذي   1052
فإذا دعاه قالت املالئكة : صوت معروف ، فإن دعاه ثانيا فقال : يا رب قال اهلل  وثجه عليه ثجا ،»   1053

اعطيت او دفعت عنك ما هو خري ،و ادخرت لك عندي ما تعاىل : لبيك عبدي وسعديك ،وال تسالين شيئا إال 
هو أفضل منه، فإذا كان يوم القيامة جئ باهل األعمال ، فوفوا أعمالكم بامليزان ، اهل الصالة و الصيام و 

الصدقة و احلج ، مث يؤيت بأهل البالء فال ينصب هلم ميزان ، و ال ينشر هلم ديوان ، يصب عليهم األجر صبا  
ب عليهم البالء صبا ، فيود أهل العافية يف الدنيا لو أهنم كانت تقرض أجسادهم باملقاريض ملا يون كما كان يص

 . 116/  1سقطت من مخ أنظر إح « ما يذهب به أهل البالء من الثواب. 
يود أهل العافية :» روى بعضه ، وهو قوله  6106الرتمذي و  ، 682رواه بتمامه التميمي يف احملن ص   1054
 « .يامة حني يعطى أهل البالء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت يف الدنيا باملقاريض يوم الق
 . 7731أخرجه ابن ماجة   1055
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 1058« 1057ما عظمت نعمة اهلل على عبد إال كثرت حوائج الناس إليه  »حديث  999

 .الحديث أخرجه ابن عدى وابن حبان في الضعفاء

إال عظمت مؤنة الناس عليه فمن لم يجهل تلك  »من حديث معاذ ابن جبل بلفظ  999

 الحديث ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن 1059« المؤنة

 .قال انه موضوع على حجاج االعورعباس و /             أ(999) 

ويؤتى بأصبر أهل  ،فيجزيه اهلل جزاء الشاكرين، يؤتى بأشكر أهل االرض  »حديث  999

 .الحديث لم اجد له اصال 1061« 1060االرض 

 .قال العراقي لم أجد له أصال 1062« الحمد رداء الرحمان » وقال  حديث 999

                                                                                                                                                               
هبذا اللفط قال احلافظ العراقي ) مل اجد له أصال ( ، واملعىن مبثوت يف كتب السنة ، روى الرتمذي )   1056

ما من مؤمن إال و له بابان ، باب يصعد منه عمله ، وباب ينزل » ( عن أنس رضي اهلل عنه مرفوعا :  7611
 السماء واألرض وما كانوا منظرين   مبا بكت عليكم منه رزقه ، فإذا مات بكيا عليه  ، فذلك قوله عز وجل 

إن األرض :»  عم مالك بن عتاهية رضي اهلل عنه مرفوعا  6128/ 1وروى أبو نعيم يف معرفة الصحابة .« . 
 ، و يف خرب أيوب عليه السالم االيت  ما يفيد املعىن كذلك .« لتستغفر للمصلي يف السروايل 

 . 108/ 1سقطت من مخ أنظر إح «  فمن هتاون هبم عرض تلك النعمة للزوال»   1057
ه ابن الطيوري يف الطيوريات ي اهلل عنه رواه لض، وأصله من كالم لسيدنا علي ر 609/ 1كذا يف القوت    1058
126  
أخرجه ابن حبان يف الضعفاء من حديث ابن عباس.  1059  
فيقال له : أترضى أن جنزيك كما جزينا هذا الشاكر ، فيقول : نعم يا رب ، فيقول اهلل تعاىل : كال ، »   1060

سقطت « أنعمت عليه فشكر، وا بتليتك فصربت ، الضعن لك األجر عليه ، فيعطى اضعاف جواء الشاكرين
 . 111/  1من مح أنظر إح ج 

 ، و مل يذكر رفعه . 191/ 1كذا يف القوت    1061
عن  62/  1رواه ابن أيب حامت يف تفسريه و حيث قال : ) و يف اخلرب ...( ،  601/  1كذا يف القوت    1062

 « . الكربياء رداؤه » الضحاك و مل يرفعه ، وتقدم : 
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:»  قالفمشى على الماء عليه السالم  يقال : أنه  إن عيسى  : 1063حديث قيل له 991

قال العراقي هذا حديث منكر ال يعرف هكذا  1065« 1064لو ازداد يقينا لمشى على الهوى

. 

 انتهى كتاب الصبر و الشكر ويتلوه

 

 

 

 1066كتاب الرجا والخوف

 /وفيه  من األحاديث  1067       ب(   999)  

« 1068 يا حنان يا منان :فيها ألف سنة يناديفيمكث  إن رجال يدخل النار » حديث 991
 .أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن باهلل من حديث انس 1069

                                                           
 . 87/  1[ سقطت من مخ أنظر إح  ] للنيب   1063
،] اهلوى [ حتريف.87/ 1] اهلواء[ كذا يف األصل يف إح   1064  
من حديث معاذ بن جبل رضي اهلل عنه ، وهو كذلك عند  183م قدر الصالة ص يرواه املروزي يف تعظ  1065

 . 31/  9، و أنظر اإلحتاف  707احلكيم الرميذي يف نوادر األصول ص 
.هو الكتاب الثالث من ربع املنجيات من كتاب إحياء علوم الدين  1066  
ب(716بياضا بقدر سطر يف السطر األول و الثاين من  مخ )  1067  
فيقول اهلل عز وجل جلربيل : اذهب  فأتين بعبدي ، قال : فيجئ به ، فيقوقفه على ربه ن فيقول اهلل »   1068

تعاىل : كيف وجدت مكانك ؟ فيقول : شر مكان ، قال : فيقول : ردوه إىل مكانه ، قال : فيمشي و يلتفت 
ه ، فيقول اهلل عز وجل : إىل أي شئ تلتفت ؟ فيقول : لقد رجوت أال تعيدين إليها بعد إذ أخرجتين إىل وروائ

 . 161/  1سقطت من مخ أنظر أح « منها ، فيقول اهلل تعاىل : اذهبوا به إىل اجلنة 
مسنده  ، وأبو يعلى يف 109، وابن أيب الدنيا يف حسن الظن باهلل ص  670/  7أخرجه أمحد يف املسند   1069

 من حديث أنس رضي اهلل عنه مرفوعا . 711، و البيهقي يف الشعب  7610
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إن الملك ليرفع القلم عن العبد إذا أذنب ست ساعات، فإن تاب واستغفر  » حديث 999

 فإذا كتبها عليه» الحديث وفي لفظ آخر« 1070لم يكتبه عليه 

 1073« 1072ألق هذه السيئة / الشمال وهو أمير عليه:1071ل صاحب حسنة قا وعملأ (         999) 

 الحديث أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة بسند فيه لين.

أخرجه ابن ماجة من رواية يزيد  1074« المؤمن أكرم على اهلل من المالئكة» حديث  999 

رواه ابن حبان  «المؤمن أكرم على اهلل من بعض المالئكة »بن سفيان عن أبي هريرة بلفظ 

 و البيهقي في الشعب من هذا الوجه بلفظ المصنف.، في الضعفاء 

 ليغفرن اهلل تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت قط على قلب» حديث  999 

                                                           
 . 123/  1سقطت من مخ أنظر إح « وإال كتبها سيئة »   1070
 . 163/  1سقطت من مخ أنظر إح « اليمني لصاحب »   1071
« يئة حىت القي من حسناته واحدة من تشعيف العشر و أرفع له تسع حسنات ، فلتقى عنه هذه الس»   1072

 . 123/  1سقطت من مخ أنظر إح 
عن أيب أمامة رضي اهلل عنه مرفوعا  960بروايته وسياقه، وقد رواه هناد يف الزهد  611/ 1كذا يف القوت    1073

امللك الذي على اليمني أمري على امللك الذي على الشمال ، فإذا عمل حسنة  قال صاحب الشمال : :» 
 8رواه الطرباين  يف الكبري « دعها ، و ال تكتبها سبع ساعات ، لعله يستغفر  اكتبها ، وإذا عمل سيئة قال له :

وإذا عمل شيئة قال له صاحب اليمني : امكث ست ساعات ،فإذا استغفر مل يكتب » بنحوه وفيه :  191/ 
 « .عليه ، وإال أثبت عليه سيئة 

: كم  هلل عنه وقد سأل رسول اهلل عن عثمان بن عفان رضي ا 113/ 8/17ورواه مطوال الطربي يف تفسريه 
ملك على ميينك على حسناتك ، وهو أمني على الذي على الشمال ، فإذا : » مع العبد من ملك ؟ فقال  

عملت حسنة كتب عشرا ، وإذا عملت سيئة .. قال الذي على الشمال للذي على اليمني : اكتب ؟ قال : ال ، 
 . احلديث« اهلل و يتوب ... لعله يستغفر 

، وروى وكيع « املؤمن أكرم على اهلل عز وجل من بعض مالئكته » و لفظه :  7913أخرجه ابن ماجة   1074
املؤمن أكرم على اهلل من  :)فا عليه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه موقو  110، و البيهقي يف الشعب  31يف الزهد 
 الذين عنده ( .املالئكة 
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في كتاب حسن الظن باهلل من حديث ابن مسعود  /أخرجه ابن أبي الدنيا 1076 « 1075أحد         ب(999) 

 . بسند ضعيف

 فاصفح الصفح الجميل﴿ حديث محمد بن الحنفية عن علي لما نزل قوله تعالى  999

 1079ولم إذا عفوت عمن ظلمك :1078 قال، يا جبريل وما الصفح الجميل »قال: 1077﴾

خرجه ابن مردوية في تفسيره أالحديث  1082« 1081 1080تعاتبه فذلك الصفح الجميل

 .نظر موقوفا على متصرا ولم يذكر بقية الحديث وفي اسناده ال

 هماناد ..إذا جمع اهلل األولين واآلخرين لميقات يوم معلوم » حديث 999

لكم  1083يأيها الناس إني قد نصيت/ يسمعه أقصاهم كما يسمعه أدناهم فيقول:  بصوت         أ( 999)

الحديث  1086«  1085فأنصتوا لي اليوم، إنما هي أعمالكم ترد عليكم  1084كمتمنذ خلق

 في المستدرك بسند ضعيف. 1087كم أخرجه  الطبراني في األوسط والحا 

                                                           
 . 169/  1سقطت من مخ أنظر إح « ن تصيبه حىت إن إبليس ليتطاول هلا رجاء أ»   1075
 .  1630عند ابن املبارك يف الزهد  ه، و قريب من 97حسن الظن باهلل  اخرجه ابن أيب الدنيا يف  1076
81سورة احلجر آية   1077  
 . 169/  1سقطت من مخ أنظر إح « قال عليه السالم »   1078
،]ومل[ حتريف.169/ 1] فال[ كذا يف األصل يف إح   1079  
 . 169/  1) الصفح اجلميل (  زيادة يف مخ أنظر إح   1080
، فبعث  ، فبكى جربيل و بكى النيب « فقال : يا جربيل فاهلل تعاىل أكرم من أن يعاتب من عفا عنه »   1081

ليهما ميكائيل عليه السالم وقال : إن ربكما يقرئكما السالم ويقول : كيف اعاتب من عفوت عنه ؟ إاهلل تعاىل 
 . 169/  1يشبه كرمي . سقطت من مخ أنظر إح  هذا ما ال

وقال احلافظ العراقي : ) رواه ابن مردوية يف التفسري موقوفا على علي خمتصرا ، ،  667/ 1يف القوت  كذا    1082
ورواه البيهقي يف ،  181/  9إسناده نظر ( . إحتاف  قال : الرضا بغري عتاب ، ومل يذكر بقية احلديث ، ويف

 ن ابن عباس رضي اهلل عنهما .ع 3982الشعب ) 
،] نصيت[ حتريف.173/  1أنصت [ كذا يف األصل يف إح  ]  1083  
173/  1أنظر إح مخ [ سقطت  ] إىل يومكم  1084  
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 1088مؤمن يخرج من عينه دمعة وإن كانت مثل رأس الذباب  عبد ما من »: حديث  999

الحديث أخرجه الطبراني و البيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود بسند  1089«

 .ضعيف

 1092تحاثت عنه ذنوبه 1091 المؤمن خشية اهلل 1090إذا اقشعر جلد »:  حديث 999
 .الحديث أخرجه الطبراني و البيهقي فيه من حديث ابن عباس بسند ضعيف 1094«1093

، فأوحى اهلل إليهما لم اهلل تعالىبكيا خوفا من السالم عليه / وجبريل 1095أنه » حديث 999      ب( 999 )

الحديث أخرجه ابن شاهين في شرح الستة من حديث عمرو، رويناه  1097«  1096 تبكيان

 .في مجلس من أمان أبي سعيد النقاش بسند ضعيف.

                                                                                                                                                               
إن أكرمكم :أيها الناس ، إين قد جعلت نسبا وجعلتم نسبا ، فوضعتم نسيب ورفعتم نسببكم ، قلت »   1085

، فالن بن فالن ، وفالن أغىن من فالن ، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسيب  ، وابيتم إال أن تقولوا  عند اهلل أتقاكم
سقطت من « ، اين املتقون ؟ فينصب للقوم لواء ، فيتبع القوم لواءهم إىل منازهلم ، فيدخلون اجلنة بغري حساب 

 . 173/  1مخ أنظر إح 
، و احلاكم يف  1108سط ، واألو  670/  1، ورواه الطربايي يف الصغري  661/  1كذا يف القوت    1086

 من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعا . 127/  6املستدرك 
.كتبت خبط دقيق فوق السطر الثالث  على اليمني   1087  
سقطت من مخ أنظر « من خشية اهلل تعاىل مث تصيب شيئا من حر وجهه .. إال حرمه اهلل على النار »   1088

 . 179/  1إح 
 ما أقبل عليك وبدا لك منه . وحر الوجه :،  1193أخرجه ابن ماجة   1089
 ] جلد [ حتريف . 179/  1] قلب [ كذا يف األصل يف إح   1090
 . 179/  1سقطت من مخ أنظر إح « تعاىل »   1091
 ] ذنوبه [ حتريف . 179/  1] خطاياه [ كذا يف األصل يف إح   1092
 . 179/  1سقطت من مخ أنظر إح « كما يتحات من الشجرة ورقها »   1093
من حديث العباس رضي اهلل عنه  1101، وابن قانع يف معجم الصحابة  1766أخرجه البزار يف مسنده   1094

إذا اقشعر جلد العبد من خشية اهلل عز وجل .. حتاتت خطاياه كما حتات عن الشجرة اليابسة :» ، و لفظه 
 « .ورقها 
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 ،حيطان األنصار 1098حتى دخل علىخرجت مع رسول اهلل  »حديث ابن عمر   991

الحديث اخرجه ابن مردوية في التفسير و البيهفي في  1099« فجعل يلتقط من التمر ويأكل

هذا اسناده  مجهول، و  1100:البيهقي ، قالواية رجل لم يسم عن ابن عمرالزهد من ر 

 بن منهال ضعيف. جراحال

 أحبنى وأحب من يحبني  / داوود عليه السالم 1101إن اهلل أوحى إلى»  حديث 991           أ( 991)
 . الحديث قال العراقي لم اجد له اصال، وكأنه من اإلسرائيليات 1103«1102

اجعل ، يا رب » : سأل ربه في ذنوب أمته فقال  رسول اهلل  أن: حديث انس  999

 الحديث قال العراقي ال أصل له. 1105« 1104حسابهم إلي 

                                                                                                                                                               
 ] أنه [ حتريف . 111/  1[ كذا يف األصل يف إح  ] أن النيب   1095
 . 111/  1سقطت من مخ أنظر إح « وقد امنتكما ؟ فقال : ومن يأمن مكرك؟! »   1096
، وزاد احلافظ العراقي : ) وابن  6201، ورواه ضمن خرب الطرباين يف األوسط  669/ 1كذا يف القوت    1097

 . 663/  9شاهني يف شرح السنة من حديث عمر ، ورويناه يف جملس من أمايل النقاش بسند ضعيف . إحتاف 
 .  111/  1سقطت من مخ أنظر إح « بعض »   1098
 . 163/  1ن وابن عساكر يف تاريخ دمشق  871لنيب أخرجه ابن الشيخ يف اخالق ا   1099
) يف الزهد يف رواية رجل مل يسن عن ابن عمر و البيهقي( كتب هذه العبارات خبط دقيق جدا  على   1100

 ب(778اليسار فوق السطر التاسع من املخطوطة ) 
.161/  1أنظر إح مخ ] عبده[ سقطت  1101  
وحببين إىل خلقي ، فقال : يا رب ن كيف احببك إيل خلقك ؟ قال : اذكرين باحلسن اجلميل ، واذكر »   1102

 . 161/  1سقطت من مخ أنظر غح « آالئي و إحساين ، وذكرهم ذلك ، فإهنم ال يعرفون مين إال اجلميل 
البيهقي يف الشعب  ، وقد رواه من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما مرفوعا 66/  1كذا يف القوت    1103

 عن عبد اهلل بن احلارث من كالمه . 71791بنحوه ، ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف  3262
لئال يطلع على مساوئهم غريي ،فأوحى اهلل تعاىل إليه : هم امتك ، وهم عبادي ، و أنا أرحم هبم منك »   1104

 162/  1سقطت من مخ أنظر إح « ، ل أجعل حساهبم إىل غريي ، لئال  تنظر يف مساوئهم أنت وغريك 
حيث قال : ) ورويناه يف خرب سلمة بن وردان ، عن أنس بن مالك : أن رسول  617/  1كذا يف القوت    1105

 ... ( وذكره .اهلل 
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اهلل » رسول اهلل، من يلي حساب الخلق؟ قال: عرابي: يااألانس الطويل:قال  حديث 999

الحديث، قال  1106«فتبسم األعرابي «  نعم» هو بنفسه ؟ قال: :قال«  تبارك وتعالى

 . العراقي لم أجد له أصال

ولم أخلقهم ألربح  ،ربحوا علييل/ انما خلقت الخلق  عز وجل : يقول اهلل » حديث 999     ب( 991)  

 قال العراقي لم اقف له على أصل. 1107« عليهم

قاله البن مسعود: قال  1108«إن أردت ان تلقاني فأكثر من الخوف بعدي»  حديث 999

 . له العراقي ال أصل

الجنة احد من امتك بغير حساب؟  1109حديث عائشة :قلت: يا رسول اهلل يدخل 999

 .صل لهأ قال العراقي ال 1110« من ذكر ذنوبه فبكى»قال: نعم 

 1111﴾وإن جهنم ملوعدهم أمجعني﴿حديث  ميمون بن مهران لما نزلت هذه اآلية  999

 صلأ الحديث قال العراقي ال 1113« 1112صاح سليمان الفارسي

 : ويتلوه/  الرجا والخوف له تم كتاب      أ( 999)   
                                                           

مل  ، وقطعة من حديث أنس املنقول قبل اخلرب السابق ، قال احلافظ العراقي : ) 611/ 1كذا يف القوت    1106
 .139/  9ف حتاإأجد له اصال ( . 

عجب اهلل من » عن أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعا :  7010، وعند البخاري  619/  1كذا يف القوت    1107
 « .قوم يدخلون اجلنة يف السالسل 

 . 662أورده اخلركوشي يف هتذيب األسرار ص   1108
] يدخل[ تصحيف. 179/  1]أيدخل[ كذا يف األصل يف إح   1109  
 : ) أغفله العراقي ( . 611/  9قال احلافظ الزبيدي يف إحتافه   1110
  1111 .17 : اآلية سورة احلجر، 
 118/  1ح إسقطت من مخ أنظر  «ووضع يده على رأسه ، و خرج هاربا ثالثة أيام ال يقدرون عليه »   1112

. 
 . 611/  9قال احلافظ العراقي : ) مل أقف له على أصل ( . إحتاف   1113
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 كتاب الفقر والزهد
ي الناس خير؟ فقالوا: أ » صحابهألقال  ابن عمر انه صلى اهلل  حديث 999  1114

 «نعم الرجل هذا و ليس به  1115موسر من المال يعطى حق اهلل في نفسه وماله. فقالوا 

أخرجه أبو منصور الديلمي  1117« جهذهفقير يعطى  »؟ قال:  1116 قالوا: فمن خير الناس

 في مسند الفردوس بسند ضعيف

 له . /ومقتصر على المرفوع منه دون سؤاله ألصحابه وسؤالهم       ب( 999)

أخرجه الحاكم في كتاب  1118« وال تلقاه غنيا، الق اهلل فقيرا »  حديث  قال لبالل: 999

مت  »حديث أبي سعيد بلفظ عالمات أهل التحقيق من حديث بالل ورواه الطبراني من 

 .وكالهما ضعيف « فقيرا وال تمت غنيا

فلم يجد عنده ما يصلحه،  1119ضعيف ورد على رسول اهلل  » : حديث أبي رافع 991

ال ﴿الحديث في نزول قوله تعالى:  1122« 1121 يهود 1120فأرسلني إلى رجل من خيبر

 اخرجه الطبراني بسند ضعيف. 1123﴾تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواج
                                                           

أ(711ر سطرين يف السطر الثاين و الثالث من املخطوطة )بياضا بقد  1114  
،] فقالوا[ حتريف.121/ 1] قال[ كذا يف األصل يف إح   1115  
 . 121/  1سقطت من مخ أنظر إح « يا رسول اهلل »   1116
،  678/  1، وابن عدي يف الكامل  1816، وقد رواه الطيالسي يف مسنده  627/ 1كذا يف القوت    1117

 . 626/  6وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان 
/ 1، وأبو نعيم يف احللية  711/ 1، واخرجه الطرباين يف الكبري  712/ 1أخرجه احلاكم يف املستدرك   1118
ما رزقت فال » ، قلت : وكيف ذالك ؟ قال : « ، وال متت غنيا  يا بالل ، مت فقريا» ولفظه عندمها :  119

 « .هو ذاك أو النار » ، فقلت : يا رسول اهلل ، كيف يل بذالك ؟ فقال : « ختبأ ، وما شئلت فال متنع  
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أخرجه  1124 «الحسن على خد الفرس  /ارذالفقر أزين بالمؤمن الع»  حديث 991           أ(999)

 .وس بسند ضعيفأالطبراني من حديث شداد بن 

رواه محمد بن خفيف الشيرازي 1126 «المؤمن في الدنيا الفقر 1125محفة » حديث 999 

معاذ بن جبل بسند بو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أ، و الفقراءفي شرف 

 . بو منصور أيضا فيه من حديث ابن عمر بسند ضعيف جداأس به ورواه أب ال

 ، واذا إذا رأيت الفقر مقبال فقل مربحا بشعار الصالحين»  حديث 999

أخرجه أبو منصور الديلمي في  1127« عجلت عقوبته/  ذنب :يت الغنى مقبال فقلأر          ب( 999)

قال: قال حديث  999 مسند الفردوس من رواية مكحول عن أبي الدرداء ولم سمع منه

                                                                                                                                                               

،]ضعيف[ حتريف123/  1] ضيف[ كذا يف األصل يف إح   1119  
. 123/  1يف إح و ردت كلمة ]خيرب[  بعد ] يهود [ يف إح   1120  
، قال غأتيته ، فقال : ال و اهلل «وقال : قل له : يول له حممد : أسلفين أو بعين دقيقا إىل هالل رجب »   1121

ه إين ألمني يف أهل السماء أمني يف أهل األرض ، ولو باعين أو اسلفين .ز ألديت إليه ، اذهب بدرعي هذا إلي
 و ال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزوجا منهم زهرة احليوة الدنيا  ، فلما خرجت .نزلت هذه اآلية : « فارهنه 

 .   123/  1عن الدنيا . سقطت من مخ أنظر إح  اآلية ، تعزية له صلى اهلل 
 616/  1، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة  771/ 1، والطرباين يف الكبري  7827أخرجه البزار يف مسنده   1122

. 
.171سورة طه، االية :  1123  
 . 10063، و البيهقي يف الشعب  691/  3، والطرباين يف الكبري  128أخرجه ابن املبارك يف الزهد   1124
ف.حيص، ] حمفة[ ت123/  1] حتفة[ كذا يف األصل يف إح   1125  
، قال احلافظ العراقي : ) رواه حممد بن خفيف الشريازي يف شرف الفقراء ، و  617/ 1كذا يف القوت    1126

 . 632/  9حتاف إبن جبل ال بأس به ( .  من حديث معاذ 6799الديلمي يف مسند الفردوس 
دم قريبا عن كعب األخبار ، وهو عند الديلمي يف مسند الفردوس ، وتق 191/  6كذا يف القوت    1127

 من حديث ايب سعيد رضي اهلل عنه . 1129
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فذكره بزيادة في  1128« أوحى اهلل  تعالى إلى موسى عليه السالم يا موسى » رسول اهلل 

 .وله. ورواه أبو نعيم في الحلية من قول كعب األحبار غير مرفوعا بإسناد ضعيفأ

 1130« 1129ن لهم دولة إف، واتخذوا عندهم األيادي  ،كثروا معرفة الفقراءأ » حديث 999

 .الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث الحسين بن علي بسند ضعيف.

الحديث  1133« 1132اهلل الرضا في قلوبكم 1131أعطى  ، يا معشر الفقراء »حديث  999      أ( 999)

وهو ضعيف جدا، ، الفردوس من حديث أبي هريرة أخرجه أبو منصور الديلمي في المسند 

 .وضع الحديث فيه أحمد بن الحسن بن إبان المصري متهم بالكذب و

 1135 الجنة حب المساكين 1134ان لكل شئ مفتاحا ومفتاح الحسن»  حديث 999

وابن ،أخرجه الدارالقطني في غرائب ملك، و أبو بكر بن بالل في مكارم األخالق  1136«

 . وابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمرعدى في الكامل، 

: ان االغنياء 1137الفقراء إلى رسول اهلل / حديث زيد بن اسلم عن انس: بعث  999       ب( 999) 

بلغ عني الفقراء أن لمن » الحديث وفيه:  1138« الجنة، يحجون وال نقدر عليه بذهبوا 
                                                           

 . 191/  6قوت القلوب   1128
فقالوا : يا رسول اهلل ، وما دولتهم ؟ قال : إذا كان يوم القيامة قيل هلم : انظروا من أطعمكم كسرة و »   1129

 . 128/  1سقطت من مخ أنظر إح « ، مث افيضوا به إىل اجلنة  سقاهم شربة و كساكم ثوبا فخذوا بيده 
 عن أيب عبد الرمحن السلمي مرسال . 33أخرجه النرسي يف قضاء احلوائج اإلخوان ص   1130
، ] أعطى [ حتريف.130 / 1]أعطوا[ كذا يف األصل يف إح   1131  
 . 130/  1سقطت من مخ أنظر إح « تظفروا بثواب فقركم و إال فال »   1132
، وحكى سنده احلافظ ابن حجر  8216، وهو عند الديلمي يف مسند الفردوس  191/ 6كذا يف قوت    1133

 . 210،  687/  9، وانظر افتحاف  681/  1يف زهر الفردوس 
130/  1] احلسن[ زيادة يف نص مخ انظر إح   1134  
 130/  1سقطت من مخ أنظر إح « والفقراء الصرب هم جلساء اهلل تعاىل يوم القيامة »   1135
 . 117، و القشريي يف رسالته ص  1997أخرجه الديلمي يف الفردوس   1136
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اجده بهذا السياق، الحديث لم « صبر واحسب منكم ثالث خصال ليست لالغنياء

 والمعروف في هذا المعنى ما رواه ابن ماجة من

فقراء إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ما  1139حديث ابن عمر: اشتكى المهاجرين

 يا معشر الفقراء أال أبشركم» 1140فصل اهلل به عليهم أغنياهم، وقال

وإسناده «  مئة عام خمس ،يوم/  صفإن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بن      أ( 999) 

 .ضعيف

فإنه يلقى  ، إذا رايتم العبد قد أوتي صمتا و زهدا في الدنيا فاقتربوا منه »:  حديث 999

 بسند فيه ضعف. أبي الخالد خرحه ابن ماجة من حديثأ 1141 «الحكمة 

 1143 «1142 ؟وما حقيقة ايمانك» نا مؤمن حقا، قال:أ حارثة : له لما قال :حديث 991

و الطبراني من حديث الحارث ابن ملك وكال ، الحديث أخرجه البزار من حديث أنس 

 الحديثين ضعيف.

                                                                                                                                                               

.137/ 1] رسوال[ سقطت مخ انطر إح    1137  
، قال احلافظ العراقي : ) مل أجده هكذا هبذا السياق ، واملعروف يف هذا املعين  626/ 1كذا يف القوت    1138

ما فضل به عليهم  [ من حديق ابن عمر : اشتكى فقراء املهاجرين إىل رسول اهلل  1161ما رواه ابن ماجة ] 
منني يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم بنصف يوم ن يا معشر الفقراء ، أال أبشركم أن فقراء املؤ » اغنيائهم ، فقال : 

 . 683/  9، وإسناده ضعيف ( . إحتاف « مخس مئة عام 
وردت كلمة] املهاجرين[ بعد ] فقراء [. 137/ 1يف إح   1139  
] وقال[ تصحيف.137/ 1] فقال[ كذا يف األصل يف إح   1140  
 .7101أخرجه ابن ماجة   1141
توى عندي حجرا و ذهبا ، وكاين باجلنة و النار ، وكأين بعرش ريب قال : عرفت نفسي يف الدنيا ، افاس»   1142

، فأنظر كيف بدا يف إظهار حقيقة اإلميان « ر اهلل قلبه باإلميان و عرفت فالزم ، عبد ن : » بارزا ، فقال صلى 
«  عبد نور اهلل قلبه باإلميان» إذ قال :  وكيف زكاة رسول اهلل  ،لنفس عن الدنيا ، وقرنه باليقني بعزوف ا

 . 188/  1سقطت من مخ أنظر إح 
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 الحديث أخرجه 1145« 1144 استحيوا من اهلل حق الحياء »: حديث  911

 .ضعيف /من حديث أم الوليد بنت عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه باسناد الطبراني      ب( 999)

وبصره  ، و رغبه في اآلخرة، إذا أراد اهلل بعبد خيرا زهده في الدنيا  »:  حديث 919

أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس دون  1146 «بعيوب نفسه 

 وسنده ضعيف جدا.« في الدين 1147فقه»وزاد «و رغبة في اآلخرة » : قوله 

الحديث  1150«1149 إلى الخيرات 1148من اشتاق إلى الجنة اسرع »:  حديث 919

 . بن أبي طالب يأخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث عل

 أخرجه أبو 1151«: ثوبا بأربعة دراهم  اشترى رسول اهلل »  حديث: 919

فجلس الى  يوما السوق مع رسو ل اهلل /  دخلت »يعلى من حديث ابي هريرة، قال:           أ( 991) 

 .اسناده ضعيفو «  البزارين فاشترى سراويل باربعة دراهم
                                                                                                                                                               

، وأبو  622/  7والطرباين يف الكبري  ، 2918، والبزار فس مسنده  711هد خرجه ابن املبارك يف الز أ  1143
 ( . 10108،  10103، والبيهقي يف الشعب )  333/  6نعيم يف معرفة الصحابة 

« حيي منه تعاىل ، فقال : ليس كذلك ، تبنون ما ال تسكنون ، وجتمعون ما ال تأكلونقالوا : إنا لنست»   1144
 . 188/  1سقطت من مخ أنظر إح 

 عن أم الوليد بنت عمر . 93/  3، وابن عدي يف الكامل  136/  61أخرجه الطرباين يف الكبري    1145
عن حممد بن كعب القرظي مرسال ، و الديلمي يف مسند الفردوس  10017أخرجه البيهقي يف الشعب   1146
 من حديث أنس رضي اهلل عنه ، وليس عندمها ) ورغبه يف اآلخرة ( ، ) فقهه يف الدين ( . 971
،] فقه[ حتريف.191/  1] فقهه[ كذا يف األصل يف إح   1147  
،] أسرع[ حتريف.191/  1] سارع[ كذا يف األصل يف إح   1148  
ومن خاف من النار هلا عن الشهوات ، ومن ترقب املوت  ترك اللذات ، ومن زهد يف الدنيا هانت عليه »   1149

 191/  1سقطت من مخ أنظر إح « املصيبات 
 10171و البيهقي يف الشعب ،  10/  1وأبو نعيم يف احللية  ، 70/  6ابن حبان يف اجملروحني أخرجه   1150

 من حديث علي كرم اهلل وجهه مرفوعا .
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، وفيه : ) فاشرتى سروايل بأربعة دراهم (  1870أخرجه البيهقي يف الشعب   1151

 . 619/  1وسياق املصنف عند صاحب القوت . 



255 

 

أخرجه الترمذي من حديث انس  1152«كان قميصه كأنه قميص زيات »:  حديث 919

 .«كان يكثر دهن رأسه و تسريح لحيته حتى كان ثوبه ثوب زيات»: بسند ضعيف 

و هي تطحن رضي اهلل عنها  فاطمة  ىعل رسول اهلل  دخل  »: حديث جابر 919

 .خالق باسناد ضعيفألبالل في مكارم ابو بكر بن أخرجه أالحديث  1154«  1153بالرحى

 1156« 1155ولم يضع لبنة على لبنةمات رسول اهلل »  الحسن: حديث 919

و أبو نعيم في الحلية هكذا مرسال و الطبراني في ، أخرجه ابن حبان في الثقات /  الحديث     ب( 991)

شاحب  1157من سأل عنى أو سره أن ينظراني فلينظر إلى » الوسط من حديث عائشة: 

 .الحديث وإسناده ضعيف.«  لم يضع لبنة على لبنة مشمر

أخرجه الطبراني  1158« مة أن يحملهامن بنى فوق ما يكفيه كلف يوم القي» :  حديث 919

 .من حديث ابن مسعود باسناد فيه لين و انقطاع.

لم أجد  1159«تضجعا في الجنة ضعفاؤها خير األمة فقراؤها و أسرعها  »:  حديث 919

 .صالأله 

                                                           
 . 77أخرجه الرتمذي يف الشمائل   1152
يا فاطمة جترعي مرارة الدنيا لنعيم » و عليها كساء من أجلة اإلبل ، فلما نظر إليها بكى و قال : »   1153
 . 199/  1سقطت من مخ أنظر إح .«  لسوف يعطيك ربك فرتضى  ، فأنزل عليه : « األبد

أخرجه : ) 117/  8، وقال احلافظ السيوطي يف الدر املنثور  111أخرجه ابن العريب يف معجمه   1154
 العسكري يف املوعظ و ابن مردويه ، وابن الل ن وابن النجار عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما .

 . 601/  1سقطت من مخ أنظر إح « وال قصبة على قصبة »   1155
، و البيهقي يف الشعب  111/  6، وأبو نعيم يف احللية  132أخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل   1156

10610 . 
.601/  1أشعت[ سقطت سهوا من مخ أنظر إح ]   1157  
 . 10663، و البيهقي يف الشعب  612أخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل   1158
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، فمن أحبها فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني ن لي حرفتين اثنتين إ »حديث   911

 .صالأجد له أقال العراقي لم  1160« فيه الفقر و الجهاد» الحديث و« 

 : لو قسم نور فقال ، على رجل فقير ولم ير له شيئا رسول اهلل   دخل /  »:  حديث 911       أ( 999)

 .لم اجده 1162« لوسعهمرض ألا 1161 هذا على

لم أجد  1163« مسألة الناس من الفواحش، ما أحل من الفواحش غيرها »: حديث  919

 .له أصال

«  قال المسلمون: إنا نحب ربنا ولو علمنا في أي شيئ محبته لفعلناه »:  حديث  919
ما ولو أنا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من ديركم  ﴿: حتى نزل قوله تعالى 1164

 لم افق له على اصل. 1165﴾ فعلوه اال قليل منهم

                                                                                                                                                               
، و هو عند الديلمي يف مسند  178/  6، ورواه الدواليب يف الكىن و األمساء  627/  1كذا يف القوت    1159

 . 6961الفردوس 
،  117/  13، ورواه ابن النجار يف ذيل تاريخ بغداد  617أخرجه اخلركوشي يف هتذيب األسرار  ص   1160

 . 186/  6وانظر تنزيه الشريعة 
 . 129/  1سقطت من مخ أنظر إح « اهل »   1161
إن ملوك أهل اجلنة  » من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعا :  10001أخرجه البيهقي يف الشعب   1162

عت أغرب ذي طمرين ، الذين إذا استأذنوا على األمراء مل يؤذن هلم ، وإذا طلبوا النساء .. مل ينكحوا ، كل اش
وإذا قالوا احلديث .. مل ينصت لقوهلم ، حاجة أحدهم تتجلجل يف صدره ، ولو قسم نوره بني أهل األرض .. 

 ، وهو قريب من احلديث االيت .« لوسعهم 
يث قال : ) وقد رويناه يف اخلرب .. ( و ذكره ، قال احلافظ العراقي : ) مل ح 197/  7كذا يف القوت    1163

 . 701/  9أجد له أصال ( . إحتاف 
 عن عبد اهلل بن سالم رضي اهلل عنه قال : قعدنا نفر من أصحاب رسول اهلل  7709أخرجه الرتمذي   1164

سبح هلل ما يف السموات و ما يف اآلرض وهو  ، فأنزل اهلل تعاىل :فتذكرنا ، فقلنا : لو نعلم أي األعمال أحب إىل اهلل .. لعملناه 
وقول ابن مسعود رضي اهلل عنه : ) وما عرفت ان فينا من حيب ...( أخرجه  العزيز احلكيم يأيها الذين امنوا مل تقولوا ما ال تفعلون 

 . 1770مت يف تفسريه ، وابن أيب حا 121/  1/  7، والطرباين يف تفسريه  127/  1أمحد يف املسند 
.22سورة النساء ، آية   1165  
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 1168 « 1167 1166اهلل ببالء همن اثر الدنيا على اآلخرة ابتال» : حديث حذيفة  919

 .الحديث لم أجده

و هدى بغير هداية فليزهد  ، علما بغير تعلم/  ن يؤتيهأ 1169من أراد اهلل »: حديث  919        ب( 999)

 .صالأجد له ألم  1170« في الدنيا

 1171االمراء إال  ال يلبس الشعر من أمتي »قال رسول اهلل   : سليمان أبو  حديث 919 

 .لم أجد له اصال اسنادا 1172«  حمقأ أو

 انتهى كتاب الفقروالزهد ويتلوه:

 

 

 

 

                                                           

،] ببالء[ حتريف190/  1] بثالث[ كذا يف اآلصل يف إح   1166  
 . 190/  1سقطت من مخ أنظر إح « هم ال يفارق قلبه أبدا ، وفقر ال يستغين ابدا ، و حرص ال يشبع أبدا  »   1167
من حديث عبد  111، والقضاعي يف مسند الشهاب  126/  10، وقد روى الطرباين يف الكبري  612/  1كذا يف القوت    1168

من أشرب حب الدنيا .. التاط منها ثالث : شقاء ال ينقد عناه ، وحرص ال يبلغ غناه ، » اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه مرفوعا : 
 « . وأمل ال يبلغ منتهاه 

 . 191/  1زيادة يف مخ أنظر إح « اهلل »   1169
 10098، والبيهقي يف الشعب  716/  2، وأبو نعيم يف احللية  101أخرجه ابن أيب الدنيا  يف الزهد   1170

هل منكم من يريد أن » على أصحابه ذات يوم فقال :  من حديث احلسن مرسال ، قال : خرج رسزل اهلل 
ل أمله فيها .. أعمى اهلل قلبه يذهب اهلل عز وجل عنه العمى و جيعله بصريا ؟ إال إنه من رغب يف الدنيا و اطا

« ومن زهد يف الدنيا و قصر أمله فيها .. أعطاه اهلل علما بغري تعلم و هدى بغري هداية ... على قدر ذلك ، 
 احلديث .

] األمراء[ حتريف. ، 600/  1] مراء[ كذا يف األصل يف إح   1171  
 .  719/  9قال احلافظ العراقي : ) مل أجد له إسنادا ( . إحتاف   1172
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 1173كتاب التوحيد و التوكل

 

منه  من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند اهلل تعالى أوثق  »: حديث 1174  919

أخرجه الحاكم و البيهقي في الزهد من حديث ابن عباس بإسناد  1175«ه يبما في يد

 ضعيف.

أخرجه البزار من  1179 « 1178تخش من ذي العرش  1177/  1176يدإن العب »: حديث 919       أ( 999) 

فقال ، و عنده صبر من تمر  دخل عليه النبي  :حديث ابن مسعود و أبي هريرة و بالل

الطبراني و فلم اره وروى ابو يعلى  ،انه ادخر كسرة خبزوأما ما ذكره المصنف من : ذلك 

 .وكلها ضعيفة، حديث ابي هريرة من  في االوسط 

ما  :بال وتيمم مع قرب الماء ويقول 1181انه صلى اهلل 1180» :  حديث  919

 .أخرجه ابن أبي ذيب في قصر األمل بسند ضعيف 1183 « بلغهأال  يلعل 1182يدريك

                                                           
1173

 وهو الكتاب اخلامس من ربع املنجيات من كتاب إحياء علوم  الدين .  
ب(716بياضا بقدر سطرين يف السطر السادس و السابع من مخ )   1174  
، و القضاعي يف مسند الشهاب  618/  7ن وأبو نعيم يف احللية  631/  1أخرجه احلاكم يف املستدرك   1175
723 . 
 . 673/  1] إن العبيد [ زيادة يف مخ أنظر إح   1176
 . 673/  1سقطت من مخ أنظر إح « انفق بالال و ال »   1177
 . 673/  1سقطت من مخ أنظر إح « إقالال »    1178
، و البيهقي يف  731/  2،  680/  6، وابو نعيم يف احللية  711/  1أخرجه الطرباين يف الكبري   1179

صربة من متر ، ال كسرة خبز ، وروايته بالبناء على الضم يف ) بالل ( ، ومن نونه  ، وكان املدخر 1687الشعب 
 ونصبه فلمناسبة ) إقالال ( له ، وللمزاوجة يف الكالم .

1180
 . 672/  1سقطت من مخ أنظر إح « و قد كان قصر أمله حبيث كان إذا »   

 . 672/  1] أنه صلى اهلل عليه وسلم [ زيادة يف مخ أنظر إح   1181
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 كان له دواء من داء سنة/ احتجم يوم الثالث لسبع عشرة من الشهر من »:  حديث 911      ب( 999) 

نس و إسنادهما أأخرجه الطبراني من حديث معقل بن يسار في الضعفاء من حديث  1184«

 .واحد

أخرجه الطبراني من حديث سعد بن حنيف  1185« أنه كوى أسعد بن زرارة »: حديث 991

 بسند ضعيف.

 1187« 1186عبده بالبالء كما يجرب أحدكمان اهلل تعالى يجرب » :  حديث  999

. مامة بسند ضعيفأبي إالحديث أخرجه الطبراني من حديث   

 1189« 1188من طريق اهل البيت :إن اهلل إذا احب عبدا ابتاله» :  حديث  999

في مسنده و الطبراني  /ولم يخرجه ولده في يالحديث ذكره صاحب الفردوس من حديث عل      أ(   999)

«  ال يترك له ماال وال و لدا 1190إذا أراد اهلل بعيد خيرا ابتاله وإذا ابتاله » حديث ابي عتيبة

 .وسنده ضعيف

                                                                                                                                                               
 ، ] يدريك [ حتريف . 672/  1] يدريين [ كذا يف األصل يف إح   1182
 . 3، وابن أيب الدنيا يف قصر األمل  688/  1، وأمحد يف املسند  696أخرجه ابن املبارك يف الزهد   1183
، و البيهقي يف السنن  600/  7، وابن عدي يف الكامل  783/  1أخرجه ابن حبان يف اجملروحني   1184

 .  710/  9الكربى 
ميتة سوء لليهود ، : »  ، مث مات رضي اهلل عنه ، فقال صلى اهلل  1796كما هو عند ابن ماجة    1185

 « .يقولون : أفالن دفع عن صاحبه ، وما أملك له وال لنفسي شيئا  
« ذهبه بالنار، فمنهم من خيرج كالذهب اإلبريز ، ومنهم دون ذلك ، ومنهم من خيرج أسود حمرتقا »   1186

 .  611/  1سقطت من مخ أنظر إح 
 . 122/  8، والطرباين يف الكبري  63أخرجه ابن أيب الدنيا يف املرض و الكفارات   1187

1188
 . 611/  1إج سقطت من مخ أنظر « فإن صرب اجتباه فإن رضي اصطفاه »   

، وبلفظه ذكره صاحب  611، وبنحوه رواه أيب الدنيا يف املرض و الكفارات  61/  6كذا يف القوت    1189
 من حديث علي رضي اهلل عنه . 931الفردوس 
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على االرض   1192بالعبد حتى يمسى 1191التزال الحمى و المالئكة» :  حديث 999

بو يعلى وابن عدي من حديث ابي هريرة و أ 1193« خطيئةذنب و ال كالبردة ما عليه 

مثل المريض إذا صح وبرأ من مرضه كمثل البردة  » :حديث انسمن  الطبراني في األوسط

 .و أسانيده ضعيفة«  تقع من السماء في صفائها ولونها

 القضاعي في مسند الشهاب. 1194«حمى يوم كفارة سنة  »: حديث  999

على  1196و اتخذ زاوية ،من أبناء عمنا رحمة اهلل كانت له مزارع واجبة من التمر/ 1195       ب( 999)  

، وغيرها لمدينة فاس يمر عليها ،وتوات ،طريق فكل من قدم من الصحراء يعني تافاللت 

                                                                                                                                                               

.611/   1سقطت مخ انظر إح « اقتناه »  1190  
، ] املالئكة[ حتريف. 612/  1] املليلة[ كذا يف األصل يف إح   1191  
،] ميسى[ تصحيف.612/  1] ميشي[ كذا يف األصل يف إح   1192 
إن احلمى واملليلة ال يزاالن » و لفظه :  9177حوه البيهقي يف الشعب بن اهو ، ور  61/  6كذا يف القوت    1193

إمنا : »  6082، والرتمذي « باملؤمن وإن ذنبه مثل أحد ، فما يدعانه و عليه من ذنبه مثقال حبة من خردل 
حرارة جيدها املرء ، وهي  ، والمليلة :« يض إذا برأ و صح كالربدة تقع من السماء يف صفائها و لوهنا مثل املر 

 محى يف العظام .
 . 62، والفضاعي يف مسند الشهاب  139، ورواه متام يف فوائده  61/  6كذا يف القوت    1194

1195
عن نطاق املوضوع حبيث يتكلم عن الزويا باملغرب و  ةخارج مخ أ( من 778ب( اىل)772من الصفحة )  

 دورها يف مساعدة الفقراء و احملتاجني بعكس الزويا املوجدودة حاليا  اليت  تساعد الغين قبل الفقي.

كانت تطلق بادئ األمر على صومعة الراهب املسيحي... مث أطلقت على املسجد الصغري : كلمة زاوية    1196
ا وبني املسجد الذي يزال للكلمة هذا املعىن عند املسلمني يف الشرق، ذك أهنم يفرقون بينهأو على املصلى، وال 

 .يفوقها شأهنا
أما يف املغرب، فإذا حنن حاولنا الوقوف على مفهوم الزاوية، أمكننا أن نقف أوال عند حتديد ابن مرزوق الذي 

 .ين وإطعام احملتاجني من القاصدينة إلرفاق الوارديقول : "والظاهر أن الزوايا عندنا باملغرب هي املواضع املعد
وهذا هو التحديد الذي انطلق منه األستاذ حممد املنوين عندما حاول تعريف الزاوية يف العصر املريين حيث قال : 

"كان املغرب املريين يستعمل كلمة الزاوية للداللة على مؤسسات إحسانية تشيد بأرياض املدن أو يف الفلوات 
 .عليها إليوائهم والقيام بضيافتهم . استقبال الواردينبرسم 

ويذهب صاحب "سلوك الطريق الوارية" إىل أن الزاوية اختذت أوال، واهلل أعلم، تشبيها وتربكا وتفاؤال بالصفة اليت  
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وكان يطعم فيها الفقراء و . وكل من قدم من مدينة فاس للصحراء يمر عليها أيضا 

فكل من أراد المبيت بها فمر  ،المساكين ال غير وكان له أصحاب قائمين بأمور هذه الزاوية

ويقولون له هذه الزاوية لم يتخذها ، قيمونه وال يتركونه بها ويخرجونه قهرا عليه اثر الغنى ي

 وال حظ فيها لغني.صاحبها إال للفقراء و المسكين الذين يحملون ازوادهن على أعناقهم 

و أبناء السبيل الذين ، و الصادر من الفقراء ،الوارد /  اهلل يطعم وكان رحمه       أ( 999)

فلما صار . وال شكورا من طعام أصله من كسب طيب رحمة اهلل عليه  ال يريد منهم جزاء
                                                                                                                                                               

 .الفقاء الذين ال أهل هلم وال مالكانت مبسجد النيب )صلع( ليأوي إليها 
زول األضياف الواردين "فلجلب منافع شىت منها قراءة األحزاب...ون –زيادي يقول ال –على أن االجتماع فيها 

  من اإلخوان
أما احلسن اليوسي فيذهب إىل أن "الزاوية ال حقيقة هلا شرعا، وال ذكر هلا، وإمنا لفظة حمدثة، ومعناها مركب من 

 : أمرين
لدنيا وأسباب املعاش، واالنكماش يف خلوة أو أحدمها : التفرغ إىل عبادة اهلل، ويكون ذلك باهلرب من التشاغل با

يف ركن بيت أو يف مسجد لالشتغال بذكر اهلل واإلقبال عليه، وهبذا، واهلل أعلم، مسيت زاوية ألن الركن يسمى 
 .زاوية

 .3الثاين : إطعام الطعام، وهو يف عادة املتأخرين، ويرجع معناه إىل إكرام الضيف وإىل الصدقة"
 : حممد بن تاويت جديدا إىل هذه التعاريف، إذ جعل الزاوية ثالثة أنواعوقد أضاف األستاذ 

 .الزاوية البسيطة : وهي اليت مل تنب على ضريح ويل، وال نسب إىل ويل، أو إىل طريقة صوفية 
الزاوية ذات الويل : وهي ما أنشئت حول ضريح، وتكتسب سعة عظيمة من أجل ذلك، وسرعان ما تتحول إىل 

 .كبري  مركز عمراين
 .الزاوية الطرقية : وهي اليت تنتسب إىل طريقة من الطرق الصوفية

ولعلنا من خالل هذه التعريفات ننتهي إىل أن الزاوية املغربية كانت تضطلع مبهمتني اثنتني مها : التفرغ لعبادة اهلل 
 .أوال، مث إيواء الوافدين عليها وإطعامهم ثانيا

هبا الزاوية املغربية ما يتجاوز املهمتني املذكورتني، كالتعليم واجلهاد، وذلك ما  على أننا جند من املهام اليت تقوم
خلصه الدكتور عباس اجلراري عندما أكد الزاوية يف املغرب والشمال اإلفريقي عامة "تعين املكان الذي جيتمع فيه 

بئة طعام واإليواء، وقد يتخذ للتعشيخ مع أتباعه ومريديه وتالميذه، ومكانا يتحد للعبادة والتعليم، كما يتخذ لإل
،  88، األدب املغريب ص  609، التشوف ص  110/ 6أنظر االستقصا واجلهاد حني يقتضي األمر ذلك.

/  10، دائرة املعارف اإلسالمية  12، الزاوية الدالئية ص  81، رسائل اليوسي ص  39سلوك الطرق الوارية 
 . 2، سلسة األنوار ص  13عصر بين مرين ص ، ورقات عن احلضارة املغريب يف  771،  19
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إلى عفو اهلل أراد البعض من إخوانه ان يقوم بالزاوية المذكورة مثل قيامه فلم يتأتى له ذلك 

و إنما كانت عمارتها مقرونة بحياة صاحبها فهكذا ينبغي أن تكون الزوايا كما ذكرنا و أما ،

بالمغرب فعلى العكس مما ذكرنا ألنهم إن رأوا أحدا عليه اثر الغنى الزوايا الموجودة اليوم 

 وأما ابن السبيل، اقبلوا عليه و طعموه و أكرموه ألجل ما يأتيهم به من المال و الهدايا 

وقد ذكر البعض .طعامهم ولو لقمة واحدة أبعدهم اهلل  و ال ينال من/  عندهم فالحظ له      ب( 999)  

رة عن أسالفه انه قال ال اقدر على مساواة من يأتيني بشيء مع من ال من هؤالء المتقع

فانظر إلى هذه العقول الواهية ففي هذه المسألة منقصة السالمه معا ذالك صار ،يأتيني به 

على  1197﴿ ويوثروه إلى قوله تعالىهو يتمجح بها نطلب اهلل الهداية و التوفيق انظر 

وجعل الجنة مؤواهم و  ، اهلل عنهم و أرضاهمرضي  1198﴾ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

 1199الحمد هلل رب العلمين.

 

 و فيه ثالثة ابواب الباب االول:

 في النكاح/  الترغيب                            أ( 991)  

 .:وأربعة أحاديث من الموضوعات نص الضعيف،و أشتمل على خمسة عشر حديثا كلها ضعيفة               

                                                           
 ] يؤثرون[ كذا يف القرآن الكرمي ] يوثروه[ حتريف.  1197
9سورة احلشر آية   1198  
ب(778بياضا بقدر سطر يف السطر العاشر من املخطوطة)  1199  
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 1200«تناكحوا تكثروا فاني أباهي بكم األمم يوم القيامة حتى بالسقط » :  حديث  999

و « بالسقط» بن عمر دون قوله حتىأأخرجه أبو بكر بن مردوية في تفسيره من حديث 

 .سناده ضعيفإ

بو منصور الديلمي أرواه  1201«العيلة فليس منا  من ترك التزويج مخافة »:  حديث  999

 .بي سعيد بسند ضعيف أفي مسند الفردوس من حديث 

أخرجه الطبراني من  1203« 1202من أحب قوما و واالهم حشر معهم » :حديث/  999     ب( 991)

من أحب قوما على أعمالهم حشر في » من حديث  جابر  حديث ابي قرصافة وابن عدي

سماعيل ابن يحيى التيمي إو في طريقه « يوم القيامة »  زاد ابن عدي 1204«زمرتهم 

 ضعيف.

                                                           
1200

رواه عن سعيد بن أيب هالل مرسال ، و قال احلافظ العراقي : )  137/  2أخرجه عبد الرزاق يف املصنف   
تزوجوا الودود » مرفوعا :  6010ابن مردوية يف تفسريه من حديث ابن عمر بسند ضعيف ( ، وروى أبو داوود 

 « .الولود ، فإين مكاثر بكم األمم 
( وذكره ، وروى  ، قال ) وروى احلسن عن ايب سعيد عن النيب صلى اهلل  673/  6كذا يف القوت    1201

عن أيب  722/ 66، و الطرباين يف الكبري  190، وأبو داوود يف املراسيل  128/  2عبد الرزاف يف املصنف 
 « .من كان موسرا ألن ينكح مث مل ينكح فليس مين »  جنيح قال : قال رسول اهلل 

1202
 .699/  1سقطت من مخ أنظر إح « يوم القيامة  »   

من حديث أيب قرصافة  رضي اهلل عنه ن  19/  7، وقد رواه الطرباين يف الكبري  13/ 6كذا يف القوت    1203
 من حديث جابر رضي اهلل عنه . 707/  1عدي يف الكامل وابن 

أخرجه امساعيل ابن حيىي التيمي   1204  



264 

 

أخرجه أبو  1206« اهلل فال تفشوه ر،س ردالق 1205ال يكمل إيمان العبد» : ث حدي 999

ابن عدي في الكامل من حديث عائشة وكالهما  و، نعيم هي الحلية من حديث ابن عمر 

 ضعيف.

 إذا:من  ال يكمل إيمان العبد حتى يكون فيه ثالث خصال » : حديث  999

» الحديث أخرجه الطبراني في الصغير 1208« 1207 لم يخرجه غضبه من الحق/  غضب         أ( 999)

 و إسناده ضعيف.« بلفظ ثالث من أخالق اإليمان 

مان كل إيعطاك مثل أقد  نعالى ن اهللإ »رضي اهلل عنه :  انه للصديق   حديث  999

بو منصور الديلمي في أخرجه أالحديث  1211« 1210متي أبي من ن مآ من 1209مؤمن

 االعور عن علي مع تقديم وتاخير و الحارث ضعيف.المسند الفردوس من ورواية الحارث 

 من لقيه بخلق منها مع التوحيد ،مائة خلق لى ثالثاان هلل تع »:  حديث 991 

خلقت  »: ن اهلل مانس مرفوعا/ خرجه الطبراني في االوسط من حديثأ 1212« دخل الجنة       ب( 999) 

 اهلل دخل الجنةإال له إ شهادة ان المن جاء بخلق منها مع  ، ة خلق ئم بضعة عشر و ثالث

                                                           
 . 700/  1] ال يكمل إميان العبد  [ زيادة يف مخ أنظر إح   1205
 . 186/  2، وأبو نعيم يف احللية  102/  3أخرجه ابن عدي يف الكامل   1206
 . 701/  1سقطت من مخ أنظر إح « وإذا رضي مل يدخله رضاه ، وإذا قدر .. مل يتناول ما ليس له »   1207
/  1، وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان  21/  1، وبنحوه رواه الطرباين يف الصغري  31/  6كذا يف القوت    1208
 من حديث أنس رضي اهلل عنه . 128
 . 701/  1] مؤمن [زيادة يف نص مخ أنظر إح   1209
 . 701/  1سقطت من مخ أنظر إح « و أعطاين مثل إميان كل من آمن به من ولد آدم  »   1210
من حديث علي رضي اهلل عنه  8630، وقد رواه الديليم يف مسند الفردوس  38/  6كذا يف القوت    1211

 بنحوه .
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وفيه في  «و ثالثة عشر شريعة  ،مئة شريعة االسالم ثالث »ومن حديث ابن عباس  «

 االيمان »الكبير عن رواية المغيرة بن عبد الرحمان ابن عبيد عن ابيه عن جرة بنحوه بلفظ 

الحديث «  شريعة مائة وسبعة عشر تعالى ان اهلل » وللبزار من حديث عثمان بن عفان« 

 . بي يكر و جوابه وكلها ضعيفةأوليس فيها كلها تعرض لسؤال 

 1213 جرا لم يعملأ / ن لم يعط، إجير السوء ألحدكم كاأ نيكون ال »:  حديث 991         أ( 999) 

 . صالأجد له أالحديث لم  1214«

 1216«  بي بكر خاصةأل 1215و يتجلى ، ان اهلل يتجلى للناس عامة »:  حديث 999 

ن الدارقطني أالميزان للذهبي  فيخرجه بن عدي من حديث جابر وقال باطل هذا االسناد و أ

ورواه ابن عساكر في تاريخ ، ة كان يضع الحديث بدرواه عن المحاملي عن علي بن ع

 وعائشة رضي اهلل عنهمبردة وابن الجوزي في الموضوعات من حديث جابر و ابي ، دمشق 

. 

                                                                                                                                                               
، و مجع حنوه هذا األخبار  101/  70، ورواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق  38/  6القوت  كذا يف  1212

 . 239/  9احلافظ الزبيدي يف إحتافه 
 . 620/  1سقطت من مخ أنظر إح « وال كالعبد السوء ، إن مل خيف ..مل يعمل »   1213
: ) وقد روينا معىن هذا الكالم عن ، حيث قال بعد إيراده لكالم أيب حازم املدين  12/  6كذا يف القوت    1214

ال يكون أحدكم كالعبد السوء ، إن خاف عمل ، و ال كاألجري السوء إن مل يعط أجرا  : »  النيب صلى اهلل 
 . 123/  9، وقال احلافظ العراقي : ) مل أجد له أصال ( . إحتاف « .. مل يعمل 

 . 622/  1] يتجلى [ زيادة يف مخ أنظر إح   1215
 16/  1، وأبو نعيم يف احللية  38/  7، و احلاكم يف املستدرك  616/  1أخرجه ابن عدي يف الكامل   1216

 . 119/  70، وابن عساكر يف تاريخ دمشق 
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قال العراقي لم اجد 1218«  في االرض 1217لبحر كالدمغبلاالرض في ا» :  حديث 999 

 . له اصال

، ن يبغض كل منافقأالميثاق على كل مؤمن  1219اخرتعالى ان اهلل » :/  حديث 999         ب(999)
 . صالأجد له أالحديث لم  1221« 1220

 ، اليستكمل عبد االيمان حتى يكون قلة الشئ احب اليه من كثرته» :  حديث 999 

ذكره صاحب الفردوس من حديث  1222« ن يعرفأ من ليهإحب أيعرف  الأوحتى يكون 

طلحة انما سمع من التابعين قال أبي بن  يوعلى هذا هو معضل فعل ، طلحةأبي علي بن 

 .ولم اجد له اصال :العراقي

و ، مالي  1223صلأالمعرفة » :  فقال نتهعن س لت رسول اهلل أس: علي  حديث 999 

بي طالب ولم أبن  من عليالحديث ذكره القاضي عياض « 1225 اصل ديني 1224الفضل

 سنادا.إجد له أ

                                                           
 ، ] كالدمغبل [ حنريف . 630/  1] كاإلصطبل [ كذا يف األصل يف إح   1217
 . 189/  9قال احلافظ العراقي : ) مل أجد له أصال ( . إحتاف   1218
 ، ] أخر [ حتريف . 698/  1] أخذ [ كذا يف األصل يف إح   1219
 . 698/  1سقطت من مخ أنظر إح « و على كل منافق أن يبغض كل مؤمن  »   1220
حيث قال : ) وروينا يف خرب ( و مل يذكر رفعه ، و املعىن يف اآليات قبله ، ومما  13/ 6كذا يف القوت    1221

لي رضي اهلل عنه قال : ) و الذي فلق احلبة وبرأ النسمة ، إنه لعهد النيب عن ع 38ورد يف  هذا املعى ما رواه 
 إيل أال حيبين إال مؤمن ، و ال يبغضين إال منافق ( .   األمي 
يف وصف كمال اإلميان ثالثة  ، حيث قال : ) و قد روينا عن رسول اهلل صلى  31/ 6كذا يف القوت    1222

 . 776/  9أحاديث من اصول هذه األحوال ، و أساس هذه األفعال ... ( فذكرها ، أنظر اإلحتاف 
 ، ] اصل [ حتريف . 702/  1] رأس [ كذا يف األصل يف إح   1223
 ، ] الفضل [ حتريف . 702/   1] العقل [ كذا يف األصل يف إح   1224
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 1226كتاب النية واالخالص و الصرف

 

                   :األحاديث الضعيفة وقد أشتمل على بابين: الباب األول في النية وفيه من /  1227        أ(999) 

الحديث لم  1229«1228الحمارقتيل أن رجال قتل في سبيل اهلل فكان يدعى  »: حديث 999

 .بو اسحاق الفزاري في السير من وجه مرسلانما رواه إو ، أجد له اصال في الموصوالت 

أخرجه الطبراني من حديث سهل بن  1230 «نية المؤمن خير من عمله » :  حديث 999

 .لنواس بن سمعان كالهما ضعيفاومن حديث ، سعد 

 . له اصال/  لم أجد 1231« د في المساجدرهبانية أمتي القعو » :  حديث 999      ب( 999)

                                                                                                                                                               
ق مركيب ، وذكر اهلل عز وجل أنيسي ، والثقة كنزي ، و احلزن رفيقي ، و و احلب أساسي ، و الشو »   1225

العلم سالحي ، و الصرب ردائي ، و الرضا غنيميت ن و العجز فخري ، و الزهد حرفيت ، و اليقني قويت ، والصدق 
 . 702/  1سقطت من مخ أنظر إح « شفيعي ، و الطاعة حسيب ، و اجلهاد خلقي ، و قرة عيين يف الصالة 

 هو الكتاب السابع من ربع املنجيات من كتاب إحياء علوم الدين .  1226
أ(731بياضا بقدر سطرين يف السطر األول و الثاين من املخطوطة )  1227  
 1سقطت من مخ أنظر إح « آلنه قاتل رجال ليأخد سلبه ومحاره ، فقيل على ذلك ، فأضيف إىل بيته  »   1228

 /708 . 
، و قال احلافظ العراقي : ) مل أجد له اصال يف املوصوالت ، وإمنا رواه أبو  121/  6كذا يف القوت    1229

 . 8/  10إسحاق الفزازي يف السري من وجه مرسل ( . إحتاف 
، و القضاعي يف مسند الشهاب  611/  7، و أبو نعيم فياحللية  181/  2أخرجه الطرباين يف الكبري   1230
 . 672/  9، و اخلطيب يف تاريخ بغداد  2111يف الشعب  ، و البيهقي 173
من حديث أنس قال : مات  1913/  1، ورواه أبو نعيم يف معرفة الصحابة  111/  6كذا  يف القوت    1231

إهنا مل : »  ابن لعثمان بن مظعون ،فاشتد حزنه عليه حىت اختد مسجدا يف داره يتعبد فيه ، فقال رسول صلى 
 احلديث .« انية يا عثمان ، إلن رهبانية أميت يف املساجد وانتظار الصلوات و احلج والعمرة ...  تكن علينا الرهب
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وعن ، حتى عن كحل عينيه   ،إن العبد ليسأل يوم القيامة عن كل شيء» :  حديث 991

 سنادا.إلم نجد له  1232«  خيهأوعن لمسه ثوب ، بإصبعيه  ةفتات الطين
أبو   1234 «القليل منه كئز يجاخلص العمل » :  أنه قال لمعاد  حديث 991  1233

 سناده منقطع.إمنصور الديلمي في المسند الفردوس من معاذ و 

وقد سقط على وجهه يوم أحد  على مصعب بن عمير رسول اهلل  حديث وقف  999

أخرجه أبو نعيم في  1236« 1235   وقرأ هذه االية شهيدا ، وكان صاحب لواء رسول اهلل 

 . الحلية من رواية عبيد بن عمير مرسل

 مررت ليلة أسري بي وجبريل بالمأل األعلى كالحلس البالي من خشية اهلل/ »:  حديث 999        أ( 999)

والبيهقي في ، الحديث أخرجه محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصالة  1237 «تعالى 

و قال . الجهور  ضعفه 1238ي دالئل النيوة من حديث أنس و فيه الحارث بن عبيد االياد

                                                           
 71/  10، وأبو نعيم يف احللية  13190، وقد رواه ابن أيب حامت يف تفسريه  126/  6كذا يف القوت    1232

. 
ب(  712بياضا بقدر سطرين يف السطر الرابع و اخلامس من احملطوطة )   1233  
( بتمامه  وحديث معاذ رضي اهلل عنه رواه ابن أيب حامت  686أخرجه اخلركوشي يف هتذيب األسرار  ) ص   1234

، و البيهقي يف  611/  1، و أبو نعيم يف احللية  702/  1، و احلاكم يف املستدرك  2126يف تفسريه 
 « .أخلص دينك .. يكفك القليل من العمل » بلفظ  2117الشعب 

1235    رجال صدقوا ما عهدوا اهلل عليه فمنهم من قضى و منهم من ينتظر  1. سقطت من مخ أنظر إح  /
770 . 
/  1من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ، و أبو نعيم يف احللية  618/  6أخرجه احلاكم يف املستدرك   1236
 عن عبيد بن عمري مرسال .  103
  . 1232لطرباين يف األوسط ، و ا 271أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة   1237
أ( .713بياضا بقدر كلمة يف السطر  اخلامس من احملطوطة )   1238  
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الجوني عن محمد بن عمير بن عطارد وهذا  انبن سلمة عن أبي عمر  حمادالبيهقي ورواه 

 مرسل.

 ال يبلغ عبد حقيقة اإليمان حتى ينظر إلى الناس كاألباعر في جنب اهلل» : حديث 999 

 قال العراقي لم 1239« ثم يرجع إلى نفسه فيجدها أحقر حقيرتعالى ، 

 كتاب النية واالخالص و الصرف ويتلوه.في حديث مرفوع انتهى  /  أجد له أصال      ب( 999)  

 

 

 

 1240كتاب المحاسبة و المراقبة
 و فيه من االحاديث الضعيفة1241

أخرجه أبو  1243« 1242إن اهلل يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات» :  حديث 999

 نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين وفيه جعفر بن عمر العروى ضعفه الجمهور.

                                                           
، و أبو  691( مرفوعا ، ورواه ابن املبارك يف الزهد  131أخرجه احلاكم الرتمذي يف نوادر األصول ) ص  1239

عن أيب  71362صنف وروى ابن ايب شيبة يف امل ،بن معدان   من طريقه عن خالد 616/  1نعيم يف احللية 
الدرداء رضي اهلل عنه : ) ال تفقه كل الفقه حىت متقت الناس يف جنب اهلل ، مث ترجع إىل نفسك فتكون اشد هلا 

 مقتا ( .
1240

 هو الكتاب الثامن من ربع املنجيات من كتب إحياء علوم الدين .  
ب(. 718بياضا بقدر  سطر يف السطر الثاين من املخطوطة ) 1241  

 . 710/  1سقطت من مخ أنظر إح « و العقل الكامل عند هجوم الشهوات »   1242
، البيهقي يف الزهد  1081خمتصرا ، و القضاعي يف مسند الشهاب  199/  2أخرجه أبو نعيم يف احللية   1243
 من حديث عمران بن احلصني رضي اهلل عنه . 911الكبري 
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، األمور ثالثة أمر استبان رشده فاتبعه » عليه السالم :   حديث قال عيسى 999  1244

 وأمر أشكل عليك فكله الى، وأمر استبان غيه فاجتنبه 

 .ضعيف/  حديث ابن عباس باسناد من خرجه الطبرانيأ 1246« 1245 عاطه          أ(  991 )

ن صغرت ثالثة دواوين: إللعبد في كل حركة من حركات و  1247يشر »:  حديث 999   

 . صلأقف له على ألم  1248« لمن:و الثالث، كيف   :و الثاني، ول.لم ألا

له  1249ينشر للعبد كل يوم و ليلة أربعة وعشرون خزانة مصفوفة فيفتح »: حديث 999 

 .الحديث بطوله لم أجد له اصال 1250«انة فيراها مملوءة من حسناته ز منها خ

وسيأتي عليكم زمان خيركم فيه ، نتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع أ »:  حديث 999

 . قال العراقي لم اجده 1252« 1251الشبت

                                                           

ب(718) بياضا بقدر كلمة يف السطر  الثامن من املخطوطة   1244  
،] عاطه[ حتريف.711/ 1] عامله[ كذا يف األصل يف إح   1245  
 . 718/  10أخرجه الطرباين يف الكبري   1246
،] يشد[ حتريف.710/  1] ينشر[ كذا يف األصل يف إح   1247  
 . 131/  1، و مل يذكر مرفوعا ، بل قال : ) وبلغين ( .احلاكم يف املستدرك  80/ 1كذا يف القوت    1248
[ تصحيف. ،] فيفتح771/  1[ كذا يف األصل يف إح  ] فنفتح  1249  
، و مل يذكر رفعه ، بل قال : ) ويقال ...( ورواه خمتصرا البيهقي 102/  1كذا بألفاظ مقارنة يف القوت    1250

ما من ساعة متر بابن آدم مل يذكر اهلل فيها إال » من حديث عائشة رضي اهلل عنها مرفوعا :  108يف الشعب 
» ( من حديث معاذ بن جبل رضي اهلل عنه مرفوعا أيضا  110،  109، و عنده ) « وم القيامة حشر عليها ي

عن  111/  2وروى أبو نعيم يف احللية « ليس يتحسر أهل اجلنة إال على ساعة مرت هبم مل يذكروا اهلل فيها  
مة ، يوما فيوما ، وساعة األوزاعي : ) ليس ساعة من سااعات الدنيا إال و هي معروضة على العبد يوم القيا

فساعة ، وال متر به ساعة مل يذكر اهلل تعاىل فيها إال تقطعت نفسه عليها حسرات ، فكيف إذا مرت به ساعة مع 
 ساعة ، و يوم مع يوم ، وليلة مع ليلة ؟! ( .

،] الشبت[ حتريف.711 / 1] املثبت[ كذا يف األصل يف إح   1251  
 الم ابن مسعود رضي اهلل عنه .، وهو من ك 121/  1قوت القلوب   1252
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تم   /  لم اجده 1253«اللهم إني أعوذ بك أن أقول في الدين بغير علم  »: حديث 991        ب( 991)

 كتاب المحاسبة و المراقبة ويتلوه

 

 

 1254كتاب التفكير

 و فيه من االحاديث الضعيفة واحد من الموضوعات حديث واحد

بن حبان في كتاب العظمة من إ 1255« تفكر ساعة خير من عبادة سنة »:  حديث 991  

ن الجوزى في مسند إبباسناد ضعيف ومن طريقة «  سنتين »بي هريرة بلفظ أحديث 

 سناده ضعيف جدا.إو «  ثمانين سنة »نس بلفظ أالفروس من حديث 

كيف » / نعم، فقال: فقال: ال «زالت الشمس؟ هل » انه قال لجبريل: »:  حديث 999         أ( 999)

الشمس مسيرة  1256صارتم قلت : نع أنلى إال  : فقال: من حين قلت «ال نعم ؟  : تقول

  .1257 ئة عامم خمس

                                                           
1253

  :من دعاء علي رضي اهلل عنه ، وقال سبحانه يف حق النيب  39/  1اورده اإلمام أبو طالب يف قوته   
 . ية قالوا لول آجتبيتها قل إمنا أتبع ما يوحى إيل من ريب آوإذا مل تايهم ب

 هو الكتاب التاسع من ربع املنجيات من كتاب إحياء علوم الدين .  1254
فكرة ساعة خري من عبادة » عن أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعا :  17إذ روى أبو الشيخ يف العظمة   1255

تفكر ساعة يف » من حديث أنس رضي اهلل عنه :  6793، و الديلمي يف مسند الفردوس « ستني سنة  
، وهناد يف الزهد  71328وروى ابن أيب شيبة يف املصنف « . اختالف الليل و النهار خري من عبادة مثانني سنة 

 عن أيب الدر داء رضي اهلل عنه قال : ) تفكر ساعة خري من قيام ليلة ( . 609/  1، وابو نعيم يف احللية  917
،] صارت[ تصحيف.739/  1] سارت[ كذا يف األصل يف إح   1256  
وفيه : ) قطعت يف الفلك مخسني ألف فرسخ ( ، وقال احلافظ العراقي : ) مل  ،  61/ 1كذا يف القوت    1257

 . 611/  10أجد له أصال (. إحتاف 
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 انتهى كتاب التفكير و يتلوه               

 1258وما بعده  الموتذكر  كتاب

 

 الباب االول في ذكر الموت والترغيب فيه: ابواب  1259وقد استمل على تسعة

 نه يمحص الذنوب ويزهد في الدنياإف، أكثروا من ذكر الموت » :  نسأحديث  999 

 أخرجه أين ابي الدنيا في الموت ياسناد ضعيف جدا. 1260«

 أخرجه الحارث ابن أبي أسامة في 1261 « كفا بالموت مفرقا»:  حديث 999

 .ابن مالك بسند ضعيف/  مسنده من حديث انس وعرابي        ب( 999)

أخرجه الطبراني و البيهقي في الشعب عن  1262«كفى بالموت واعظا » : حديث 999

 .عمار بن يسار بسند ضعيف

، فإذا هم قوم يتحدثون ويضحكون ،  إلى المسجد خرج رسول اهلل : حديث  999

من حديث  الحديث أخرجه ابن أبي الذنيا في الموت 1264«  1263اذكروا الموت  » : فقال

 .سناد ضعيفإابن عمر ب

                                                           
1258

 وهو الكتاب العاشر من ربع املنجيات من كتاب إحياء علوم الدين .  
أنظر إح ذكر هنا على أن الباب إشتمل على تسعة أبواب لكن يف احلقيقة مل يشتمل إال على مثانية أبواب   1259

1  /786 . 
 . 668/  10قال احلافظ العرايف : ) رواه ابن أيب الدنيا يف املوت بإسناد ضعيف جدا ( . إحتاف   1260
 . 908، و احلارث بن أيب اسامة يف مسنده  768أخرجه ابن أيب الدنيا يف مكارم األخالق   1261
من حديث عمار بن ياسر  10036، والبيهقي يف الشعب  1710أخرجه الفضاعي يف مسند الشهاب   1262

من زيادات نعيم بن محاد موقزفا على عبد اهلل بن مسعود  118رضي اهلل عنه مرفوعا ، ورواه ابن املبارك يف الزهد 
 رضي اهلل عنه .
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كيف كان ذكر »  فقال:، رجل فاحسنوا الثناء عليه  حديث ذكر عند رسول اهلل  999

نس أالحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت من حديث  1266« 1265؟  صاحبكم للموت

 .بسند ضعيف

 

 طول االمل/                        أ(  999) 

 حاديث الضعيفة:ألو فيه من ا 

 وطول األمل ،تباع الهوى: اإن أشد ما أخاف عليكم خصلتان   »ي: عل حديث 999 
ورواه أيضا من ، الحديث بطوله أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب قصر األمل  1268« 1267

 .حديث جابر بنحوه وكالهما ضعيف

                                                                                                                                                               
.سقطت من مخ أنظر  «ليال ، و لبكيتم كثريا علم لضحكتم قأنفسي بيده ، لو تعلمون ما أما و الذي »   1263

 .  787/  1ح إ
/  10إحتاف  .(  قال احلافظ العراقي : ) رواه ابن أيب الدنيا يف املوت من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف  1264
 من حديثه أيضا .  181، وراه بتمامه يف فوائده  669
سقطت من مخ أنظر « ن صاحبكم ليس هناك فإ» ، قال :  تاملو  ما كنا نكاد نسمعه يذكر قالزا :»   1265

 . 787/  1إح 
، ورواه خمتصرا ابن ماجة  113/  16، و الطرباين يف الكبري  7أخرجه ابن أيب الدنيا يف مكارم األخالق   1266

1619   . 
فأما اتباع اهلوى  فإنه يعدل على احلق ، وأما طول األمل فإنه احلب للدنيا ن مث قال : أال إن اهلل تعاىل »   1267

يعطي الدنيا من حيب و يبغض ، وإذا احب عبدا اعطاه اإلميان ن إال إن اللدين أبناء ، وللدنيا أبناء ، فكونوا من 
إن الدنيا قد ارحتلت مولية ، إال إن اآلخرة قد ارحتلت مقبلة ، إال  الدين ، و ال تكونوا من أبناء الدنيا ، إال أبناء

سقطت من مخ « و إلنكم يف يوم عمل ليس فيه حساب ، إال و إنكم توشكون يف يوم حساب ليس فيه عمل 
 . 731/  1أنظر إح 

 ، وروى بعده حنوه من حديث جابر رضي اهلل عنه . 7أخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل   1268



274 

 

اشترى أسامة ابن زيد من زيد بن ثابت وليدة بمئة دينار إلى   :حديث أبي سعيد 999

الحديث أخرجه ابن  1270« 1269ال تعجبون من أسامةأ» يقول فسمعت رسول اهلل  ،شهر

 والطبراني في مسند، أبي الدنيا في قصر األمل 

 . في الشعب بسند ضعيف /  و البيهقي، و أبو نعيم في الحلية ، الشاميين         ب( 999) 

 ،مسح بالترابتق الماء فييكان يخرج يهر أن رسول اهلل حديث ابن عباس :  991

 1271« ال أبلغه يلعل ،ما  يدريني» :  الماء منك قريب فيقول رسول اهلل ،إن:يا فأقول

 .وابن أبي الدنيا في قصر األمل والبزار بسند ضعيف، أخرجه ابن المبارك في الزهد 

»  قالوا: نعم يا رسول اهلل قال:  أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟» : حديث الحسن 991

ابن أبي الدنيا فإنه من حديث الحسن الحديث أخرجه  1273«  1272 قصروا من األمل

 .مرسال

 اللهم إني أعود بك من»  : يقول في دعائه حديث كان رسول اهلل  999

                                                           
املشرتي إىل شهر ؟! إن اسامة لظويل األمل ، والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي إال طننت ان شفري »   1269

ال يلتقيان حىت يقبض اهلل روحي ، و ال رفعت طريف فطننت أين واضعه حىت أقبض ، و ال لقمت لقمة إال طننت 
تعقلون فعدوا أنفسكم من املوتى ، و  يا بين آدم إن كنتم »حىت اغض هبا من املوت مث قال :  أين ال أسيغها

 . 781/  1سقطت من مخ أنظر إح « الذي نفسي بيده إن ما توعدون آلت ، وما انتم مبعجزين  
/  2، وأبو نعيم يف احللية  1101، و الطرباين يف مسند الشاميني  2أخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل   1270

 . 10030، و البيهقي يف الشعب  91
1271

 . 3، و ابن أيب الدنيا يف قصر األمل  688/  1، و أمحد يف املسند  696جه ابن املبارك يف الزهد أخر   
 . 782/  1سقطت من مخ أنظر إح « وثبتوا آجالكم بني ابصاركم ، واستحيوا من اهلل حق احلياء »    1272
 عن احلسن مرسال . 71أخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل   1273
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بك من أمل يمنع  ذخير الممات وأعو  / بك من حياة تمنع ذوأعو ، تمنع خير األخيرة  دنيا        أ( 999)

وفي إسناده  أخرجه ابن أبي الدنيا فيه من رواية حوشب عن النبي  1275 « 1274خير األمل

 .ضعف

تبعها أما خطوت خطوة إال ظننت أني ال » حديث سؤاله لمعاد عن حقيقة إيمانه قال: 999

 .أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث وهو ضعيف 1276«أخرى 

بصوت  فيهم  ىنس من أصحابه غفلة أو غرة نادآإذا  رسول اهلل  كان:حديث  999 

الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الفضائل األمل من  1278« 1277 أتتكم المنية»  رفيع

 .حديث زيد االسلمي مرسال

 1280« ، و الموت المغير، و الساعة الموعد1279يرذأنا الن »أبي هريرة /  حديث 999          ( ب999)

  فيه ضعف.و أبو القاسم البغوي بإسناد ، ابن أبي الدنيا في قصر األمل 

الحديث أخرجه  1282« 1281 مثل الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره »:  حديث 999

 1283ابن أبي الدنيا فيه من حديث أنس و ال يصح.

                                                           

[ حتريف, ،] األمل782/  1[ كذا يف األصل يف إح  ] العمل  1274  
 . 12أخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل   1275

1276
 . 616/  1أخرجه أبو نعيم يف احللية   

 . 790/  1سقطت من مخ أنظر إح « راتبة الزمة ، إما بشفاوة وإما بسعادة »   1277
 عن زيد السليمي مرسال . 10081الشعب  ، و البيهقي يف 113أخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل   1278
[ تصحيف. ،] الندير790/  1] النذير [ كذا يف األصل يف إح   1279  
 . 118، وابن أيب الدنيا يف قصر األمل  2119أخرجه أبو يعلى يف مسنده   1280
 .  790/  1سقطت من مخ أنظر إح « فبقي متعلقا خبيط يف آخره ، فيوشك ذلك اخليط أن ينقطع  »   1281
 .  9319، و البيهقي يف الشعب  171/  8أخرجه أبو نعيم يف احللية   1282
ب( 712بياضا بقدر سطر يف السطر السادس من املخطوطة )  1283
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  سكرات الموت

 :و فيه من األحاديث 

الموت بمنزلة  1284إن أهوال» عن الموت و شدته فقال:  صلى اهلل  سئل حديث 999

 أبي الدنيا من رواية شهر بن حوشب مرسال الحديث أخرجه ابن 1287«  1286 1285 مسكة

. 

 إني أعلم ما »على مريض فقال:  صلى اهلل  دخل   حديث 999               

أخرجه ابن أبي الدنيا فيه من حديث  1288«على حدته  إال ويألم للموت/  يلقي ما منه عرق         أ( 999) 

 مان بسند ضعيف.يسل

 

 في وفاة رسول اهلل 

قال العراقي  1290«  1289و في بيت أمنا عائشة دخلنا على رسول اهلل » حديث  999 

عن ابن  فرواه ابن سعد في الطبقات من رواية ابن عو ، و من غير ما وجه  يقد رو  :قلت

                                                           

،] أهوال [ حتريف. 797/  1] أهون[ كذا يف األصل يف إح   1284  
[ تصحيف . ،] مسكة797/ 1[ كذا يف األصل يف إح  ] حسكة  1285  
 797/  1سقطت من مخ أنظر إح « يف الصوف ، فهل خترج احلسكة من الصوف إال ومعها صوف »   1286

. 
،  620/  10قال العراقي : ) أخرجه ابن أيب الدنيا يف املوت من رواية حوشب مرسال ( . إحتاف   1287

 ف الغنم .و نبات نعلق مثرته بص والحسك :
 . 6116زار يف مسنده ، و الب 629/  2أخرجه الطرباين يف الكبري    1288
مرحبا بكم ، حياكم »مث قال  رضي اهلل عنها حني دنا الفراق ، فنظر غلينا فدمعت عيناه صلى اهلل »   1289

اهلل ، ىواكم اهلل ، نصركم اهلل ، أوصيكم بتقوى اهلل ، وأوصى بكم اهلل ، إين لكم منه نذير مبني إال تعلوا على اهلل 
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القاضي ابي بكر االنصاري من رواية الحسن العربي عن ابن مشيخة  ورويناه  في،  مسعود

 مسعود ولكنهما منقطعان و ضعيفان.

 «ي؟ متي بعدألمن  »قال لجبريل عند موته :   حديث انه صلى اهلل 991

الحديث  1293« 1292في أمته 1291اهلل تعالى إلى جبريل أن بشر حبيبي أني ال/  فأوحى      ب(  999)

من ألمتي »أخرجه الطبراني في الكبيرمن حديث جابر وابن عباس من حديث طويل فيه: 

ب اهلل فإن اهلل عز وجل يقول قد حرمت الجنة على قال: أبشر ياحبي« المصطفاة من بعدى

 .وإسناده ضعيف« اآلن طابت نفسي »جميع األنبياء واألمم حتى تدخلها أنت وأمتك قال: 

على النبي  يوهو يصل إن أبا بكر لما بلغه الخبر دخل بيت رسول اهلل   : حديث 991

 الحديث، إلىكقصع الجرة .    1294وعيناه تمهالن وغصصه ترفع 

 أخرجه ابن ابي الدنيا في مسند الفردوس من  1296« فينا 1295فاخلفه» قوله: 

 حديث عمر بإسناد ضعيف./          أ( 991) 

                                                                                                                                                               

يف عباده وبالده ، وقد دنا اجلل و املنقلب إىل اهلل ، وإىل سدرة املنتهى و إىل جنة املأوى و إىل الكأس األوقى ، 
/  1سقطن من مخ أنظر إح « أنفسكم و على من دخل على دينكم من بعدي السالم و رمحة اهلل   فاقرؤواعلى

798 . 
 . 1008، و الطرباين يف األوسط  6068أخرجه البزار يف مسنده   1290
.799/  1] أخدله[ سقطت سهوا من مخ أنظر إح   1291  
إذا مجعوا ، إن اجلنة حمرمة على األمم وبشره بأنه أسرع الناس خروجا من األرض إذا بعثوا ، وسيدهم »   1292

 . 799/  1سقطت من مخ أنظر إح « حىت تدخلها أمته ، فقال : اآلن قرت عيين 
 . 33/  1، وأبو نعيم يف احللية 18/  7أخرجه الطرباين يف الكبري   1293
[ تصحيف. ،] ترفع107/ 1[ كذا يف األصل يف إح  ] ترتفع  1294  
،] فاخلفه[ حتريف.107/  1] احفظه[ كذا يف األصل يف إح   1295  

قال العراقي : ) أخرجه ابن أيب الدنيا يف الضراء من حديث ابن عمر بسند ضعيف ( قال احلافظ   12961296
 . 700/  10إحتاف « . و هو النبوة » و مل يقل : « مامل ينقطع ملوت أحد من الناس » الزبيدي : ) و فيه : 
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ودركا لكل  ،إن في اهلل خلفا من كل أحد:»  حديث ابن عمر في سماع التعزية به  999 

ل الحديث بطوله قا 1298« 1297فاهلل فارجوا وبه فاتقوا، و نجاة من كل مخافة ، رغبة 

 .سناده ضعيف جداإرواه الطبراني في االوسط و : العراقي 

«  اقتحم  الناس حتى ارتفعت لما مات رسول اهلل  عائشة رضي اهلل عنها : حديث 999 

 . لم أجد له أصال وهو منكر: قال العراقي  1299«عند ربكم تختصمون»الحديث إلى 

ت لبيك اإلسالم على مو : قال لي جبريل عليه السالم » قال :  النبي حديث  999 

 أخرجه في كتاب الشريعة من حديث أبي ابن  بكر أبو 1300« عمر

 .وذكره ابن الجوزى في الموضوعات، بسند ضعيف جدا / كعب       ب( 991)

 

 
وال شئ فيه من االحاديث الضعيفة وال  الخامس في كالم جماعة من المحتضرين 1301

  الموضوعات.

 والمقابر.جنائزسادس في أقاويل العارفين على ال

                                                           

.[ تصحيف ،] فاتقوا107/  1ذا يف األصل يف إح ] فثقوا[ ك  1297  
، قال العراقي : ) مل اجد  20/  1، و البيهقي يف الكربى  18ـ  13/  7أخرجه احلاكم يف املستدرك   1298

فيه ذكر اليسع ( ، وقال احلافظ الزبيدي ) هكذا أخرجه سيف بن عمر التميمي يف كتاب الردة له عن سعيد عن 
 . 700/  10أنظر إحتاف « (   ا  هذا اخلضر و إلياس قد حضر وفاة النيب »،و فيه  عمر رضي اهلل عنهما

1299
يب قال العراقي : ) هذا السياق بطوله منكر مل أجد له اصال ( قال احلافظ الزبيدي : ) قلت : بل رواه ابن أ  

وعزاه صاحب املواهب البن املنري ، و أما قول عمر رضي اهلل عنه  ، عيفضالدنيا من حديث ابن عمر بسند 
 . 698/  10. أنظر إحتاف  7230، وأصله عند البخاري  2381فرواه ابن حبان 

1300
 . 6336، و اآلجري فع الشريعة   4223أخرج  الديلمع فع مسند الفردوس   

  1301 ب(720بياضا بقدر كلمة يف السطر الثاين على اليمني من مخ  )  
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 ،الباهلي وهو في النزع ةشهدت أبا أمام :حديث: سعيد بن عبد اهلل االزدي قال 999

إذا مات أحدكم »  فقال: فقال: يا سعيد إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول اهلل 

الحديث  1302 «قل: يا فالن بن فالنة وليفسويتم عليه التراب فليقم أحدا على راس قبره 

 الميت في قبره أخرجه الطبراني بكذافي تلقين 

 . ضعيف/  بإسناد         أ( 999) 

الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا  1304«  1303ال تذكروا موتاكم إال بخير »:  حديث 999 

 . في الموت هكذا بإسناد ضعيف

أخرجه   1305«حدهما كل جمعة غفر له وكتب براأمن زار قبر أبويه أو » : حديث  999 

وسط و الصغير من حديث أبي هريرة و ابن أبي الدنيا في القبور من رواية الطبراني في األ

وشيخه عند الطبراني يحيى بن ،و محمد بن عثمان مجهول ، لنعمان وهو معضل امحمد 

 .البجلي متروكء العال

 

 

                                                           
 . 619/  8أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري   1302
سقطت من « فإهنم عن يكونوا من أهل اجلنة تامثوا ، و إن يكونوا من أهل النار فحسبهم ما هم فيه »   1303

 . 119/  1مخ أنظر إح 
مقتصرا على  16/  1، و اخرجه النسائي  731/  10اخرجه ابن أيب الدنيا يف املوت هكذا . إحتاف   1304

اذكروا حماسن : »  1019، و الرتمذي  7900اجلملة األوىل بلفظ : ) هلكاكم ( ، و يف الباب عند أيب داوود 
 « .موتاكم وكفروا عن مساويهم  

1305
معضال  7222مرفوعا من حديث أبع هريرة رضع هللا عن  ، و البيهقع فع الشعب  1666أخرج  الطبرانع فع األوسط   

 من حديث محمد بن النعمان .
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 .في حقيقة الموت و ما يلقاه الميت في القبر

 

 ووقي فتاني، مات شهيدا  1306من مات غريقا »: حديث أبي هريرة  999

 القبر / :فتنة الطبراني أخرجه ابن ماجة بسند ضعيف وقال 1308« 1307القبر      ب( 999 )

 .«فتان» وقال ابن أبي الدنيا               

إذا خرج من بطنها  ،إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه» :  حديث 999

 1311 « 1310حتى إذا رأى الضوء ورضع لم يحب أن يرجع إلى مكانه 1309بكى لخروجه 

أخرجه ابن أبي الدنيا فيه من رواية باقية عن جابر بن غانم السلفي عن سليم بن عامر 

 الجنائزي مرسال هكذا.

ال تفضحوا موتاكم بسيئة أعمالكم فإنها تعرض على أوليائهم   »: حديث  أبي هريرة 991

 .والمحاملي بإسناد ضعيف،ابن أبي الدنيا أخرجه  1312« من أهل القبور

 ما غرك !يقول القبر للميت حين يوضع فيه: ويحك يا بن آدم: حديث  991

                                                           

،] غريقا[ حتريف.116/  1] مريضا[ كذا يف األصل يف إح   1306  
 . 121/  1سقطت من مخ أنظر إح « وغدي  وريح عليه برزقه من اجلنة »   1307
من مات » ( ( إمنا هو :  699، قال احلافظ السيوطي يف شرح الصدور ،) ص 1211أخرجه ابن ماجة   1308

 . 786ـ  731/  10، وأنظر اإلحتاف « من مات مريضا » ال « مرابطا 
، ] خلروجه[ حتريف.166/  1] خمرجه[ كذا يف األصل يف إح   1309  
حيب اجلنني أن  ال حيب أن يرجع إىل الدنيا ، كما مل أفضى على ربه وكذلك املؤمن جيزع من املوت، فإذا»   1310

 . 166/  1قطت من مخ أنظر إح س «يرجع على بطن أمه 
 ،  781/  10أخرجه ابن أيب الدنيا يف ذكر املوت .إحتاف   1311
 . 3713أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس   1312
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، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور /  الحديث 1313«بي ألم تعلم أني بيت الفتنة        أ( 999) 

حديث أبي الحجاج وأبو أحمد الحاكم في الكنى من ،والطبراني في المسند الشاميين 

 .الثمالي بإسناد ضعيف

جد ألم  1314« صاحب الدرهم اخف حسابا من صاحب الدرهمين» :  حديث 999 

 اصال.
 وفيه من االحاديث الضعيفة1315

أخرجه ابن أبي  1316« في النوم  انكشف دخول مكة لرسول اهلل » : حديث 999 

 .حاتم في تفسيره من رواية مجاهد مرسال

 جلسون عليهافي ،ينصب لألنبياء منابر من ذهب» : حديث ابن عباس  999

الحديث الطبراني في  1317«قائما بين يدي ربي منتصبا/ ويبقى منبري ال أجلس عليه     ب( 999 ) 

 .األوسط و في إسناده محمد بن ثابت البناني ضعيف.

ويقول  1318أن رجال من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على اهل النار» : نسأ حديث 999

نا الذي مررت بي في فيقول أ من انت؟ ،: يا فالن هل تعرفني؟ فيقول: ال واهلل ما أعرفك

                                                           
 . 2318، و أبو نعيم يف معرفة الصحابة  733/  66أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري   1313
 . 10121، و البيهقي يف الشعب  610/  1أخرجه أبو نعيم يف احللية   1314
أ(727بياضا بقدر سطر و نصف سطر يف السطر اخلامس و السادس من مخ  )  1315  
 واية جماهد مرسال .من ر  121/  1أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة   1316

1317
  6918سط و ، و الطرباين يف املعجم األ 22ـ  21/  1اخرجه احلاكم يف املستدرك   

.119/  1انظر إح مخ ] فيناديه رجل من أهل النار[سقطت   1318  
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أخراجه من و الحديث في شفاعته فيه   1319 «الدنيا يوما فاستسقيتني شربة ماء فسقيتك 

 .و منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيفأبخرجه ، أالنار

 ألقي في 1320دلوا من غساق حميم لو أن»  :حديث ابي سعيد الخدري 999 

من حديث رشد بن سعد / نما نعرفه: إأخرجه الترمذي وقال 1321 « الدنيا ألنتن أهل االرض       أ( 999)

 . وفيه ضعف

فيبكون ،  البكاء يرسل على أهل النار» : قال رسول اهلل ابن مسعود انس حديث 999

اشي عن أنس قالحديث أخرجه ابن ماجة من رواية يزيد الر  1323« 1322حتى تنقطع الدموع 

 .اشي ضعيفقو الر 

شتهيه فيخر بين يديك تلى الطير في الجنة فإنك لتنظر إ» : ابن مسعود  حديث 999

 .1325أخرجه البزار بإسناد فيه ضعف 1324 «مشويا

 1326لما أسري بي دخلت الجنة موضعا »  : قال رسول اهلل انس حديث  999 

 و« األحمر والياقوت عليه خيام اللؤلؤ و الزبرجد األخضر،  1327المصرع

                                                           
 . 7190أخرجه أبو يعلى يف مسنده   1319
]محيم [ حتريف  . 111/ 1]جهنم[ كذا يف  مخ انظر إح   1320  
 . 6181أخرجه الرتمذي   1321
سقطت من مخ « مث يبكون الدم حىت يرى يف وجوههم كهيئة األخدود لو أرسلت فيها السفن جلرت »   1322

 . 117/  1أنظر إح 
أخرجه ابن ماجة من رواية يزيد الرفاشي عن أنس و الرفاشي ضعيف.  1323  
 . 6076، و البزار يف مسنده  100أخرجه ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة  1324

.] ضعيف[ حتريف.118/  1] صحيح[ كذا يف األصل يف إح   1325  
.119/  1] يسمى[ سقطت مخ أنظر إح   1326  
 ، ] املصرع [ حتريف . 119/  1] البيدخ [ كذا يف األصل يف إح   1327
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نحن /  فطفقن يقلن » وفيه« هؤالء المقصورات في الخيام »أن جبريل قال:   فيه       ب( 999)  

إن في »  لم أجد هكذا بتمامه و للترمذي من حديث علي: 1328«الراضيات فال نسخط 

يقلن  نحن  :للحور العين يرفعن أصوات لم تسمع الخالئق مثلها  قال 1329الجنة مجمعا

الخالدات فال نبيد ونحن الناعمات فال نيأس ونحن الراضيات فال نسخط طوبى لمن كان 

بي أوفى بسند أابن  بي الشيخ في كتاب العظمة من حديثألغريب و  :و قال« لنا و كنا له 

 » بأصوات الحرير فيجتمعن في كل سبعة أيام فيقلن» ضعيف 

فيسير  ، شتاق اإلخوان إلى اإلخواناهل الجنة في الجنة أإذا أستقر  »:  حديث 991

الربيع بن صبيح عن الحسن من رواية  أخرجه البزار  1332« 1331إلى هذا  1330سرير هذا

و الربيع ابن . بهذا االسناد تفرد به انس انتهى  ال نعلمه يروى عن النبي : عن انس وقال 

 .ورواه االصبهاني في الترغيب والترهيب مرسال دون ذكر انس، صبيح ضعيف 

واحذروا و خافوا مما خوفكم به  1333فيه :ارغبوا فيما رغبكم اهلل » : حديث انس 991

 .الحديث قال العراقي لم اجد اسنادا 1336« 1335و عقابه من جهنم  1334من عذاب اهلل

                                                           
 . 769أخرجه البيهقي يف البعث و النشور   1328
،] جممعا[ حتريف.119/  1] جملتمعا[ كذا يف األصل يف إح   1329

  

1330
 ] هذا [ حتريف . 120/  1ذا [ كذ يف األصل يف إح  ]  

فيلتقيان ، فيتحدثان ما كان بينهما يف دار الدنيا ، فيقول : يا أخي ن تذكر يوم كذا يف جملس كذا ، »   1331
 . 120/  1سقطت من مخ أنظر إخ « فدعونا اهلل عز وجل فغفر لنا 

، وعند البزار يف مسنده  782البعث و النشور ، و البيهقي يف  19/  8أخرجه أبو نعيم يف احللية   1332
 حنوه . 2228

 . 116/  1] فيه [ زيادة يف مخ أنظر إح   1333
 ، ] عذاب اهلل [ حتريف . 116/  1] عذابه [ كذا يف إح   1334
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 :ويتلوه 1337

 باب في سعة رحمت اهلل

 وقد اشتمل على تسع /وال موضوع وبه ختم الكتاب المذكور، وليس فيه حديث ضعيف          أ( 999) 

و ثمانية وتسعين حديثا كلها ضعيفة وعلى مئة حديث وخمسة و ثمانين ،ة حديث ئم

 .موضوعة و اهلل اعلم

 

 

.................................. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
فإهنا لو كانت قطرة من احلنة معكم يف دنياكم الىت انتم فيها .. طيبتها لكم ، ولو كانت قطرة من النار »   1335

 . 116/  1سقطت من مخ أنظر إح « معكم يف دنياكم الىت أنتم فيها خبثتها عليكم 
 . 176أخرجه البيهقي يف البعث و النشور   1336
ب( 722بياضا بقدر اربع كلمات يف السطر التاسع من مخ )  1337
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 القرآنية اآليات فهرس

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة و مما رزقناهم ينفقون و الذين يؤمنون مبا أنزل ﴿ أمل ذالك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني  .1
 .1،6،7،1،1إليك وما انزل من قبلك و باآلخرة هم يوقنون أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم املفلحون﴾اآلية 

ما يف السموات وما يف األرض من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه يعلم ما  ،﴿اهلل ال اله إال هو احلي القيوم ال تأخذه، سنة وال نوم له .6
بني أيديهم وما خلفهم وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء وسع كرسيه السماوات واألرض وال يؤده حفظهما وهو العلى 

 611العظيم﴾ اآلية 
 71سورة آل عمران﴿إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل ﴾ اآلية  .7
 77سورة األحزاب﴿إمنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهري﴾اآلية  .1
 1سورة اإلخالص ﴿قل هواهلل احد﴾اآلية  .1
  1، 7، ،6، 1سورة اإلخالص﴿قل هو اهلل احد اهلل الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد﴾ اآلية  .2

 1ني له الدين﴾ اآلية سورة البينة﴿ وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملص .3

 71سورة التوبة﴿والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهلل فبشرهم بعذاب اليم ﴾ اآلية  .8
 18سورة الثغابن ﴿أن تقرضوا اهلل قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم﴾ اآلية  .9

 81سورة احلجر ﴿فاصفح الصفح اجلميل ﴾ اآلية  .10
 17مجعني﴾اآلية سورة احلجر﴿وإن جهنم ملوعدهم أ .11
 9سورة احلشر ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ﴾اآلية  .16
 3سورة احلشر ﴿وما أتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا واتقوا اهلل إن اهلل غفور رحيم﴾ اآلية  .17
 71سورة الزخرف﴿لوال نزل هذا القرءان على رجل من القريتني عظيم﴾ اآلية  .11

 11كمثله شيء وهو السميع البصري﴾ اآلية سورة الشورى  ﴿ليس   .11

 7سورة الطالق ﴿ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه ﴾اآلية  .12
 6سورة الفاحتة ﴿احلمد اهلل رب العلمني ﴾ اآلية  .13
 7سورة الفلق﴿ومن شر غاسق إذا وقب﴾ اآلية  .18
  3-2-1سورة الليل :﴿فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن فسنيسره لليسرى ﴾ اآلية  .19
 11ائدة ﴿ وان ميسسك اهلل بضر فال كاشف له إال هو وان يردك خبري فال راد لفضله﴾اآلية سورة امل .60
 23سورة املائدة ﴿واهلل يعصمك من الناس ﴾ اآلية  .61
سورة النساء ﴿حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و إخوتكم وعماتكم و خالتكم و بنات األخ و بنات األخت و أمهاتكم اليت  .66

 66الرضاعة ﴾اآلية  أرضعناكم وأخواتكم من
 66سورة النساء﴿ وان جتمعوا بني األختني﴾ اآلية  .67
 22سورة النساء ﴿ولو أنا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم اواخرجوا من ديركم مافعلوه اال قليل منهم ﴾اآلية  .61
 80سورة النساء﴿من يطع الرسول فقد أطاع اهلل﴾ اآلية  .61
 171ازواج ﴾ اآلية سورة طه  ﴿ ال متدن عينيك إىل ما متعنا به  .62

 101سورة طه ﴿ وال حييطون به علما ﴾  .63
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 1سورة طه ﴿ الرمحن على العرش استوى﴾اآلية  .68

سورة لقمان ﴿ لو أمنا يف األرض من شجرة أقالم و البحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفذت كلمات اهلل إن اهلل عزيز حكيم ﴾  .69
 63اآلية 

   118اآلية سورة  األعراف ﴿ واتبعوه لعلكم هتتدون ﴾  .70
 

 

 

 

 

 فهرس األحاديث

 إذا بات أحدكم مهموما مغموما  .1

 أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم .6

 أنا مدينة العلم وعلي باهبا .7

 خري القرون قرين ، مث الذين يلوهنم .1

 كل بدعة حدثت فهي ضاللة .1

 من طلب الدنيا حالل تعففا .2

 جالسا مع أصحابه ذات يوم .3

 ان اهلل حيب املؤمن احملرتف .8

 ما أوحى اهلل إيل أن امجع املال  .9

 من احتكر طعام أربعني يوما  .10

 من جلب طعاما فباعه بسعر يومه .11

 ال تزال ال اله إال اهلل ترفع .16

 ويل للتاجر من بلى واهلل .17

 عني املسرتسل حرام .11

 رأيت على باب اجلنة مكتوبا .11

 املغبون ال حممود وال مأجور .12

 أن يكسر سكة  هنى رسول اهلل  .13

 اجلنة ال جتروالو اجتر أهل  .18
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 إن املالئكة إذا صعدت بصحيفة .19

 إنا معاشر األنبياء أمرنا أن ال نأكل  .60

 إن اهلل ليغضب إذا مدح الفاسق .61

 خري جتارتكم البز وخري .66

 من أكرم فاسقا فقد أعان  .67

 طلب احلالل فريضة على كل مسلم .61

 من سعى على عياله من حله  .61

 من سعى على عياله ففي سبيل اهلل .62

 من طلب مكسبة من باب حالل  .63

 من أمسى وانيا من طلب احلالل .68

 من أصاب ماال من مأمث  فوصل  .69

 من أكل من احلالل أربعني يوما  .70

 إن هلل ملكا على بيت املقدس  .71

 من مل يبايل من أين اكتسب  .76

 العشرة عشرة أجزاء ، فتسعة  .77

 من لقى اهلل ورعا أعطاه اهلل ثواب .71

 املعدة حوض البدن ، والعروق .71

 يت أو أمنيتأمس .72

 املؤمن يذبح على اسم اهلل  .73

 فمن نابذهم  جنا ،ومن اعتزهلم .78

 اللهم ال جتعل لفاجر عندي يدا  .79

 ال تزال هذه األمة حتت يد اهلل .10

 يقال للشرطي دع سوطك  .11

 إن العامل إذا أراد بعلمه وجه اهلل  .16

 إن الرجل إذا ويل والية تباعد  .17

 هتادوا حتابوا .11

 فيهيأيت على الناس زمان يستحيل  .11

 من أراد اهلل به خريا رزقه أخا .12
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 مثل األخوين إذا التقيا مثل اليدين  .13

 من آخى أخا يف اهلل عز وجل رفعه .18

 إن أحبكم إىل اهلل الدين يألفون .19

 إن هلل ملكا نصفه من النار ونصفه  .10

 األرواح تلتقي فتتشام يف اهلواء .11

 املتحابون يف اهلل على عمود .16

 من اشهر صاحب بدعة مأل اهلل .17

 جالس وعنده لنيب بينما ا .11

 إذا أحببت أحدا فسأله عن امسه  .11

 ال يواجه أحدا مبا يكرهكان  .12

 استعيذوا باهلل من جار السوء الذي .13

 أن رجال أثىن على رجل عند النيب  .18

 إن اهلل يكره لكم البيان كل البيان .19

 وحنن نتمارى خرج علينا رسول اهلل  .20

 ال متار أخاك ، وال متازحه ، .21

 وال تقطعوهاتقوا زلة العامل  .26

 من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل  .27

 يستجاب للرجل يف أخيه ما ال  .21

 إذا مات العبد قال الناس ما خلف .21

 أنا و األتقياء من  أميت برءك .22

 بثوب سرت حذيفة النيب  .23

 انه دخل غيضة مع بعض أصحابه .28

 أحسن جماورة من جاورك تكن .29

 مثل امليت يف قربه مثل الغريق .30

 أخيهإذا عمل الرجل يف بيت  .31

 إن اهلل قد اختذين خليال كما اختذ .36

 أربع من حقوق املسلمني عليك .37

 ال حيل ملسلم أن ينظر إىل أخيه بنظر  .31
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 اصنع املعروف يف أهله  و يف غري  .31

 كان ال يأخذ أحد بيده فينزع .32

 االستئذان ثالث، فاألول يتنصتون .33

 ليس منا من مل يوقر كبرينا .38

 ما وقر شاب شيخا لسنه  .39

  يكونال تقوم الساعة حىت .80

 إن اهلل حيب أسهل الطلق .81

 إن يف اجلنة لغرفا يري ظهورها .86

 أوصيك بتقوى اهلل،وصدق  .87

 العدة عطية .81

 أفضل الصدقة إصالح ذات .81

 كل الكذب مكتوب إال أن يكذب .82

 ال يرى امرؤ من أخيه عورة  .83

 ما من صدقة أفضل من صدقة .88

 من بدأ بالكالم قبل السالم  .89

 إذا دخلتم بيوتكم فسلموا  .90

 اليهود و النصارىال تشتبهوا ب .91

 إذا التقى املؤمنان فتصافحا  .96

 إذا التقى املسلمان ، فسلم كل  .97

 متام حتياتكم بينكم املصافحة .91

 قبلة املسلم أخاه املصافحة .91

 ملا نزلت توبيت أتيت النيب )ص(  .92

 أنه سلم على رسول )ص( وهو يتوضأ .93

 قلنا: يا رسول اهلل أينحين بعضنا لبعض .98

 إذا رأيتموين فال تقوموا .99

 من ذكر عنده أخوه املسلم وهو  .100

 من محى عرض أخيه املسلم يف الدنيا. .101

 ما من امرئ مسلما ينصر أخاه .106
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 من عطس عنده فسبق إىل احلمد .107

 ما وقي  املرء به عرضه فهو له صدقة .101

 ال تغبطن فاجرا بنعمة .101

 خري بيت من املسلمني بيت فيه .102

 من قضى حاجة ألخيه فكأمنا خدم .103

 نهمن أقر عني مؤمن أقر اهلل عي .108
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 ان من أحب األعمال إىل اهلل عز وجل .110

 من مل يهتم للمسلمني فليس منهم .111

 إذا عاد املسلم أخاه أو زاره .116
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 األعالم فهرس

 

حممد بن أيب أسامة داهر التميمي، ابو حممد البغدادي، احلافظ الصدوق العامل و قيل احلارث بن حممد ابن أيب أسامة : احلارث بن  .1
. روى عن يزيد بن هارون ، روح بن عبادة ، 182احلارث بن داهر، صاحب مسند العراف،وصاحب املسند املشهور ولد سنة 

، طبقات علماء 17/788، سريأعالم8/618: تاريخ بغداد حممد بن عمر الواقدي ، وعبد الوهاب بن عطاء وغريهم كثري.ينظر
 .789، اخلطيب يف تاريخ بغداد 6/761احلديث البن عبد اهلادي

ابن أيب الدنيا : حممد بن عبد الرمحان بن املغرية بن احلارث بن أيب ذئب، من بين عامر بن لؤي، من قريش،أبو احلارث تابعي من رواة  .6
 .2/189، زركلي 707/ 9وع الناس وأفضلهم يف عصره.ينظر: هتديب التهديباحلديث.من أهل املدينة، من أر 

ابن ايب أوىف:عبد اهلل بن أيب أوىف علقة بن خالد بن احلارث اخلزاعي مث األسلمي، صحايب جليل و هوآخر من بقي من الصحابة  .7
براهيم بن مسلم اهلجري،و إبراهيم بن عبد بالكوفة، ومن أهل بيعة الرضوان و قد كف بصره من الكرب. له عدة أحاديث روى عنه: إ

الرمحان الكسكسي، إمساعيل بن أيب خالد و عمر بن مرة و غريهم.كانت و فاته سنة تسع أو مثانية و مثانني، وقيل ست و مثانني 
 .92/ 1،شذرات الذهب11/713، هتديب الكامل 170ـ 169/ 7،وقد جاوز مائة سنة. ينظر: سري أعالم النبالء 

بن داوود احلنظلي الرازي، أبو حممد املشهور بابن أيب  :عبد الرمحن بن حممد أيب حامت ابن إدريس بن املنذر التميمي حامت ابن أيب .1
هـ، له عدة تصانيف منها ) اجلرح و التعديل _ ط( ،و ) تفسري القران الكرمي( 610حامت. حافظ للحديث، من كبارهم، ولد سنة 

ربى(، ) الرد على اجلهنمية (.روى عنه: بن عدي،و أبو أمحد احلاكم، أبو الشيخ األصبهاين و ،) علل احلديث(، ) الفوائد الك
غريهم.إشتغل أول طلبه بالعلم بتعليم القرآن و حفظه، مث بدأ بتعليم احلديث. قال ابن أيب حامت : مل يدعين أين أستغل يف احلديث 

قال علي بن ابراهيم : و بلغين أنه كان يسأل أباه أب حامت يف مرضه  حىت قرأت على الفضل بن شاذات الرازي، مث كتبت احلديث.
هـ 763الذي تويف فيه عن أشياء من علم احلديث و غريه إىل أن ذهب لسانه، فكان يشري بطرفه نعم و ال.تويف  ابن أيب حامت سنة 

، البداية و النهاية 71/267مشق، تاريخ د1/620،و وفيات األعيان12/ 7، تذكرة احلفاظ61/602. ينظر: تاريخ اإلسالم
 هـ.18/172، الوايف بالوفيات 101-7/107.طبقات احلنابلة 17/267، سري أعالم11/191

ابن أيب ذئب :حممد بن عبد احلمن بن املغرية بن احلارث بن أيب ذئب، من بين عامر بن لؤي من قريش، أبو احلارث: تابعي، من رواة  .1
هبا ،سئل اإلمام أمحد عنه وعن اإلمام مالك فقال : إبن أيب ذئب أصلح يف بدنه و أروع باحلق احلديث.من أهل املدينة .كان يفىت 

 .9/707، هتديب التهديب2/189من مالك عند السالطني. ينظر الزركلي 
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ن أعالمها.كان إماما إبن أيب زيد: ابو زيد القرواين هو عبد اهلل أبو حممد بن عبد الرمحن أيب زيد القريواين، شيخ املالكية باملغرب و م .2
بارعا يف العلوم ،واسع الثقافة واإلطالع متبعا طريق اهلل داعيا إليه بالقلم. و قد لقب ) بامللك األصغر(. قال عنه القاضي عياض: 

جزء.  100حاز رياسة الدنيا و الدين. له عدة مؤلفات منها  النوادر و الزيادات  على ما يف املدونة من غريها من األمهات، يف حنو 
، معجم 1/117، شجرة النور الزكية البن خملوف6/110هـ. ينظر: الفكر السامي للحجوي782هـ و تويف  710و لد سنة 

 .7/171، شذرات الذهب البن عماد 10/13، سري أعالم 6/616املؤلفني
إبن أيب شيبة : أبو بكر بن أيب شيبة عبد اهلل بن حممد بن القاضي أيب شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواسىت، سيد احلفاظ، اإلمام  .3

العلم صاحب الكتب الكبار )املسند ،و املصنف ،والتفسري(، مسع منه جرير بن عبد احلميد، أيب خالد بن حرب، عباد بن العوام و 
يخان أبوداود ، إبن ماجة. روى عنه: الكثري من احملدثني و احلفاظ منهم أمحد بن حنبل،وأبوزرعة تويف خلق كثري. حدث عنه: الش

 .  6/81، شذرات الذهب 6/190، ميزان اإلعتدال163-11/166هـ.ينظر:سريأعالم النبالء 760سنة
طائفي و عبد الرمحن بن البيلماين  مدت. روى ابن البيلماين : أوس بن أيب أوس الثقفي بن عباس وعبد اهلل بن املقدان بن الورد ال .8

عنه احلجاج بن أرطأة، وعمر بن عبد اهلل بن بشر اخلتعي، الوليد بن عبد اهلل و غريهم. قال البخاري: حممد بن عبد الرمحن البيلماين 
يه منكر احلديث. ينظر:ميزان عن أبيه منكر احلديث، كان احلميدي يتكلم فيه. قال النسائي: حممد بن عبد الرمحن البيلماين عن أب

 .1/120. فيض القدر107، الضعفاء و املرتوكني للبخاري 1091،هتديب الكمال للمزي 7/213اإلعتدال 
ابن اجلوزي : عبد الرمحن بن على بن حممد اجلوزي القرشي البغدادي ،أبو الفرج:عالمة عصره يف التاريخ و احلديث، كثري التصانيف  .9

منها: تلقيح فهزم أهل اإلثار يف خمتصر السري و األخبار  و غريها من املصنفات .مولده ووفاته ببغداد. له حنو ثالث مئة مصنف 
 .713ـ 712/ 7، الزركلي 1/161، دائرة املعرف اإلسالمية 1/639ينظر: وفيات األعيان 

ابن حامد بن حيىي بن عمر بن ابن السبكي: هو أبو احلسن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى بن متام  .10
عثمان بن علي بن مسوار بن سوار ابن سليم السبكي اخلزرجي، األنصاري. قال احلافظ الذهيب: كان صادقا مثتبثا من أوعية العلم، 

، 7/710هـ . ينظر: ميزان اإلعتدال 312مجادى األخرية  7يدري الفقه و يقره،و علم احلديث و حيرره تويف يف مصر ليلة اإلثنني 
 . 10/193طبقات الشافعية الكربى 

ابن السري : بشر بن السري أبو عمر البصري الواعظ الزاهد العابد اإلمام حجة، نزل مكة مسع من : محاد بن سلمة و سفيان  .11
يف الثوري و مالكا وطائفة. حدث عنه أمحد بن حنبل ، وعلي بن املدين،و أبو حفص الفالس، ومجاعة سواهم. قال إبن عدى: يقع 
حديثه ما ينكر، و هو يف نفسه البأس به. قال العقيلي: هو يف احلديث مستقيم حديثا األبار، حدثنا عوام ، قال : قال احلميدي:  

 .9/777، سري أعالم 1727. ينظر: اجلرح و التعديل باب  س 191كان جهيما، ال حيل أن يكتب حديث هـ تويف 
بو بكر، أمحد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط اهلامشي اجلعفري موالهم الدينوري، املشهور اإلمام احلافظ الثقة الرحال أابن السين :  .16

بابن السين. مسع من: أيب حنيفة و هو أكرب مشاخيه، أيب عبد الرمحن النسائي، وايب يعقوب إسحاق املنجنيقي، سعيد بن عزيز،وخلق  
احلسن حممد بن علي العلوي و عدة. و هو الذي إختصر ) سنن كثري, خدث عنه: أبو علي أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، أبو 

. ينظر: سري أعالم 721النسائي( و إقتصر على رواية املختصر و مساه ) اجملتىب( من مؤلفاته: القناعة، و عمل اليوم والليلة. تويف 
 .1/172، االرشاد يف معرفة علماء احلديث 12/612-613

 بن يوسف الفاسي، أبو الفضل : أديب، من القضاة مولده و وفاته بفاس، و يل نظارة أوقاف ) ابن العريب : عبد الوهاب بن العريب .17
، صفوة من 1/181القرويني( حنو عشرين سنة. و يل القضاء بتطوان، مث عاد إىل فاس،و له نظم كثرية. ينظر قاموس الزركلي

 .129إنتشر
ء، التميمي، املروزي أبو عبد الرمحن: احلافظ، شيخ اإلسالم ، صاحب ابن املبارك : عبد اهلل بن املارك واضح احلنظلي بالوال .11

هـ، من كتبه ) 181التصانيف و الرحالت،افىن عمره يف األسفار، ومجع احلديث، و الفقه، و العربية. مات هبيت على الفرات سنة 
 .1/111، الزركلي 8/126، حلية1/691، شذرات 1/617خ ( يف جملد. ينظر: تذكرة احلفاظ-اجلهاد(، و) الرقائق

ابن املغرية : عبد اهلل بن املغرية أبو حممد اجللب موىل جندب بن عبد اهلل بن سفيان العلقمي،كويف ،ثقة ، اليعدل به أحد من  .11
جاللته ،و دينه،وورعه،روى عن أيب احلسن ،موسى. من كتبه: كتاب الوضوء،كتاب الصالة، كتاب الزكاة ، وكتاب يف أصناف 

 .3/113هتذيب التهذيب الكالم.ينظر:
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ابن املنكدر: هو حممد  بن املنكدر بن عبد اهلل بن اهلدير بن عبد الغرى بن عامر بن احلارث بن حارثة بن سعد ابن تيم بن مرة بن   .12
كعب بن لؤي، اإلمام اخلافظ القادرة، شيخ اإلسالم. حديث: عن النيب )ص( و عن سلمان، وأيب رافع و غريهم.حدث:عنه عمرو 

، تذكرة 121ـ7/112، حلية األولياء 1/601نار، و الزهري ، و هشام بن عروة غريهم كثري.ينظر طبقات علماء احلديثبن دي
 .721ـ717، سريأعالم النبالء%/1/163احلفاظ 

زيد أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سهيد بن هدية بن مرة بن سعد بن يزيد ن مرة بن   ابن حبان: .13
بن عبد اهلل بن دارم ن حنظلة بن مالك بن زيد مناة من متيم البسيت. من شيوخه احلسني بن إدريس اهلروي و أبو خليفة اجلمعي و 
غريهم كثري. تالمذته: أبو عبد اهلل احلاكم، و منصور بن عبد اهلل اخلالدي و خلق كثري. له عدة تصانيف منها  كتاب) التقاسيم و 

هـ  ينظر:  711) تفسري القرآن(. و صفه الذهيب  بقوله اإلمام العالمة ، احلاظ اجملود شيخ  خرسان تويف يف شوال األنواع( ، كتاب 
 101-12/96، سري أعالم 966-7/960تذكرة احلاظ للذهيب

احلافظ العامل ابن شاهني: إمسه أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد بن حممد بن أيوب بن أزداذ البغدادي، الشيخ الصدوق،  .18
، شيخ العراق و صاحب التفسري الكبري، واحد رواه احلديث. مسع أبا بكر بكر حممد الباغدي، و أبا القاسم البغوي و غريهم. محع 
و صنف الكثري، و تفسريه يف نيف و عشرين جملدا كله أسانيد.حدث عنه:أبو بكر حممد بن إمساعيل الوارق رفيقه، ,ابو سعد املليين 

هـ. ينظر: 781هـ،و وفاته سنة683. قال أبو الفتح بن أيب الفوارس: ثقة مأمون، صنف مامل يصنفه أحد. كانت والدته سنةو غريهم
 .781، تاريخ اخلميس حوادث سنة 6/170، رجال مسند أيب حنيفة 171-12/176، سريأعالم 796طبقات احلفاظ 

سجلماسي: فاضل من الزهاد النساك من أهل مراكش له ) الدرر األزهر ابن طاهر : عبد اهلل بن علي بن طاهر، أبو حممد احلسين ال .19
فنا، و نظم يف )إصطالح احلديث( قال صاحب الصفوة : كان شديدا على اهل  36املستخرج من حبر االسم األظهر( مجع فيه 

 .7، صفوة من إنتشر من أخبار حلاء القرن احلادي عشر ص 1/102البدع. ينظر: الزركلي
عبد اهلل بن عباس ابن عبد املطلب ،أبو العباس اهلامشي، ابن عم رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم،اإلمام احلرب ، وأبو  ابن عباس : .60

حديثا.مات بالطائف و صلى عليه حممد بن  1220اخللفاء. الزم رسول )ص( و روى عنه أحلاديث الصحيحة. له يف الصحيحني 
 .668،669/ 1.األعالم قاموس تراجم 1/97،91.ينظرطبقات علماء احلديثحنيفة.و قال: اليوم مات رباين هذه األمة

إبن عبد الرب : يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب املالكي، أبو عمر: من كبار حفاظ احلديث، مؤرخ، أديب،  .61
وشنرتين، وتويف بشاطبة. من كتبه )الدرر يف باحثة يقال له حافظ املغرب.ولد بقرطبة ،ورحل رحالت طويلة ، ووىل قضاء لشبونة، 

خ(و غريها من الكتب -إختصار املغازى و السري( و ) العقل و العقالء( و ) املدخل( يف القرآن، و)هجت احملالس وأنس اجملالس
امللتمس ، بغية 9/716، األعالم قاموس6/103، املغرب يف حلى املغرب 1/119، شرح ألفية العراقي212القيمة.ينظر: الصلة 

 . 7/22،وآداب اللغة 6/718،و وفيات األعيان 131
ابن عدى : عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن حممد ابن املبارك بن القحطان اجلرجاين، أبو أمحد : عالمة باحلديث  ورجاله ، أخد  .66

ءا) اإلنتصار( و) علل احلديث( , ) جز  18عن أكثر من ألف شيخ من مؤلفاته:) الكامل يف معرفة الضعفاء و املشركني من الرواة يف 
،الزركلي 91،تذكرة النوادر1786معجم ( يف أمساء شيوخه و غريه. يعترب من األئمة الثقات يف احلديث.ينظر:كشف الظنون 

1/107. 
لها ، ابن عساكر : القاسم بن علي بن احلسني بن هبة اهلل، ابو حممد ،ابن عساكر، حمدث من اهل دمشق، زار مصر و أخد عنه أه .67

، الزركلي 1/118خ( ينظر: طبقات السبكي –وهو ابن صاحب الرتيخ الكبري. له كتب منها) اجلامع املسنقصى يف فضائل األقصى 
1/138. 

إبن عمر: عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عامر بن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب احملدث.اإلمام الصادق أبو عبد الرمحن القريشي  .61
ن عاملا عاملال خريا، حسن احلديث. حدث عن: نافع العمري، سعيد املقري، و وهب بن كيسان، الزهري و العدوي العمري. كا

، شذرات 122-6/121مجاعة.حدث عنه: وكيع، وإبن وهب سعيد بن أيب مرمي و عدد كثري.ينظر: ميزان اإلعتدال
 .3/779، سري أعالم 680-1/739الذهب

الوالء شيخ أهل البصرة، من حفاظ احلديث، ما كان أعلم بالسنة منه ثقة يف كل شئ يغزو و ابن عون: عبد اهلل بن أرطبان املزين ب .61
 .1/113، تذكرة احلفاظ 1/111يركب اخليل. أخد  عنه الثوري و حيىي القطان و غريهم.ينظر قاموس اعالم الزركلي 
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أبو احلسن ، من حفازظ احلديث، قاض و من  ابن قانع : عبد الباقي بن قانعىن مرزوق بن واثق األموي، بالوالء، البغدادي، .62
 . 7/636،الزركلي91، الرسالة املستطرقة7/787أصحاب الرأي، له كتاب معجم الصحابة. ينظر: لسان امليزان 

 ابن هليعة : عبد اهلل بن هليعة بن فرعان احلضرمي املصري، أبو عبد الرمحن :قاضي الديار املصرية و عاملها و حمدثها يف عصره. قال .63
هـ . قال الذهيب: كان ابن 181أبو سفيان الثوري: عند ابن هليعة األصول و عندنا الفروع. ويل قضاء مصر للمنصور العباسي سنة 

هليعة من الكباي للحديث و اجلامعني للعلم و الرحالني كان ضعيفا يف احلديث، و من مسع منه يف أول أمره أحسن حاال مممن مسع 
 .1/619،و فيات األعيان 6/21، ميزان اإلعتدال1/111نطر: قاموس أعالم الزركليبآخره، تويف بالقاهرة. ي

ابن ماجة : احلافظ الكبري ، احلجة املفسر، أبو عبد اهلل بن ماجة القزويين حافظ قزوين يف عصره. مسع من علي بن حممد الطنافسي  .68
احلافظ ، سويد بن سعد، بشر بن معاد و خلق كثري. حدث عنه: حممد بن عيسى األهبري،وأبو الطيب أمحد بن روح البغدادي 

ثقة كبري متفق عليه، حمتج به،له معرفة  باحلديث وحفظ، إرحتل إىل العراقنب، ومكة والشام ومصر  وآخرون.قال أبويعلى اخلليلي:هو
هـ عاش أربعة و ستني سنة. 137هـ، وتويف 109والري لكتب احلديث.من مصنفاته ) السنن(،و) التاريخ(،و) التفسري(. و لد سنة 

 . 272، تذكرة احلفاظ681-17/639،  سري أعالم 9/170، هتديب التهديب6/11ينظر: الذهيب 

ابن مردوية: أمحد بن موسى مب مردوية األصبهاين ، أبو بكر من أهل أصبهان حافظ و مؤرخ و مفسر. له كتاب ) التاريخ( و كتاب  .69
، تذكرة احلفاظ 19/ 7/ شذرات الذهب 10) تفسري القرآن ( , ) مسند( و )مستخرج( يف احلديث.ينظر: سري أعالم النبالء 

 . 1/612زوكلي ،7/678
ابن مسعود: عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن بيب اهلذيل، أبو عبد الرمحن صحايب، من أكابرهم، فضال و عقال،و قربا من رسول اهلل  .70

)ص( أول من جهر بقراءة القرآن مبكة. و كان خادم رسول اهلل األمني. وويل بعد وفاة الرسول)ص( بيت مال الكوفة، كانت و فاته 
، و 161/ 1،و حلية األولياء 1/111، صفة الصفوة1911حديثا. ينظر: اإلصابة  818عن سن يناهز ستني عاما، له  باملدينة

  .1/173الزركلي 
ابن معني: حيىي بن معني بن عون بن زياد املري بالوالء، البغدادي، ابو زكريا : من أئمة احلديث و مؤرحي رجاله. نعثه الذهيب بسيد   .71

م . 818احلفاظ. وقال السقالين:إمام اجلرح و التعديل من مؤلفاته )التاريخ و العلل( عاش ببغداد و تويف باملدينة حاجا تويف يف 
 . 6/128، فهرس الفهارس 2/163، أعالم املغرب العريب1/68، شرح ألفية العراقي8/136ينظر: الزركلي

أبو أمحد احلاكم: اإلمام احلافظ العالمة الثبت حمدث خرسان حممد بن حممد بن أمحد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي، مسع من  .76
اهلل احلاكم ،وأبو عبد الرمحن السلمي وآخرون. من  أمحد بن حممد املاسرحيب، حممد بن خزمي و خلق كثري. حدث عنه: أبو عبد

مؤلفاته) الكىن( يف عدة جملدات. ذكره احلاكم ابن البيع فقال : هو إمام عصره يف هذه الصنعة، كثري التصنيف، مقدم يف معرفة 
ألول و له ثالثة و يف شهر ربيع ا 738هـ أو قبلهان مات يف سنة  609شروط الصحيح و األسامي و الكىن. ولد يف حدود سنة 

 . 7/97،شدرات الذهب يف أخبار من ذهب788، طبقات اخلفاظ 7/932تسعون سنة.ينظر: تذكرة احلفاظ 
أبو احلجاج التمايل: عبد اهلل بن عبد  بن عامر، قيل: جعد بن عبد ) قال أبو حامت: عبد اهلل بن عمر،و قيل: عبد الرمحن بن عائدن  .77

عبد الرمحن بن أيب عوف،و ثور بن يزيد و غريهم. كان من أصحاب النيب صلى اهلل عليه و و قيل: عبد بن عبد( . روى عنه: 
 .66/733سلم.ينظر: املعجم الكبري 

ابو احلسن األشعري : أبو احلسن  علي بن إمساعيل بن أيب إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد اهلل بن موسى بن بالل بن أيب بردة  .71
صاحب األصول و القائم بنصرة مذهب السنة،و إليه تنسب طائفة األشعرية، وله من الكتب كتاب ) عامر بن أيب موسى األشعري. 

الشرح و التفصيل يف الرد على أهل اإلفك والتضليل( و غريه،و هوصاحب الكتب يف الرد على املالحدة و غريهم من سائر أصناف 
، تاريخ بغداد 1/117، طبقات الشافعية682-7/681، وفيات األعيان701-6/707املبتدعة.ينظر: شذرات الذهب 

 .6/611، طبقات الشافعية 11/712-713
أبو الشيخ بن حبان : أبو الشيخ اإلمام احلافظ الصادق، حمدث أصبهان أبو حممد، بن عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حبان ،   .71

ته األصبهاين وأمم سواهم. حدث عنه: إبن مردويه، املعروف بابن الشيخ. مسع يف أرحتاله من حممد بن حيىي املروزي، وأمحد بن رس
وأبو سعيد املاليين،وأبو سعيد النقاش و آخرون. له عدة تصانيف منها ) السنة( جملد ،وكتاب ) العظمة( ،وكتاب ) السنن( يف عدة 



312 

 

، تذكرة 12/96، سري أعالم 6/768هـ قاله أبو النعيم. ينظر:معجم البلدان 729هـ و تويف 631جملدات. و لد سنة 
 . 6/713، الوايف بالوفيات7/960احلفاظ

ابو العالء ابن الشخري: يزيد بن عبد اهلل بن الشخري أبو العالء العمري البصري أحد األئمة. حدث عنه: أبيه ،وأخيه مطرف بن عبد  .72
آخرون. كان يقول : أنا  اهلل، عمران بن حصني، و عائشة أم املؤمنني و عدة. حدث عن: قتادة، سعيد اجلريري، خالد احلذاء، و

 .1/201هـ. ينظر: تقريب التهديب 161أكرب من احلسن البصري بعشر سنني، تويف 
أبو القاسم البغوي: عبد اهلل حممد بن عبد العزيز ابن املربان ،أبو القاسم البغوي،حافظ للحديث،كان حمدث العراق يف عصره.له  .73

 .1/119، الزركلي 6/613،تذكرة احلفاظ 6/36ينظر:ميزان اإلعتدال  معجم الصحابة و غريها من الكتب .أصله من بغشور.

أبو أمامة: بن سهل ابن حنيف األنصاري األوسي املدين الفقيه املعمر احلجة، إمسه أسعد باسم جده المه، النقيب السيد أسعد بن  .78
عنه: الزهري،سعد بن إبراهيم،أبو حازم  زرارة. حدث عن: أبيه ،وعمر، وعثمان، زيد بن ثابت ، ابن عباس و معاوية و طائفة.حدث

، 7/3، هتديب ابن عساكر118ـ7/113اإلعرج، وحممد بن املنكدر. ولد يف حياة النيب و رآه فيما قيل.ينظر: سري أعالم النبالء 
 .1/31تاريخ اإلسالم

أول اخللفاء الراشدين ،و أول من أبو بكر الصديق : عبد اهلل بن أيب قحافة عثمان بن عامر ابن كعب التيمي القرشي ،أبو بكر :  .79
هـ .كانت مدة خالفته سنتان و ثالثة أشهر و نصف شهر .تويف يف املدينة ،له يف كتب احلديث 11آمن برسول اهلل )ص( سنة 

،صفة 1808حديثا ،قيل كان لقبه الصديق يف اجلاهلية ،و قيل يف اإلسالم لتصديقة النيب )ص( يف خرب االسراء.ينظر:اإلصابة 116
 .1/106،الزركلي 78ـ 1/68،حلية األولياء 1/88لصفة ا

هـ، صحاب الغيالنيات 622أبو بكر الشافعي:حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن عبدويه أبو بكر البغدادي الشافعي البزار. و لد سنة  .10
خ(، يف  -ن حممد، حمدث ،ثقة، صدوق، ثبت، مثري احلديث حسن التصنيف يف عصره. له ) مسند موسى الكاظم بن حعفر اب

خ( وغريها،حدث عن: عامة شيوخ بغداد، حدث عنه: أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد الدارقطين،و أبو عبد  -احلديث ) الفوائد
هـ، ينظر:تذكرة 711اهلل حممد بن عبد اهلل احلافظ، قال الذهيب: ) أبو بكر الشافعي اإلمام احلجة املفيد حمدث العراق( تويف بغداد 

 .7/880احلفاظ
ابو بكر العريب: القاضي، حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري اإلشبيلي املالكي احلافظ أهل االندلس ومسندهم، من حفاظ   .11

هـ ، رحل إىل الشام فسمع من الفقيه نصر املقدسي ايب الفضل بن الفرات.له شهرة يف علمه، له 128احلديث،و لد باشبيلية سنة 
هـ . قال عنه ابن بشكوال: هو 117فقه و التفسري و اآلدب و التاريخ،وويل قضاء و مات يف فاس عدة تصانيف يف احلديث و ال

 .1/111اإلمام احلافظ خامت علماء األندلس.ينظر شذرات الذهب
ة ابو بكر بن ايب عاصم:  هو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين، احلافظ اإلمام احملدث من علماء أهل السنة و اجلماع .16

واحلديث و النسك و األمر باملعروف و النهي عن املنكر.قال أبو العباس النسوي: كان مذهبه القول بالظاهر،و كان ثقة نبيال معمرا. 
مسع من: والده و جده و جده المه، احلافظ ابن موسى بن إمساعيل التبوكى و غريهم. روى احلديث عن عدد كبري من العلماء منهم 

ي، أبو بكر ابن سيبة و آخرون.حدث عنه: جم غفري من احملدثني منهم أبو بكر القباب راوى كتاب السنة و أبو الوليد الطيالس
هـ. 683و تويف 602ألف حديثا، كتاب الذكر و التذكري،و يل قضاء أصبهان. و لد سنة  1غريهم. من مؤلفاته املسند الكبري به 

 . 6/72، معجم املؤلفني كحالة 1/137تاريخ اإلسالم  ،296/ 11، البداية و النهاية17/170ينظر سري أعالم 
أبو بكر بن املقري: الشيخ احلافظ اجلوال الصدوق مسند الوقت ابو بكر حممد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان األصبهاين  .17

 يعلى املوصلي، وحممد بن ابن املقرئ، صاحب ) املعجم( يف الراحة الواسعة.مسع من خلق كثريمنهم إمساعيل بن عمرو اجمللي،و أيب
خزمي. حدث عنه: أبو أسحاق بن محزة احلافظ، أبو الشيخ بن حبان، و آخرون. قال ابن مردوية يف ) التاريخ( ثقة مأمون، صاحب 

أصول،قال أبو عبد اهلل بن مهدي: مسعت ابن املقرئ يقول: مذهيب يف األصول  مذهب امحد بن حنبل، وأيب زرعة الرازي. كانت 
 .106-12/799هـ له ست وتسعون سنة. ينظر: سريأعالم 781هـ ووفاته 681ه يف والدت
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أبو بكرة: هو ابو بكر الثقفي إمسه نفيع بن احلارث بن كلدة بن عمرو، كان عبدا للحارث فاستحلفه، له أحاديث كثرية. روى عنه  .11
. ينظر:وفيات املشاهري واألعالم عهد معوية بن سفيان   عبد الرمحن ،وعبد العزيز ،ومسلم، وغريهم كثري. كان رمحه اهلل كثري العبادة

 .10-7/1، سري أعالم 777ص
أبو جعفر: عبد اهلل بن حممد بن علي بن عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم،أبو جعفر املنصور. روى عن: أبيه ، عن  .11

سنة، كانت  11هـ و عمره 172أخيه يف ذي احلجة جده، عن ابن العباس ، عن أبيه املنصور به و غريهم. بويع باخلالفة بعد 
سنة إال أياما. قال الربيع بن يوسف احلاجب: مسعت املنصور يقول: اخللفاء أربعة : أبو بكر ، عمر ، عثمان ،وعلي، و 66خالفته 

ملعلى رمحه اهلل. سنة على املشهور دفن بباب ا 27امللوك أربعة: عبد امللك، هشام بن عبد امللك،وأنا. كان عمره يوم تويف 
 .137-7/119ينطر:البداية و النهاية 

أبو حامت: الرازين اإلمام احلافظ، الناقد، شيخ احملدثني احلنظلي الغطفاين، من متيم بن حنظلة بن يربوع كان من حبور العلم ،طرق  .12
ع عبيد اهلل بن موسى، حممد هـ. مس121البالد،و برع يف املنت واإلسناد.ومجع، وصنف ،وجرح ،و عدل،وصحح و علل، و لد سنة 

بن عبد اهلل اآلنصاري، و زهري بن عياد و خلق كثري.حدث عنه:ولده أبو حممد عد الرمحن بن أيب حامت، وحممد بن خملد العطار، 
هـ. له عدة كتب منها:  609القاضي احملاملي و غريهم.قال اخلطيب كان أبو حامت أحد األئمة احلفاظ األثبات ،أول مساعه سنة 

، 6/33، تاريخ بغداد 1/182، طبقات احلنابلة 179تاب االعتقاد، كتاب الزهد، طبقات التابعني.ينظر: الرسالة املستطرقة ص ك
 .6/19، هدية العارفني 611-17/613. سري أعالم 2/73الزركلي

ة من قراء أهل البصرة قال ابن أبو حرب بن أيب األسود الديلي: قيل امسه حمجن،وقيل عطاء ذكره خليفة بن خياط يف الطقبة الثاني .13
قتيبة: كان أبو حرب شاعرا عاقال،واله احلجاج جوجى، فلم يزل عليها حىت مات احلجاج. قال ابن عبد الرب: يف ) الكىن ( هو 

 .8/676، الكىن7/161هـ. ينظر:هتذيب الكمال108بصري ثقة، تويف سنة 
أبو محزة املصري الطويل. روى عن أبيه عن جده، عن عبادة بن أبو محزة احلمريي:عبد اهلل بن سليمان بن زرعة احلمريي، .18

الصامت.روى عنه: أبو األسباط،وبشر بن رافع اخلارثي. قال البخاري فيه: نظر ال يتابع يف حديثه، ذكره ابن حبان يف كتاب 
، تاريخ البخاري 1/710 ، اجلرح و التعديل6/113هـ . ينطر: الكامل172الثقات.روى له أبوداود، الرتمذي،ابن ماجة، تويف 

 .1/611، هتديب التهديب 1/91،تاريخ اإلسالم 6/96، تاريخ الصغري 1/791الكبري
ابو محيد: الساعدي األنصاري املدين إمسه عبد الرمحن ، و قيل املنذر بن سعد . روى عنه جابر بن عبد اهلل ،و عروة بن الزبري،و  .19

ه حديث يف و صفه ميتة صالة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، كان رمحه اهلل من عمرو بن سليم الزرقي، عباس بن سهل و غريهم. ل
 .1/113، موسوعة طبقات الفقهاء 6/181هـ . ينظر: سري أعالم 20فقهاء أصحاب النيب )ص( تويف سنة 

البدري. أحد  أبو حنيفة: ابن الشيخ اجلاهلية عتيبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب القرشي العبشمي .10
سنة.ينظر  17، قيل عاش16السابقني إىل اإلسالم ، أسلم قبل دخوهلم دار األرقم و هاجر إىل احلبشة. إستشهد يوم اليمامة سنة 

 .3/6131،الكامل البن عدي 1/620، طبقات علماء احلديث 2/710سري أعالم
دث البصرة،إمام أهل احلديث يف زمانه، مقدم احلافظ، أبو داوود: سليمان بن األشعت بن إسحاق بن بشري األزدي السجستاين حم .11

، تنقل بني العديد من املدن اإلسالمية. له عدو مصنفات منها: املراسيل، رسالة إيب داود إىل أهل مكة يف وصف 606و لد سنة 
حديثا. وكتابه  1631بلغت  سننه، الزهد، دالئل النبوة و غريها.مجع أبوداود يف كتابه املشهور سنن أيب داود مجلة من األحاديث

هذا صنفه وإنتقاه من مخسمائة ألف حديث. يعترب أبو داود من أبرز علماء احلديث، وهومن أحد أصحاب الكتب الستة، تويف 
،اجلرح و التعديل 128-6/123، شذرات الذهب 12-11/11، البداية و النهاية6/697هـ. ينظر طبقات السبكي631

 .197-6/191، نذكرة احلفاظ101-6/101، وفيات األعيان1/101-106
أبو رزين: لقيط بن عامر بن املنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة أبو رزين العقيلي.له صحبة ووفادة على رسول  .16

إىل جده.  اهلل )ص(. قال أبو عمر:لقيط بن عامر العقيلي، أبو رزين ،و هو أيضا ممن غلبت عليه كنيته. و يقال لقيط بن صربة نسبة
،هتديب الكمال 6/110روى عنه: إبن أخيه وكيع بن عدس،و عبد اهلل بن حاجب،وو عمرو بن أوس الثقفي.ينظر: أسد الغابة

 .7/63، اإلصابة يف معرفة الصحابة 1/112، اإلستيعاب يف معرفة األصحاب 61/618
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مسع من : حممد بن سابق،وقرة بن حبيب، ايب نعيم،  أبو زرعة: عبيد اهلل بن عبد الكرمي بن يزيد بن فرج الرازي، حمدث الري، .17
النفعنيب، خالد بن حيىي ، أمحد بن حنبل و طبقتهم.روى عن: أيب عاصم ، ايب النعيم، أيب ثابت املدين، احلكم و خلق كثري سواهم، 

يوم اإلثنني آخر يوم يف  هـ يف621روى عنه: مسلم ،الرتمذي، النسائي، ابن ماجة، أسحاق بن موسى األنصاري كانت و فاته سنة 
 . 11/73، البداية و النهاية 6/172، تذكرة احلفاظ 3/70، هتذيب التهذيب 10/762السنة. ينظر: تاريخ بغداد 

أبو سعيد اخلذري:سعد بن مالك بن سنان، األنصاري ،اخلزوجي املدين كان من علماء الصحابة،ممن شهد بيعة رضوان، روى حديثا   .11
حديثا. روى عنه: جابر عبد اهلل  1130أفىت مدة عاش ستا و متانني سنة تويف باملدينة و له يف الصحيحني  كثريا عن النيب )ص( و

، األعالم 288، تاريخ االسالم  ص 7/128األنصاري،زيد بن ثابت ،عبد اهلل بن عباس و آخرون. ينظر:سري أعالم النبالء 
 .112ـ 1/111، موسوعة طبقات الفقهاء 7/178قاموس تراجم 

أبو سعيد النقاش: أبو سعيد حممد بن علي بن عمر املهدي األصبهاين احلنبلي النقاش. من حفاظ احلديث ثقة رحل يف طلب العلم.  .11
قال الذهيب: رأيت له )طبقات الصوفية(،ووقع لنا غري جزء من أماليه . له تصانيف منها) فنون العجائب(،و ) الفوائد العرافني( تويف 

 .87، املعجم املفهرس البن حجر 1020/ت 7، تذكرة احلفاظ 13/708، سريأعالم 9/611يخ اإلسالم هـ ينظر:تار 111سنة 
ابو صاحل احلنفي:و إمسه ماهان الكويف يقال: عبد الرمحن بن قيس. حدث عن: علي ،وإبن مسعود،وايب هريرة،حدث عنه: بيان  .12

عني ،و ما هو باملكثر. ذكره حممد بن سعيد يف كتاب ) الطبقات بشر، و ابن أيب خالد، وسعيد، والدالثوري و طائفة.و ثقه إبن امل
، هتديب 211/ 6الكبري (، يف الطبقة األوىل من أهل الكوفة بعد أصحاب الرسول)ص( ينطر: طبقات ابن سعد 

 . 721،حلية األولياء وطبقات األصفياء ص 1/632، احلرج و التعديل 6/662التهديب
 أبو عمر الرائد:  .13
 ينأبو عمر الرا .18
أبو عمران اجلوين:عبد امللك بن حبيب البصري األزدي،و يقال الكندي.اإلمام الثقة، يعترب من الطبقة الرابعة من طبقات الرواة  .19

احلديث.ثقة عند أهل احلديث من علماء اجلرح و التعديل، قال احلاكم: مل يصح مساعه من عائشة، وصح مساعه من أنس.قال إبن 
وى عن : جندب البجلي، وأنس بن مالك، و عبد اهلل بن صامت، وأيب بكر بن أيب موسى و طائفة. حبان : ثقة،وله أحاديث. ر 

، 1/101. ينظر: تاريخ اإلسالم 168هـ، وقيل  167حدث عنه: شعبة،أبان العطار وآخرون.إختلف يف سنة الوفاة وقيل سنة
 .2/789.هتذيب التهذيب1/611، سري أعالم1/131شذرات الذهب

 شميأبو مسلم الك .20
أبو منصور الديلمي: شهردار بن احلافظ شريويه بن شهردار الديليم، أبو منصور ، قال السمعاين: كان حافظا عاملا باحلديث، فهما  .21

سنة.  31عارفا باألدب، ظريفا، مسع أباه، و عبدوس بن عبد اهلل، ومكي السال ،و طائفة، وأجاز أبو بكر بن خلق الشريازي. عاش
 .1/713، طبقات الشافعية البن القاضي شبهة 670-1/669، طبقات الشافعية 118ينظر: العرب حوادث 

عبد اهلل بن قيس بن سليم بن حضاربن حرب، هاجر إىل النيب)ص( فقدم مع جعفر زمن خيرب،وإستعمله النيب :أبو موسى األشعري .26
نه: بريدة بن احلصيب، وأبوأمامة الباهلي )ص( مع معاذ على اليمن، فقرأ أهل البصرة وفقهم وكان من العلماء املسلمني. روى ع

،وسعيد اخلضري ، أنس بن مالك وخلق كثري. روى عن النيب )ص( وعن إيب بكر، معاد بن جبل،و أيب بن كعب وآخرون، قد 
ـ 1/18، موسوعة طبقات الفقهاء 1/81، طبقات علماء احلديث106ـ  6/780أختلف يف سنة وفاته. ينظر: سري أعالم النبالء 

181. 
ابو موسى املديين : أبو حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى أمحد بن عمر بن حممد بن أمحد بن أيب عيسى األصبهاين الشافعي،  .27

اإلمام احلافظ الكبري، الثقة، شيخ احملدثني.روى عن: أيب سعد بن حممد بن املطرز حضورا، و إجازة  عن ايب منصور حممد بن عبد 
ري. حدث عنه: أبو سعيد السمعاين،و أبو بكر حممد بن موسى احلازمي و غريهم.عمل أبو موسى لنفسه اهلل بن مندويه ،و خلق كث

شيخ.له عدة مصنفات منها: ) الطواالت( يف جملدين،و كتاب) ذيل معرفة الصحابة( . و  700معجما روى فيه عن أكثر من 
، تذكرة 118-61/116، سري أعالم 1/9ينظر: األثري،  يف تاسع مجادى األوىل.181هـ،و تويف 121أشياء كثرية. ولد سنة 

 .131، طبقات احلفاظ للسيوطي ص 1/1771احلفاظ
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أبو نعيم : الفضل بن دكني، احلافظ الكبري، شيخ اإلسالم، الفضل بن عمرو ابن محاد بن زهري بن درهم التيمي الطلحي القرشي  .21
من كبار مشيخته، ووى عنه أمحد بن حنبل ، وإسحاق. تويف أبونعيم موىل آل طلحة بن عبيد اهلل . حدثعنه: البخاري كثريا و هو 

، 1/171، طبقات علماء احلديث119، طبقات احلفاظ6/12شهيدا طعن يف عنقه يوم الشك من رمضان. ينظر شذرات الذهب 
 .10/116سري أعالم 

ر الصحابة حفظا للحديث و رواية له روى عن أبو هريرة: عبد الرمحن بن صخر الدوسي اليماين امللقب بأيب هريرة صحايب. كان أكث .21
حديثا . أختلف يف إمسه على أقوال عدة أرجحها عبد الرمحن بن صخر، روى عن: النيب )ص( و عن أيب بكر ،  1731النيب )ص( 

اهلل حنني  وكعب األحبار و عمر و عائشة . حدث عنه: خلق كثري بلغ عددهم مثان مئة منهم إبراهيم بن إمساعيل ، إبراهيم بن عبد
ـ 6/138هـ يف املدينة و الرسول )ص( خبيرب. ينظر: سريأعالم النبالء  3، إسحاق نوىل زائدة ، أسود بن هالل و غريهم.أسلم سنة 

 . 81ـ 80/ 1، األعالم قاموس تراجم 267
احلافظ، شيخ االسالم و  أبو يعلى: أمحد بن على بن املثىن ابن حيىي بن عيس بن هالل التميمي املوصلي حمدث املوصل، اإلمام .22

صاحب املسند و املعجم، من شيوخه أمحد بن حامت الطويل، و إسحاق بن أيب إسرائيل و آخرون من تالميذه: وهيب ، واألزرق بن 
مته علي أيب اجلهم و غريهم. لقي الكبار، و ارحتل يف حداثته إىل األمصار باعتناء أبيه و خاله حممد ابن أمحد بن أيب املثىن ، مث هب

، عاش 610العالية. قال احلافظ عبد الغين اآلزدي ، أبو يعلى أحد ثقات األثبات،كان على رأي أيب حنيفة. كانت والدته سنة 
-6/303، تذكرة احلفاظ 181-11/131، سري أعالم 12-11/1سنة. ينظر: مقدمة حتقيق مسند أيب يعلى ألرشاد احلق  93

308. 
يب بن حبيش بن سعد بن حبري بن معاوية األنصاري الكويف، االمام اجملتهد العالمة احملدث أبو يوسف: يعقوب بن ابراهيم بن حب .23

هـ. كان فقيها عالمة من حفاظ احلديث، ويل 117قاضي القضاة الشهري و أحد تالمذته اإلمام أبو حنيفة النعمان، و لد بالكوفة 
)قاضي القضاة( و يقال له: قاضي الدنيا وهو أول من وضع  القضاء ببغداد أيام املهدي و اهلادي و الرشيد وهو أول من دعى
ط( و) اآلثار( و)آداب القاضي( و)اجلوامع( يف أربعني فصال، -الكتب يف أصول الفقه على مذهب أيب حنيفة. من كتبه ) اخلراج

هـ. ينظر: تاريخ 186تويف سنة ألفه ليحىي ن خالد الربمكي، ذكرفيه اختالف الناس و الرأي املأخود به، وغريها من الكتب القيمة.
 .166-1/161، خمتصر طبقات علماء احلديث1/696، تذكرة احلفاظ 11/616بغداد 

أبوحرب بن أيب األسود الديلي قيل إمسه حمجن،وقيل عطاء. ذكره خليفة بن خياط يف الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة.قال ابن  .28
ج جوخى، فلن يول عليها حىت مات احلجاج. قال ابن عبد الرب يف ) الكىن( هوبصري قتيبة: كان أبو حرب شاعرا عاقال، واله احلجا 

 . 7/161، هتيب الكمال8/676هـ. ينظر: الكىن 108ثقة، تويف 
ابوعبد اهلل احلارث بن أسد البصر: إمسه احلارث بن أسد بن عبد اهلل احملاسيب البصري، كنيته أبو عبد اهلل، مسي احملاسيب ألنه كان  .29

ب نفسه. أحد أعالم التصوف يف القرن الثالث اهلجري، يقول عنه أبوعبد الرمحن السلمي: أنه )استاذ أكثر البغداديني( و هو حياس
هـ، من مؤلفاته:آداب النفوس، مسائل يف الزهد و غريه، البعث والنشور و غريها. من كالمه: خيار 130من أهل البصرة و لد سنة 

،تاريه 6/171، هتذيب التهذيب18رهتم عن دنياهم وال دنياهم عن آخرهتم.ينظر: طبقات الصوفيةهذه األمة الذين ال تشغلهم آخ
 . 1/199، ميزان اإلعتدال6/603، صفة الصفة 10/37، حلية األولياء 8/611بغداد

على  أمحد بن احلسني بن إبان املصري األملي قال ابن عدي: كان يسرق احلديث. قال ابن حبان:كذاب دجال يضع احلديث .30
الثقات، قال الدارقطين: حدثنا عنه و هو كذاب قلت: و هو من كبار شيوح الطرباين، قال أبو سعيد النقاش: روى عن أيب عاصم و 

 حجاج بن منهال و غريها موضوعات .و قال احلاكم: أبو أمحد ليس باملثني عندهم. ينظر: 
ريس بن عبد اهلل بن حبان بن عبد اهلل بن أنس بن عوف بن قاسط امحد بن حنبل : أبو عبد اهلل ب حممد بن حنبل بن هالل بن إد .31

بن مازن بن شيبان ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمي بن 
ابه املسند،و محع فيه من خديلى بن أسد بن ربيعة بن بزار بن معد بن عدنان الشيباين املروزي األصل. إمام احملدثني ، صنف كت

احلديث مامل يتفق لغريه. أخد عنه مجاعة من األماثل منهم إمساعيل البخاري ،و مسلم بن احلجاج النساوري و مل يكن يف آخر 
 .1/1، طبقات آيب يعلى 6/68هـ. ينظر هتديب  بن عساكر 111عصره مثله يف العلم و الورع. تويف ببغداد 
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هلي: كنيته أبو عبد اهلل و إمسه غالم خليل، زاهد بغداد. روى عن مجاعة ثقات أحداديث موضوعة أمحد بن حممد بن غالب البا .36
هـ. ينظر تنزيه 631عاى ما ذكره لنا القاضي أمحد كامل من زهده وورعه. روى عنه القاضي أمحد بن كامل، تويف سنة 

 .2/169، هتذيب التهذيب1/673، لسان امليزان1:77الشريعة
الوليد حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن الوليد بن عقبة بن االزرق الغساين املكي.املعروف باالزرقي، مؤرخ مياين األزرقي: أبو  .37

األصل من أهل مكة، أخد العلم عن جده أمحد بن حممد بن الوليد األزرقي احملدث شيخ البخاري وأيب حامت الرازي. وهو أول من 
هـ و اختلف يف سنة الوفاة. من مؤلفاته: كتاب تأريخ مكة و 610اريني ، وأصحابه السري تويف صنف يف تاريخ مكة. قال أحد اإلخب

 . 7/132يسمى بفضائل مكة و يسمى أخبار مكة.ينظر طبقات ابن سعد 
أهل مصر. كان يلبس زي  خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين اجلندي املالكي املصري: فقيه مالكي، منإسحاق بن واصل:  .31

ط( يف الفقه، يعرف مبختصر خليل، وقد شرحه كثريون،  –له )املختصر .مالك تعلم يف القاهرة، وويل اإلفتاء على مذهب.اجلند
الفهوم يف ما يتعلق بالرتاجم  خ( و ) خمدرات –خ( شرح به خمتصر ابن احلاجب، و )املناسك  –الفرنسية، و )التوضيح  وترجم إىل

 خ( و )مناقب املنويف (. ينطر:  –والعلوم 
امساعيل بن عياش: بن سليم النسي أبو عتبة احلمصي، قال أمحد: مسعت إمساعيل بن عياش يروى عن كل ضرب. قال ابن املعني :  .31

م حيدثون عن الكل، و يأتون بالعجائب. ينطر إمساعيل بن عياش و بقيه و مروان بن معاوية ،وزيد بن حبان ثقات يف أنفسهم إال أهن
 .1/161، اجملروحني6/102الكامل 

امساعيل بن حيىي التيمي:بن عبيد بن طلحة بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن ايب بكر الصديق أبو حيىي التميمي.قال األزدي:ركن من  .32
على النيسابوري و احلافظ الدارقطين و احلاكم: كذاب قلت  أركان الكذب ال حتل الرواية عنه.قال عامة: ما يرويه بواطيل و قال أبو

جممع على تركه. قال احلاكم روى عن مالك ، و مسعر، وابن ذئب أحاديث موضوعة. قال الدار القطين: كان يكذب على مالك 
 / من إمسه امساعيل. 1والثوري و غريمها.ينظر: لسان امليزان

ديث، و قال اخلطيب: ما علمت من حاله إال خريا. روى عنه مطني و احملاملي ، أصرم بن حوشب: قال ابن عدي كان يسرق احل .33
 .6/787مرتوك احلديث. ينطر: ميزان اإلعتدال 

أم حبيبة: أم املؤمنني بنت سفيان صخر بن حرب بن أمية األموية، إمسها رملة روت عن النيب صلى اهلل عليه و سلم وعن زينب بنت  .38
ية و عنبسة، وابن أخيها عبد اهلل بن عتيبة و عروة و غريهم كثري. تزوجها الرسول صلى اهلل عليه و جحش. روى عنها: أخواها معاو 

 21هـ، هلا يف الصحيحني 11سلم و عمرها بضع و ثالثون سنة باحلبشة. زوجها أهبا النجاسي، توفيت رضي اهلل عنها باملدينة 
، 67رقم  667 -6/618، سري أعالم 171-176هـ( ص 20-11حديثا. ينظر: تاريخ اإلسالم عهد معاوية بن أيب سفيان )

 .21-7/20، األعالم تراجم 196رقم  112-11/111الوايف بالوفيات
أم سلمة: أمساء بنت يزيد بن السكن النصارياألوسية ثن األشهلية من أخطب نساء العربو من ذوات الشجاعة و اإلقدام.وفدت على  .39

هـ توفيت بعد ذلك بزمن طويل هلا يف  17رة فبايعته و مسعت حديثه. حضرت وقعة الريموك رسول اهلل )ص( يف السنة األوىل للهج
 .1/702، الزركلي 6/601، سري أعالم 6/32، حلية األولياء 2/811، لسان امليزان16/ 8البخاري حديثني.ينطر اإلصابة 

بن أوس األنصاري. قال أبو عمر: شامية روى عنه أم عبد اهلل أخت شداد بن أوس: أم عبد اهلل مبن أوس األنصارية ، أخت شداد  .80
، 67ضمرة بن حبيب. هلا حديث أخرجه أمحد يف الزهد و الطرباين و ابن منده بن عمران يف تاريخ املوصل.ينظر: أسد الغابة ص 

 . اإلستيعاب يف معرفة األصحاب باب العني.611تفسري إبن كثري ص 
ربيعة بن أصرم اخلزاعية.أسلمت و هاجرت مع زوجها أبو معبد و ال يعرف له  إسم . ام معبد:و هي عاتكة بنت خالد بن منفذ بن  .81

وقد تويف يف حياة الرسول صلى اهلل عليه و سلم. مر الرسول خبيمتها أثناء هجرته من مكة إىل املدينة و إسرتاح عندها وقت القيلولة. 
، الفصول يف 6/613، سرية بن كثري771 -769إلسالم للذهيب ، تاريخ ا6/18، السري احللبية 7/188ينظر: البداية و النهاية 

 . 113سرية الرسول البن كثري ص 
انس بن مالك: ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرم بن جند بن عامر بن عدي بن النجار، أبو محزة األنصاري البخاري املدين،  .86

ا كان آخر الصحابة موتا، روى عن النيب )ص( عن أيب خدم رسول اهلل )ص(،والزمه و صحبه مند هاجر إىل أن مات ، عمر دهر 
بكر،عمر، عثمان،معاذ، وأسيد بن احلضري و عدة. روى عنه خلق كثري منهم ، احلسن ،ابن سريين ،الشعيب، عمر بن عبد العزيز. 
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االسالم  ، تاريخ791ـ 7/102حديثا. تويف رمحه اهلل بالبصرة.ينظر:سري أعالم النبالء 668روى عنه البخاري ومسلم 
 .  11ـ1/19،موسوعة طبقات الفقهاء7/779

البخاري: هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخاري ابو عبد اهلل اإلمام الكبري. صاحب )الصحيح( و ) التاريخ  .87
رمحان املقرئ، وآخرون.روى الكبري( وغريها.روى عن : إبراهيم بن محزة الزبريي، وأمحد بن حنبل و سليمان بن حرب، وأيب عبد ال

، بقات علماء 61ـ1/61عنه: الرتمذي، حممد بن نصر املروزي، جزرة، ابن حزم وخالئق. ينطر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب
 . 7/131، موسوعة طبقات الفقهاء 311ـ16/371، سري أعالم النبالء113رقم  6/617احلديث

اهلل اخلالق العتكي بالوىء، أبو بكر البصري املعروف بالبزار صاحب ) املسند(. م( أمحد بن عمر بن عبد 901هـ، 691البزار: )  .81
روى عن: هدية بن خالد، وعمرو بن موسى احلادي، و إمساعيل بن سيف، و احلسن بن علي بن راشد الواسطي و آخرون. روى 

قانع و غريهم. ينظر: سري أعالم النبالء عنه: أبواحلسن علي بن حممد املصري، و حممد بن العباس بن جنيح ،و عبد الباقي بن 
 .81، 7/80، موسوعة طبقات الفقهاء 681رقم  17/111

بشر بن احلسني: بن حممد بن عبد اهلل ابن احلسني بن بشر احلوهري: واعظ من العرفني بالفقه و احلديث، أقام يف اإلسكندرية  .81
 من السنة الثالثة. 19، جملة هدى اإلسالم، العدد6/11،ودفن هبا. ينطر: الزركلي 

البغوي :عبد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن غفري ، أبو ذر األنصاري اهلروي: عامل باحلديث من احلفاظ و من فقهاء املالكية.  .82
يقال له ابن السماك.له تصانيف منه: ) تفسري القرآن( و )املستدرك على الصحيحني ( و ) السنة و الصفات( كانت و فاته 

 .7/629، الزركلي 1/110،فهرس الفهارس 1236و 111كشف الظنون مبكة.ينظر:  
بقية بن الوليد: بن صائد احلمريي الكاليف، أبو حيمد، حافظ، من أهل محص، كان حمدث الشام يف عصره، له كتاب يف احلديث  .83

، تذكرة احلفاظ 1/113، طبقات علماء احلديث8/118رواه عن شعبة. قيل : فيه غرائب إنفرد هبا. ينظر: سريأعالم النبالء 
 .6/71، الزركلي 3/167، تاريخ بغداد 1/111، ميزان اإلعتدال1/622

بكر بن خنيس: كويف عابد،سكن بغداد، صدوق له أغالط، أفرط فيه ابن حبان،  يعد من الطبقة السابعة. حدث عن :أبيه  .88
، تقريب 6/781و عدة. ينظر: اجلرح و التعديل  ومسعر. حدث عنه: احلسن بن عرفة، وأمحد بن الفراة، و محدان بن علي الوارق،

 .128رقم  108، أحوال الرجال للجوزاين ص1/101التهديب
بالل : بالل بن رباح احلبشي، أبوعبد اهلل مؤذن رسول اهلل )ص(، وخازنه على بيت ماله. من مولدى السراة، وأحد السابقني إىل  .89

ا تويف رسول اهلل أذن بالل ،ومل يؤذن بعد، تويف بدمشق روى له البخاري و اإلسالم. شهد املشاهد كلها مع رسول اهلل )ص( و مل
  .7/129، طبقات بن سعد 1/37حديثا. ينظر: الزركلي  11مسلم 

 

البيهقي: إمساعيل بن احلسني بن عبد اهلل البيهقي، أبو القاسم وأبو حممد . فقيه حنفي زاهد، كان إمام وقته يف الفروع و األصول.  .90
، الفوائد 1/112، اجلواهراملضية 161ينظر: كشف الظنون «.الكفاية خمتصر شرح القدروي» جزآن ،و« ل يف فروع املنفيةالشام» له

 .716/ 1، الزركلي 132، الفهرس التمهيدي12البهية 

يها، عاملا الرتمذي: حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، السلمي أبو عيسى الرتمذي الضرير. تلميذ البخاري وكان فق .91
باحلديث، صنف كتاب ) اجلامع( و هوأحد الكتب الستة املعتمدة عن أهل السنة. روى عن: إسحاق بن راهويه، و أيب مصعب 

الزهري، أمحد  بن منبع ، حممج بن رافع و آخرون. روى عنه: أبو بكر أمحد بن إمساعيل السمرقندي أمحد بن علي حسنويه املقئ. 
 .111ـ 119/ 7، موسوعة طبقات تافقهاء176برقم  7/630نظر سريأعالم النبالءتويف رمحه اهلل برتمذ. ي

حامت الطائي: بن عبد اهلل بن سعد بن احلشرج الطائي احلطاين، أبو عدي، فارس، شاعر جواد جاهلي، يضرب املثل جبوده. كان من  .96
ط( صغري. تويف يف السنة الثامنة يعد مولد –وان أهل جند. قال ياقوت : و قرب حامت عليه شعره كثري، ضاع معظمه و بقي منه ) دي

 .30،الشعر و الشعراء7/160، هتديب بن عساكر1/111النيب )ص( يف عوارض.ينظر:الزركلي
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احلارث االعور: احلارث بن عبد اهلل بن كعب بن أسد اهلمداين الكويف. صاحب علي ،و ابن مسعود، العالمة اإلمام أبو زهري كان  .97
على لني يف حديثه. قال الشعيب: احلارث كذاب، فمحمول على أنه عىن بالكذب اخلطأ ال التعمد وإال ملاذا يروى فقيها كثري العلم 

هـ. ينظر:تقريب 21عنه؟ و يعتقد بتعمد الكذب يف الدين. قال حيىي و هو ثقة.قال الذهيب: كان احلارث من اوعية العلم، تويف 
 .6191ت  1/136لرجال ، معجم ا6/162،هتذيب التهذيب 1/112التهديب 

احلارث بن عبيدة االيادى:أبو قدامة األيادي حتتانية البصري املؤذن. روى عن: أيب عمران اجلوين، سعيد اجلريري،ومطر الوراق، و  .91
غريهم. روى عنه: أبو داوود، سليمان بن داود الطيالسي وعبد الصمد بن عبد الوارث وغريهم.قال أبو حامت: ليس بالقوي يكتب 

، 6/631، التاريخ الكبري6/170، هتذيب التهذيب1/618حديثه و الحيتج به.قال أمحد: مضطرب احلديث.ينظر:هتديب الكمال
 .7/81اجلرح و التعديل

احلارث بن ملك: األنصاري،و قيل: حارثة األنصاري، روى عنه: زيد السلمي و غريه،و روى عنه: حممد بن عمرو  بن علقمة، و  .91
 .1/289، اإلصابة يف متيز الصحابة7/623ريرة و حنوه.ينظر: املعجم الكبريعن أيب سلمةن أيب ه

احلاكم: أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن محدويه بن نعيم بن احلكم، الضيب الطهماين، املعروف باحلاكم النيسابوري، احلافظ  .92
جزء له عدة مؤلفات  1100. صنف يف علومه ما يبلغ املعروف بابن البيع. إمام أهل احلديث يف عصر ، كان عاملا عارفا واسع العلم

بنيسابور و تويف  761منها، تاريخ علماء نيسابور، واملدخل إىل علم الصحيح،و املستدرك على الصحيحني و غريها. ولد سنة 
ال البشر ، املختصر يف أحو 1/680، و فيات األعيان 1/2هـ يوم الثالثاء ثالث صفر. ينظر: السباق يف تاريخ نيسابور101

 .101حوادث
احلجاج االعور:أبو حممد املصيصي، األعور،موىل سليمان بن جمالد، ترمذي األصل، اإلمام احلجة احلافظ، سكن بغداد، مث حتول إىل  .93

املصيصة،ورابط هبا و رحل الناس إليه. مسع من: ابن جريج، يونس بن أيب إسحاق، حريز بن عثمان و غريهم. حدث عنه: أمحد بن 
و حيىي بن معني،إسحاق و خلق كثري.قال حيىي بن معني: كان أثبت أصحاب ابن جريج. تويف يف بغداد يف شهر ربيع األول حنبل، 

 .8/77.ينظر: هتذيب الكمال600من سنة 

امة. احلسن بن علي: بن أيب طالب هلامشي القريشي، أبو حممد خامس اخللفاء الراشدين و آخرهم ، ثاين األئمة اإلثين عشر عند اإلم .98
و هو أكرب أوالد فاطمة الزهراء  بنت الرسول )ص( رضي اهلل عنها . كان عاقال حايا فصيحا من أحسن الناس منطقا و بديهة. تويف 

، الزركلي 71/ 6، حلية أولياء1/768، اإلصابة 6/691، هتديب التهديب 199/ 1مسموما.ينظر: هتديب بن عساكر
 .11ـ1/11، ذكر أخبار أصبهان1/719، صفة الصفوة 7/186، ابن أثري6/600

حسني بن علوان: الكليب موالهم كويف ، يكىن أبا أمحد ثقة روى عن أيب اهلل عليه السالم ،و عن سعد بن طريف،و عبد اهلل بن  .99
بن احلسني و عبد اهلل بن الوليد ،و عمر بن ثابت و غريهم كثري. روى عنه أبو اجلوزاء، وأمحد بن صبيح، وأمحد بن عبيد،و جعفر 

 71ـ71/ 3حممد  التميمي و غريهم. ينظر رجال احلديث 

احلسني رضي اهلل:الشهيد اإلمام الشريف الكامل ، سبط رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،و رحيانته من الدنيا ،وحمبوبه أبو  .100
ف بن قصي  القرشي اهلامشي. عبد اهلل احلسني ابن أمري املؤمنني أيب احلسن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد منا

حدث عن جده وأبوه، صهره عمر،و طائفة. كانت و فاته يوم عاشوراء سنة إحدى و ستني، و مولده عي شعبان سنة أربع من 
، 1/711، هتديب ابن عساكر1/22، شذرات الذهب 7/171و 6/710، تاريخ اإلسالم 1/2اهلجرة.ينظر: ناريخ بن عساكر

 .761-7/680سري أعالم النبالء 

احلكيم  الرتمذي:حممد بن علي بن احلسني بن بشر، أبو عبد اهلل، احلكيم الرتمذي عامل باحلديث و اصول الدين،  .101
باحث، صويف ، من أهل ترمذ نفي منها بسب تصنيفه كتابا خالف فيه ما عليه أهلها. فشهدوا عليه بالكفر. و من كتبه) نوادر 

و و  611و أدب النفس( و غريها ،واضطرب مؤرخوه يف وفاته فمهم من قال سنة  األصول يف أحاديث الرسول ط(، و)الرياضة
، الزركلي 1/708، لسان امليزان البن حجر1/663، دائرة املعارف اإلسالمية 1/978هـ. ينظر كشف الظنون 681آخرون 

6/636. 
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نيف مع ابن أيب ربيعة و كان محاد بن سلمة: بن دينار الصري اإلمام احلافظ، شيخ اإلسالم. هو أول من صنف التصا .106
بارعا يف العربية، فقيها، فصيحا صاحب سنة. و قع يل من عواليه أحاديث، قال أبو داوود: مل يكن حلماد بن سلمة كتاب إال كتاب 

قيس بن سعد. قال حممد بن مطهر: سألت أمحد بن حنبل فقال: محاد بن سلمة عندنا من الثقات، ما نزداد فيه كل يوم إال 
 .2/160، الدرر املنثور3/617، هتديب الكمال7/110، اجلرح و التعديل3/111.ينظر: سريأعالم بصرب

اخلرائطي: حممد بن جعفر بن حممد بن سهل، أبو بكر اخلرائطي السامري: فاضل، من حفاظ احلديث، من أهل السامرة  .107
وغريها. ينظر شدرات « فضيلة الشكر» و «قمساوئ األخال» و « مكارم األخالق» بفلسطني، تويف يف مدينة يافا. مؤلفاته: 

 .2/30، الزركلي2/121، إرشادات االريث brock:s:i:250، 6/709الذهب
اخلطيب:أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي. املعروف باخلطيب،أحد احلفاظ  .101

والدينور ، والكوفة و غريها. كان فصيح اللهجة، عارفا باألدب،  املؤرخني املقدمني، مولده ) بغزة(، رحل إىل مكة و مسع بالبصرة،
ط( أربعة عشرة جزءا، -كتابا من مصنفاته. من أفضلها ) اريج بغداد  12يقول الشعر،ولوعا باملطالعة و التأليف. ذكره ياقوت امساء 

هـ ببغداد. ينظر: تذكرة احلفاظ 127. تويف ط( يف مصطلح احلديث، و) الرحلة يف طلب احلديث( و غريها-) الكفاية يف علم الرواية
 .1/96، وفيات األعيان18/630، سري أعالم 1/111، األنساب16/101، البداية و النهاية 7/171

خليل:الشيخ خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين اجلندي: فقيه مالكي، من أهل مصر تعلم يف القاهرة ،و ويل  .101
خ( شرح به خمتصر ابن احلاجب. –ليل شرحه مثريون و ترجم إىل الفرنسية،و) التوضيح اإلفتاء على مذهب مالك. له خمتصر خ

 .871، معجم املطبوعات 6/82، الدرر الكاملة 6/711ينظر: الزركلي
الدار القطين:علي بن عمر بن أمحد بن مهدي، أبو احلسن البغدادي الدارالقطين، شيخ اإلسالم و أمام عصره يف  .102

لقرآن و عقد هلا أبوابا من تصانيفه كتب ) العلل الواردة يف األحاديث النبوية(. مسع من أيب القاسم احلديث،وأول من صنف ا
البغوي، و ابن أيب الدرداء و خلقا كثريا.روى عنه:أبو عبد اهلل احلاكم ،أبو حامد اإلسفرايين و غريهم.ينظر: األعالم قاموس تراجم 

ن موسوعة طبقات 12/119،121أعالم النبالء  ، سري187،183/ 7ن طبقات علماء احلديث1/170
 .7/699،701الفقهاء

داوود بن احملرب: بن قحذم بن سليمان بن ذكوان الطائي، أبو سليمان : من رجال احلديث. له فيه كتاب) العقل( و  .103
ويف هبا. ينظر: اختلف العلماء يف توثيقه، و أكثرهم على أنه ضعيف يروى عن كل أحد ،و هو من أهل البصرة سكن بغداد و ت

 .8/719، تاريخ بغداد 6/771، الزركلي10/619البداية و النهاية 
الدمياطي: عبد املؤمن بن خلف الدمياطي، أبو حممد ، شريف الدين: احلافظ للحديث ، من كبار الشافعية،و لد  .108

،و ) العقد املثمن فيمن إمسه عني بدمياط و تويف بالقاهرة. قال املزي: ما رأيت أحفظ منه من كتبه) معجم( ضمنه أمساء شيوخه
،و فيات 2/16، شذرات الذهب 11/129املؤمن(،و )املختصر يف سرية سيد البشر( و غريها. ينظر األهالم قاموس الزركلي 

 .11/10، البداية و النهاية6/1األعيان

اجلوال.حدث عن: أيب  الذهيب:أبو بكر ، أمحد بن حممد بن حسن بن أيب محزة البلخي مث النيسابوري، حافظ العامل .109
حفص الفالس، حممد بن شار، و حجاج بن الشاعر وسلم بن جنادة. و حدث عنه: أبو علي احلافظ، و حممد ين جعفر البسيت، 

، سري أعالم 1/123وأبو بكر اإلمساعيلي و آخرون.لكنه مطعون فيه قال: اإلمساعيلي كان مستهثرا بالشرب. ينظر: الزركلي
 . 801ـ 800/ 7، تذكرةاحلفاظ11/121

راشد بن سعد: احلرباين و يقال املقرئ الفقيه، حمدث محص. يعترب من الطبقة الثالثةمن طبقات رواة احلديث،روى عن  .110
سعد بن أيب وقاص، معاويةبن أيب سفيان، ثوبان، أيب أمامة، وأنس وطائفة.حدث عنه: تور بن زيد، حممد بن الوليد الزبيدي،أبو 

قال أمحد بن حنبل:ال بأس به، قال ابن حزم:وحده ضعيف فهذا من أقواله املردودة، قال بكربن مرمي، وأهل محص. 
 .7/662هـ.ينظر:هتديب الكمال 108و قيل  117الذهيب:ثقة.إختلف يف سنة الوفة قال ابن سعد و خليفة و أبو عبيد:تويف 
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رعا، ويف روايته للحديث ضعيف. الربيع بن صبيح: السعدي البصري ، أبو بكر أول من صنف بالبصرة كان عابدا و  .111
/ 6، حلية األولياء 613/ 7. ينظر: هتديب التهديب 771خرج غازيا اىل السند فمات يف البحر و دفن ىف إحدى اجلزر تويف سنة 

 .2/683، سري أعالم 7/11، الزركلي 701
الكاتب، صاحب السقط  رجاء ابو حيىي:رجاء بن صبيح احلرشي أبو حيىي البصري بن سامان أبو احلسن العربتائي .116

البصري. روى له:الرتمذي حديثا واحدا، وقد وقع لنا عاليا من روايته. روى عنه: يزيد بن ربيع، موسى بن إمساعيل و حيىي بن محاد و 
غريهم. قال العقيلي: حدث عن حيىي بن أيب كثري،و ال يتابع عليه. قال إبن الرب: ليس هو عندهم بالقوي.قال ابن حامت: ليس 

، اجلرح و 6327/ ت 6، ميزان اإلعتدال 7/1028، تاريخ البخاري الكبري29، ضعفاء العقيلي3/91لقوي.ينظر:أنساب املعاينبا
 .7/6637التعديل

الزبري بن العوام: بن خويلد األسدى القرشي، أبو عبد اهلل الصحايب أحد العشرة املبشرين باجلنة، و ابن عمة النيب)ص(  .117
 78أول من سل سيفه يف اإلسالم ، جعله عمر يف من يصلح للخالفة بعده،و له رمحة اهلل عليه  سنة، و هو 16أسلم و عمره

، 1/11، سريأعالم النبالء 1/176، و صفة الصفوة 711/ 1، هتديب ابن عساكر 96ـ89/ 1حديثا.ينظر: حلية األولياء 
 .17/ 7الزركلي 

زياد بن أسعد، أب حازم ، سلمة ابن دينار، سلمة بن  زمعة بن صاحل:أبو و هب اجلندي اليماين سكن مكة، روى عن: .111
وهرام، عبد اهلل ن طاووس. قال حيىي : زمعة أنه صويلح احلديث. روى عنه: عبد الرمحن، وسفيان الثوري، أبو دوود و بشر بن 

 .7/696السري، وأبو عامر،و غريهم. ينظر: هتديب التهذيب 
بن شهاب بن عبد اهلل بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن الزهري: حممد بن مسلم بن عبيد بن عبد اهلل  .111

لؤي بن غالب، اإلمام العلم. حافظ زمانه أبوبكر القرشي الزهري املدين نزيل الشام. روى عن: ابن عمر ، جابر بن عبج اهلل، سهل 
مر بن عبد العزيز و غريهم.قال علي بن  بن سعد أنس بن مالك و خلق كثري. خدث عنه : عطاء بن أيب رباح، و هو أكثر منه، ع

املدين له: حنو من ألفي حديث، و قال أبوداوود: حديثه ألفان و مائتا حديث، النصف منها مسند. من مؤلفاته) الناسخ و 
 . 6/112، اإلستيعاب 110/ 9املنسوخ(،وتنزيل القرآن املنسوب للزهري. ينظر: هتديب التهديب

اري، صحايب، غزا مع النيب )ص( سبع عشرة غزوة، شهد صفني مع علي، مات بالكوفة له زيد ابن أرقم: اخلرجي األنص .112
 . 1/727، خزانة البغدادي 7/12، الزركلي7/791، هتديب التهديث7/121حديثا. سري أعالم النبالء 30يف كتب احلديث 

بة . اآلنصاري اخلزرجي، أبو زيد بن ثابت:بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمر بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعل .113
خارجة : صحايب من أكابرهم ، كان كاتب الوحي ، و لد املدينة و نشأ يف مكة ، كان أحد الذين مجعوا القرآن يف عهد النيب )ص( 

وعسى اهلل من األنصار كما كان رأسا باملدينة يف القضاء و الفتوى و القراءة و الفرائض. قال أبو هريرة : اليوم مات حرب هذه األمة 
/ 1، تذكرة احلفاظ7/13حديثا . ينطر األعالم قاموس تراجم للزكلي  96ان جعل يف ابن عباس من خلقا. له يف كتب احلديث 

 . 791/ 7، هتذيب التهذيب161
سامل موىل  أيب حذيفة: سامل بن معقل ، أبو عبد اهلل موىل أيب حذيفة بن عيبة بن ربيعة بن عبد مشس : صحايب من   .118

وكبار قرائهم .فارسي األصل ، وهو من السابقني إىل اإلسالم . كان يؤم املهاجرين األولني، قبل اهلجرة يف مسجد قباء ،و  كبارهم
اعتقته ثبيتة زوج أيب حذيفة، صغريا، و تبناه أبو حذيفة و زوجته ابنه أخ له .ويف صحيح  احلديث: خذوا القرآن من أربعة: من ابن 

 . 7016، اإلصابة رقم 7/37كعب و معاذ بن جبل ، استشهد يف معركة بدرا.. ينطر الزركلي مسعود، وسامل ،و أيب بن  

سعيد بن املسيب: بن حزن بن أيب و هب املخزومي القرشي، أبو حممد: سيد التابعني  و أحد الفقهاء السبعة باملدينة.  .119
اخلطاب و أقضيته حىت مسي رواية عمر. تويف  مجع بني احلديث و الفقه و الزهد و الورع. كان أحفظ الناس الحكام عمر بن

 . 6/121، حلية األولياء1/602، و فيات الوفيات 7/106باملدينة. ينطر

سعيد بن عياض الثمايل: تابعي، روى عن: ابن مسعود، علي و عبد اهلل، روىعنه: أبوإسحاق اهلمذاين كان قليل  .160
له صحبة و إمنا هو تابعي يروى عن ابن مسعود. ينظر: تقريب التهذيب احلديث. قال ابن أيب حامت: تابعي و حديثه مرسل، اليصح 

6/676. 
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سالم بن ايب الصهباء:أبو املنذر البصري الفزازي من أهل البصرة. روى عن: ثابت البنايت، وقتادة، روى عنه معلى بن  .161
ال. قال العقيلي يف ترمجته: ال يتابع عليه أسد و البصريون.قال العراقي: من كثر اخلطأ يف حديثه و فحش إستحق الرتك و إن كان عد

و قد روى بإسناد صاحل. قال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به. قال ابن أب حامت: سألت أيب عنه فقال: شيخ. ينظر: التاريخ 
 . 7710ت 6/180، فتح املغيث للعراقي، ميزان 1221ت 6/119، الضعفاء الكبري6671ت  1/171الكبري

عبد اهلل الرامهرمزي صحايب وخادم النيب )ص( . و سابق الفرس إىل اإلسالم أصله من جموس  سلمان الفارسي: أبو .166
اصبهان و كان يسمى نفسه سلمان االسالم.فرأ كتب الفرس و الروم و اليهود. روى عنه: ابن عباس، و أنس أبو الطفيل، و أبو 

ضي اهلل عنه. تويف باملدائن و قربه يزار إىل اليوم عثمان ،أبو سعيد اخلدري و خلق كثري. حدث عن النيب)ص( و عن علي ر 
، سري 161ـ110هـ(/ 0ـ11، تاريخ اإلسالم عهد اخللفاء الراشدين حوادث و فيات )7/129بالعراق.ينظر: األعالم قاموس تراجم 

 . 160ـ1/113، موسوعة طبقات الفقهاء 32رقم  6/729أعالم النبالء 
موسى األزدي السلمي النيسابوري،أبو عبد الرمحن من علماء التصوف. قال السلمي: حممد بن احلسني بن حممد بن  .167

تصانيف  100الذهيب شيخ الصوفية و صاحب تارخيهم وطبقاهتم و تفسريهم. وقيل :كان يضع األحاديث الصوفية له أكثر من 
. ميزان اإلعتدال 2/99لزركليم. ينظر: ا972هـ، 768منها ) طبقات الصوفية ط( و)املقدمة التصوف( و لد و تويف بنيسابور 

 .12/19، طبقات الصوفية 6/218، تاريخ بغداد7/12
سليم بن عامر: الكالعي اجلنائزي احلمصي، حدث عن: أيب الدرداء، ومتيم الداري، املقداد بن األسود و عمرو بن  .161

د بن جابر و غريهم.قال أبو القاسم عبسة و طائفة. حدث عنه: حممد بن الوليد الزبيدي، و حريز بن عثمان ، عبد الرمحن بن يزي
 . 682-1/181هـ. ينظر: سري أعالم 116بن عساكر شهد فتح القادسية. قال أبو حامت ال بأس به. تويف 

م( بن هالل الفزازي صحابني من الشجعات القادة نشأ يف املدينة، و نزل البصرة ، 239هـ ، 20مسرة بن جندب: ) .161
ىل الكوفة  و ملا مات زياد أقره معاوية عاما أو حنوه  مث عزله . له رواية عن النيب ) ص( ما فكان زياد يستخلفه عليها إذ سار إ

/ 7، الزركاب 7128، اإلصابة ترمجة رقم 1/672، هتديب التهديب7/187بالكوفة و قيل بالبصرة. ينظر: سري أعالم النبالء 
179  . 

صاري األوسي، أبو سعيد : صحايب، من م( سهل بن حنيف بن و هب األم218هـ ، 78سهل بن حنيف: )  .162
السابقني، شهد املشاهد كلهاو آخى النيب )ص( بينه و بني علي بن أيب طالب، شهد مع علي صفني.تويف بالكوفة، فصلى عليه 

، الزركلي 761/ 6، سري أعالم النبالء 11، ذيل املذيل 7160حديثا. تنظر: اإلصابة ت  10علي. له يف كتب احلديث 
7/116. 

م( سهل بن سعد اخلزرجي األنصاري، من بين ساعدة: صحايب من مشاهريهم. من 310هـ ، 91ل بن سعد : )سه .163
، 7/166، سري أعالم النبالء 7162حديثا. ينظر: اإلصابة  ت  188أهل املدينة عاش حنو مئة سنة. له يف كتب احلديث

 .7/117الزركلي
احلدثاين األنباري اإلمام احملدث الصدوق، شيخ احملدثني،نزيل  : ابن سهل شهريا، أبو حممد اهلروي مثسويد بن سعيد  .168

حديثة النورة بليدة حتت عانة.حدث عن: مالك بن أنس ،املوطأ، مجاد بن زيد وعمرو بن حيىي بن سعيد األموي و غريهم .حدث 
احلديثة, قال البغوي: بلغ مئة عنه:مسلم ابن ماجة،و نفيه شيخه، وأبو عبد الرمحن املقرئ. قال البخاري:مات سويد يوم الفطرب

 .11/110، سري أعالم 6/116، طبقات علماء احلديث6/171، تذكرة احلفاظ6/91سنة.يظر: شذرات الذهب
سيدنا إبراهيم: هو خليل اهلل إصطفاه اهلل برسالته على كثري من خلقه، وهو أحد أوىل العزم اخلمسة الكبار الذين أخد  .169

إبراهيم ، موسى ، عيسى ، حممد. كان إبراهيم يعيش يف قوم يعبدون الكواكب، فلم يكن يرضيه  اهلل منهم ميثاقا غليظا هم نوح،
ذلك، وأحس بفطرته أن هناك إهلا أعظم حىت هداه اهلل و إصطفاه برسالته. وأخذ إبراهيم يدعو قومه لوحدانية اهلل و عبادته و لكنهم   

عل اهلل األنبياء من نسل إبراهيم عليه السالم. فولده إمساعيل و إسحاق. قام كذبوه و حاولوا إحراقه فأجناه اهلل من بني أيديهم ج
إبراهيم ببناء الكعبة مع إمساعيل، وهو النيب الذي إبتاله اهلل ببالء مبينن بالء فوق قدرة البشر و طاقة األعصاب،ورغم حدة الشدة، 

إلحسان. و قد كرم اهلل تبارك و تعاىل غرباهيم تكرميا خاصا  فجعل وعنت البالء كان إبراهيم هو العبد الذي وىف و زاد على الوفاء با
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، 2/121ملته هي التوحيد اخلالص النقي من الشوائب. وجعل العقل يف جانب الذين يتبعون دينه.ينظر: فتح الباري البن حجر 
 البداية والنهاية البن كثري،سورة الصافات، سورة األنعام. 

يف بعض اآليات القرآنية هكذا ) جربائيل( هو ملك مساوي خملوق من نور نزل بالوحي  سيدنا جربيل: تكتب وتنظق كما .170
على األنبياء بأمر من اهلل ، كما هو احلال مع القرآن الذي نزل به على الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم. ومعىن كلمة جربيل فهي 

إيل اهلل. و من ألقابه الروح األمني من أمر اهلل. و هو الناموس  عبد اهلل أخرجه البخاري عن عكرمة قال: جرب و ميك و سراق: عبد،
الذي نزل بالرساالت ، نص القرآن و السنة النبوية على مجلة من صفات جربيل، فقد ورد يف القرآن ذكر شئ من صفة خلقه فهو 

قال إبن كثري تعليقا على آية النجم )ذو . 60صفة اهلل بالقوة قال تعاىل عنه:) ذي قوة عند ذي العرش املكني( سورة التكويراآلية 
، أي ذو قوة قاله جماهد و احلسن و اين زيد،و قال ابن عباس: ذو منظر حسن، و قال قتادة: ذو خلق طويل حسن، و 2مرة( األية 

هقي ، البي6/681، مروج الذهب للمسعودي 1/116ال منافاة بني القولني فإنه ذو منظر حسن و قوة شديدة. ينظر: ابن سعد 
 . 112/ 1يف دالئل النبوة

سيدنا حممد: حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم، من قريش، من عدنان ، من أبناء إلمساعيل بن إبراهيم  .171
اخلليل. النيب العريب، مؤسس اجلامعة اإلسالمية،وواضع بناء حضارهتا، وجمدد حياهتم السياسية والتشريعية، أبو القاسم عليه السالم و 

ربيع األول باملدينة و دفن  16مبكة و نشأ شجاعا عايل اهلمة، صادقا، فاضل األخالق كامل العقل، ولقبه قومه باألمني .تويف يف لد 
 .11، شرف الطالب يف امسى املطالب 618يف مرقده الشريف. ينظر: الزركلي

، أبو عبد اهلل أحد األئمة األربعة عند الشافعي: حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع اهلامشي القرشي املطليب .176
ط( يف الفقه سبع جملدات ،و ) السنن( و غريها. كانت و فاته  –أهل السنة و إليه تنسب الشافعية كافة.له تصانيف كثرية) األم 

، تاريخ 10/611، البداية و النهاية 680/ 1، طبقات احلنابلة1/769، تذكرة احلفاظ 2/62هـ. ينظ: الزركلي 199بالقاهرة 
 .37-6/12بغداد 

شهر بن حوشب: فقيه قارئ، من رجال احلديثن شامي األصل. سكن العراق كان يتزيا بزي اجلند، و يسمع الغناء،و  .177
 1/769، هتديب التهديب7/131هـ. ينظر الزركلي100هـ ، وتويف سنة  60ويل بيت املال مدة و هو مرتوك احلديث. و لد سنة 

. 
اهلمداين من أهل بلد املوصل ، يروى عن العراقيني، ذكره العقيلي انه خالف يف إسناد حديث، حدث صبيح بن دينار:  .171

عنه البغوي. قال الدار القطين: حدثنا حممد بن خملد ثنا يزيد بن اهليثم الباداء، أنا صبيح بن دينار ،روى عنه: علي بن حرب 
 .8/761، الثقات 6/703املوصلي.ينظر: ميزان االعتدال 

لطرباين: اإلمام احلافظ الثقة الرحال اجلوال حمدث اإلسالم، علم املعمرين أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن ا .171
هـ. مسع 620مطري اللخمي الشامي الطرباين. صاحب املعاجم الثالثة ) املعجم الصغي، و املتوسط، والكبري( و لد بعكاف سنة 

ر ، وبغداد و غري ذلك. إستوطن أصبهان ينشر العلم ويؤلفه حنو من ستني سنة.قال أبو باحلرمني و اليمن، و مدائن الشام، و مص
بكر بن أيب علي املعدل: الطرباين أشهر من أن يدل على فضله و علمه، وكان واسع العلم كثري التصانيف و قيل ذهبت عيناه يف 

، تذكرة 6/103ئة و عشرة أشهر.ينظر: و فيات اآلعيان بأصبهان و قد عاش ما 720آهر أيامه. قال أبو نعيم احلافظ: تويف سنة 
 . 12/119، الذهيب 11/630، البداية و النهاية 7/916احلفاظ 

طلحة بن عبد اهلل بن عوف: القريشي الزهري، قاضي املدينة يف أيام يزيد بن معاوية. روى عن : عمه عبد الرمحان بن  .172
عباس و غريهم.روى عنه: الزهري، سعيد بن إبراهيم، وأبو الزناد، أبو عبيدة بن عوف، و عثمان بن عفان، و سعيد بن يزيد ، و ابن 

 . 131-1/131، سري أعالم 791-791هـ /100-81هـ  ينظر: تاريخ االسالم حوادث و فيات 93زيد وآخرون. تويف 
أة من فوق سبع سنوات.و عائشة: حبيبة الرسول )ص( و بيت خليفة رسول اهلل ) ص( وأمري املؤمنني وأم عبد اهلل ،و املرب  .173

من أكرب فقهاء الصحابة ، كانت عاملة بالطب، وبالقرآن و بالفريضة. روى عنها إبن أختها عبد اهلل وعروة إبن الزبري بن العوام، و 
،سري 1/83زيد بن خالد،و عكرمة وطائفة.وروت عن النبيب )ص( و عن أبيها، وسعد و عمر و غريهم.ينظرطبقات علماء احلديث

 . 178ـ 171/ 1، موسوعة طبقات الفقهاء1/1،األعالم قاموس تراجم171ـ 9/ 7،أعالم النساء 6/171م النبالء أعال
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عبد الرمحان بن مسرة: بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب، أبو سعيد العبسي األمري. كان امسه  .178
محان يوم الفتح، و كان أحد األشراف.و هو الذي قال فيه الرسول يف اجلاهلية عبد كالل و مساه النيب عبد الرمحن، أسلم عبد الر 

هـ. و له يف  11افتتح سجستان و غزا خرسان، مث عاد اىل البصرة وكانت وفاته هبا سنة «. يا عبد الرمحن ، ال تسأل اإلمارة» )ص( 
 ..1161ت  ، اإلصابة686، اجلمع بني الصحني 6/131مسند بقي  أربعة عشر حديثا. ينظر سري أعالم 

عبد الرمحن بن ايب بكرة امليلكي:هو عبد الرمحن بن أيب بكر عبيد اهلل بن أيب مليكة القرشي املليكي التميمي، اجلدعاين.  .179
قال ابن حبان: منكر احلديث جدا بنفرد عن الثقات ماال يشبه حديث األثبات فال أدري كثرة الوهم يف أخباره منه أو من أبيه على 

، هتذيب 1/6و مدار حديثه على أبيه وأبوه فاحش خطأ. من هنا ما اشتبه أمره ووجب تركه. ينظر: اجملروحني أن أكثر روايته 
 .618-6/613، اجلرح و التعديل 6/110، ميزان اإلعتدال 112/ 9التهذيب 

عباين اإلفريقي، عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي: عبد الرمحن بن زياد بن أنعم اإلمام القدرة شيخ االسالم أبو أيوب الش .110
قاضي افريقية و عاملها، وحمدثها على سوء يف حفظه. روى عن: أبيه،  بكر بن سودة ،و أيب عبد الرمحن احلليب ، مسلم بن يسار 

وعدة من التابعني. روى عنه: ابن و هب، وأبو أسامة ، ابو عبد الرمحن املقرئ و طائفة. قال حيىي: و هو ضعيف و ال يسقط 
 .2928ت  122-1/123، تاريخ الكبري1/161هـ. ينظر: التاريخ الكبري للبخاري112حديثه. تويف 

عبد اهلل بن احلسن: بن علي بن أيب طالب اهلامشي القرشي، أبو حممد: تابعي من أهل املدينة.قال الطربي: كان ذا  .111
ا حققه اخلطيب البغداي.ينظر: عارضة وهيبة ولسان وشرف، كانت له منزلة عند  عمر بن عبد العزيز. مات سجينا بالكوفة كم

 .3/711، هتديب  بن عساكر1/38، الزركلي2183، اإلصابة ت 9/171تاريخ بغداد

عبد اهلل بن بسر: املازين، أبو صفوان،و يقال أبو بسر من بين مازن ابن منصور: صحايب كان ممن و صل إىل القبلتني.  .116
، اإلصابة 3/703، ابن عساكر1/31حديثا. ينظر الزركلي 10له عاما. ز هز آخر الصحابة موتا بالشام  91تويف حبمص، عن 

 .1111ت 
عبد اهلل بن جعفر: بن أيب طالب بن عبد اهلل بن عبد املطلب اهلامشي القرشي، صحايب و هو أول من ولد باحلبشة من  .117

، و فات 3/761ب عساكر هـ . ينظر: هتدي266املسلمني. وللشعراء فيه مادم لكرمه حىت مسي حبر اجلود، مات باملدينة سنة 
 .1/32، الزركلي9/760، سري أعالم النبالء 1/609الوفيات

عبد اهلل بن عبيد بن عمري بن حاجب التميمي.ذكر يف الصحابة و ال تعرف له صحبة وال رؤية،وكان سيد أهل الكوفة  .111
ث. ذكر خليفة بن خياط أنه كان يف زمانه،وكان على أدريبجان فحمل على ألف فرس ألف رجل من بكر بن وائل ،وكانوا يف بع

 . 1/107،أسد الغابة 2/631أحد أمراء على بصفني .ينظر: اإلصابة يف متيز الصحابة 

عبد اهلل بن عمرو بن العاص: إبن وائل بن هاشم بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي غالب،أبو حممد و  .111
ل اهلل )ص(. روى عن: أيب بكرة ، عمر، معاذ، سراقة بن مالكو أبو عبد الرمحن القرشي السهمي، اإلمام الرباين، صاحب رسو 

غريهم. روى عنه:إبنه حممد مواله أبو قابوس، حفيده شعيب بن حممد مواله إمساعيل، أنس بن مالك و غريهم. ينظر: سريأعالم 
 .180-1/138، موسوعة طبقات الفقهاء92-1/91، طبقات علماء احلديث91-7/39النبالء

يمون: القدام امللكي،موىل بين حمزوم. روى عن: حيي بن سعيد األنصاري، و عبيد اهلل بن عمر و جعفر بن عبد اهلل بن م .112
، اجلرح و 6/116حممد. روى عنه: إبراهيم بن املندر، و مؤهل بن إهاب، و أمحد بن األزهر و عدة ضعفوه.ينظر: ميزان اإلعتدال

 .9/760، سري أعالم 1/136التعديل
ن قتادة الليثي اجلندي املكي، الواعظ املفسر قاضي اهل مكة كان من ثقات التابعني و أئمتهم مبكة، عبيد بن عمري: اب .113

و كان يذكر الناس، فيحضر ابن عمر رضي اهلل عنه جملسه ويبكى وكان يعجبه تذكريه. قال احلجاج بن مسلم:و لد يف حياة النيب 
د  بن عمري مات قبل ابن عمر رضي اهلل عنه. تويف سنة صلى اهلل عليه و سلم.حكي البخاري عن ابن جريج أن عبي

 .1/20، االصابة يف متري الصحابة 1/138،اجلرح و التعديل 113-1/112هـ.ينظر:سري اعالم 31
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عثمان بن عفان: أمري املؤمنني ،أبو عمرو األموي بن أيب العاص بن أمية من قريش ذو النورين مجع األمة على مصحف.  .118
حديثا.روى عنه: زيد بن  112ن ، إعتز هبم اإلسالم ،ولد مبكة وأسلم بعد البعثة بقليل، روي عن النيب )ص( من كبار رجال الدي

ذو احلجة وله بضع ومثانون  18ثابت،وأنس بن مالك، عبد اهلل بن عمر،وأبو هريرة وآخرون. كانت وفاته يوم اجلمعة 
 .199-1/192، موسوعة طبقات الفقهاء 736-1/731، األعالم قاموس تراجم1/39سنة.ينظر:طبقات علماء احلديث 

هـ، و 361العراقي: االمام احلافظ زين الدين ابو الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن حافظ العصر،ولد سنة  .119
عصر و ابن عىن بالفن و تقدم فيه حبيث كان شيوخ عصره يبالغون يف الثناء عليه باملعرفة.كالسبكي و غريه.وصفه االسنوي حبافظ ال

سيد الناس. كان صاحلا متواضعا ضيق املعيشة.له عدة مولفات منها:األلفية ،نظم االقرتاح،و ختريج احاديث االحياء.تويف رمحه اهلل 
 هـ. ينظر: 802سنة 

عروة بن رومي: اللخمي األردين الفقيه احملدث، أبوقاسم.حدث عن: أيب ثعلة اخلشين فقيل مسع منه، وعن أنس بن مالك  .110
يب إدريس اخلوالنيو غريهم. حدث عنه: حممد بن هاجر، وهشام بن سعد،و سعيد بن عبد العزيز و حيىي ابن محزة وحممد بن وأ

 .2/173، سري أعالم 2/792، اجلرح و التعديل161ـ 2/160شعيب بن سابور ومجاعة.ينظر: خلية األولياء
حنبل: كنية العرياض أبو جنيح. حديثعنه: جبري بن  العرياض بن سارية:من أعيان أهل الصفة، سكن محص. قال أمحد بن .111

، 7/196، تاريخ اإلسالم1/86نفري، وإبراهيم السمعي، و عبد الرمحن بن عمرو السلمي، و حبيب و عدة.ينطر: شدرات الذهب
 .6/107، حلية األولياء 7/119سري أعالم 

عسعس ين سالمة: التميمي البصري يكىن أبا صفرة وهو من بين احلارث بن كعب، سكن البصرة ال ثبتت له صحبة  .116
. قال ابن املنذه:ذكر يف الصحابة، وال يثبت.قال ابن عبد الرب:يقولون أن حديثه مرسل. روى عنه: احلسن،واألزرق بن قيس 

، 1/116، اإلصابة يف متيز الصحابة 9/117سل. ينظر:الطبقات الكبرياحلارثي. يقال أنه مسع من النيب )ص( و أن حديثه مر 
 .  7/709، االستيعاب يف معرفة الصحابة 1/71أسد الغابة 

العقيلي:عمر بن عمر،أبو حفص،شرف الدين العقيلي، من نسل عقل بن أيب طالب:فقيه حنفي، من أهل خباري له )  .117
 .1/793،اجلواهر املضية 1833، كشوف الظنون 1/21الفقه.ينظر: الزوكلي  خ( يف علم الكالم،و )منهاج الفناوى( يف-اهلادي

عكرمة: عمرو بن هاشم بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن مرة ابن كعب بن لؤي، ابو عثمان القرشي  .111
، 68-1/63ينظر: شذرات الذهب املخزومي املكي.إستشهد يوم الريموك ، و قال عروة و ابن سعد وطائفة قتل يوم أجنادين. 

 .761-1/767،سري اعالم النبالء 131مشاهري علماء االمصار

علقمة: بن عيسى بن عبد اهلل بن مالك النخعي اهلمداين ،أبو شبل: تابعي كان فقيه العراق يشبه ابن مسعود يف هديه و  .111
كثريون. شهد صفني و سكن الكوفة فتويف هبا. مسته و فضله، و لد يف حياة الرسول )ص(.روى احلديث عن الصحابة . روىعنه  

 .16/692، تاريخ بغداد 3/632، هتديب التهديب1/11، تذكرة احلفاظ1/618ينظر:الزركلي

علي ابن ايب طالب:أمري املؤمنني، أبو احلسن اهلامشي القريشي إبن عم  رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  صهره ، من آل  .112
وجده و أحد أصحابه ،و هو رابع اخللفاء الراشدين عند أهل السنة وأول األئمة عند الشيعة، و فارس  بيته و كافله حني تويف والديه

هـ و عمره  10رمضان سنة  61اإلسالم. شارك يف كل غزوات الرسول عدا غزوة تبوك حيث خلفه فيها حممد على املدينة. تويف 
، شيخ 1/122، ينابيع دوى املودة لذوى القريب للقندوزي3/616سنة حسب بعض األقوال. ينظر: البداية و النهاية  21يناهز 

 .31-7/36،  طبقات إبن سعد 3/82اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة النبوية 
عمار : ابن عمار بن مالك بن كنانة بن قيس بن احلصني املذحجي العنسي، أبو اليقظان موىل بين خمزوم.أحد السابقني  .113

هاجر إىل املدينة وشهد بدرا وأحدا و اخلندق،و سبعة الرضوان.روى عنه: ابن عباس ، جابر، حممد بن  إىل اإلسالم و اجلهر به،
حديثا. ينظر: تاريخ اإلسالم عهد اخللفاء الراشدين  26احلنيف، وزر بن حبش و آخرون. قتل و عمره ثالث و تسعون سنة له منها 

 . 196ـ 1/191، األعالم قاموس و تراجم 181ـ129
بن موسى الوجيهي: عمر بن موسى بن وجيه أبو حفص الوجيهي األنصاري، من أهل دمشق و قيل أنه  عمر ا .118

كويف.حدث عن القاسم أيب عبد الرمحن و قتادة و مكحول، بالل بن سعيد و خلق كثري. روى هن: حممد بن إسحاق ، و بقية بن 
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، لسان 2/193، التاريخ الكبري6/177، اجلرح و التعديل 7/671الوليد و عثمان بن عبد الرمحن الطرائفي.ينظر:ميزان اإلعتدال 
 .1/777امليزان 

عمر بن اخلطاب: بن نفيل القرشي العدوى، أبو حفص، ثاين اخللفاء الراشدين وأول من لقب بأمري املؤمنني، أيد اهلل به  .119
، وشهد الوقائع.إستشهد يف أواخر ذي اإلسالم يضرب بعدله املثل.كان يف اجلاهلية من أبطال قريش أسلم قبل اهلجرة خبمس سنني

 .601 -607/ 1، األعالم قاموس تراجم 1/38احلجة و له ثالث وستوت سنة رضي اهلل عنه.ينظر طبقات علماء احلديث
هـ و كانت معه راية خزاعة يوم 3عمران بن حصني:بن عبيد،أبو جنيد اخلزاعي من علماء الصحابة، أسلم عم خيرب سنة  .120

، 1/30حديثا.ينظر: الزوكلي 170عمر إىل أهل البصرة ليفقهم . كانت وفاته بالبصرة له يف كتب احلديث فتح مكة، وبيعته 
 .6/108،سري أعالم  1/ 3، طبقات ابن سعد 1/687، و صفة الصفوة8/161هتجيب التهديب

حابة،وويل عمران بن هارون البصري: بن عبيد بن خلف أبو جنيد اخلزاعي صاحب رسول اهلل)ص( و من علماء الص .121
قضاء البصرة. حدث عنه: مطرف بن عبد اهلل بن الشخري ، وأبورجاء العطاردي،احلسن ، ابن سرين، عبد اهلل بن بريدة و احلكم بن 

حديثا. ينظر: أألعالم قاموس  170هـ( تويف رمحه اهلل بالبصرة. له يف كتب احلديث  3األعرج و عدة.أسلم عام خيرب سنة) 
 .89ـ 1/88، طبقات علماء احلديث116ـ6/108أعالم ، سري 677ـ 1/676تراجم

عمرو بن شعيب: بن حممد السهمي القرشي، ابو إبراهيم بن بين عمرو بن العاص: من رجال احلديث، و فقيه أهل  .126
الطائف وحمدثهم. كان يسكن مكة و تويف بالطائف.حدث عن: أبيه فأثر، و عن سعيد بن املسيب،و طاووس و سليمان و غريهم. 

، هتديب 6/689عنه: الزهري،وقتادة وعطاء  بن أيب رباح شيخه،وعمرو بن دنيا و غريهم كثري. ينظر: ميزان اإلعتدالحدث 
 .180ـ 1/121، سري أعالم النبالء 1/39. الزركلي 8/18التهديب

يف غزوة تبوك. عمرو بن عوف: بن زيد بن مليحة املزين، أبو عبد اهلل ، شهد اخلندق و سكن املدينة وكان أحد البكائني  .127
روى  عن كثري بن عبج اهلل بن عمرو، وعن أبيه، و عن جده، وعن أحاديث. تويف رمحه اهلل يف آخر زمن معاوية .ينظر: تاريخ 

 . 680-639هـ( ص 20-هـ 11اإلسالم عهد معاوية ين أيب سفيان )
ا. روى عن عثمان أيب سودة و عيسى بن سنان القسملي:أبو سنان الشاملي كان ينزل القامسلة بالبصرة فنسب إليه .121

يعلى بن شداد. روى عنه: محاد بن سلمة و عيسى بن يونس. قال عبد الرمحن بن يوسف بن سعيد بن خراش: أبو سنان عيسى 
 .3/761، الثقات8/189، هتذيب التهذيب1/106، الكىن 13/703بن سنان، بصري صدوق.ينظر: تاريخ دمشق 

حامد الطوسي الغزايل،اإلمام اجلليل، حجة اإلسالم ،ولد بطوس سنة  الغزايل: حممد بن حممد بن امحد أبو .121
هـ، قال اإلمام حممد بن حيىي: الغزايل هو الشافعي الثاين. وقال أسعد امليهين: ال يصل اىل معرفة علم الغزايل وفضله اال 110

العابدينو احياء علوم الدين وغري  من بلغ او كاد يبلغ الكمال يف عقله. من مصنفاته:البسط،و الوجيز،و اخلالصة،ومنهاج
 هـ يوم االثنني رابع عشر مجادى االخرة .ينظر 101ذلك من التصانيف.تويف بطوس 

فاطمة: الزهراء رضي اهلل عنها بنت رسول اهلل )ص( ابن عبد اهلل بن عبد املطلب اهلامشية القريشية ،وأمها خدجية بنت  .122
، تزوجها و عمرها مثانية عشر. وولدت له احلسن واحلسني وأم كلثوم وزينب، و هي  خويلد ،زوجة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب

، طبقات ابن سعد 1199/ 7، أعالم النساء79/ 6حديثا.ينطر: حلية األولياء  18أول من جعل له النعش يف اإلسالم و لفاطمة 
 .1/12،موسوعة الفقهاء 118/ 6، سري أعالم النبالء 11/ 8

لنعمان بن نعيم التنوحي القضاعي أبو فضالة الشامي احلمصي و يقال الدمشقي. روى عن:إبراهيم فرج بن فضالة:بن ا .123
بن عبد الرمحن بن رافع التنوخي، أسد بن وداعة، إمساعيل بن عياش، عبد اهلل بن عمر األسلمي وغريهم. روى عنه: العراقيون، وأهل 

سانيد الصحيحة، الحيل اإلحتجاج به. قال أبو حامت الرازي: صدوق يكتب بلده،كان ممن يقلب االسانيد، ويلزق املنت الواهية باأل
حديثه و ال حيتج به. قال أبوداود السجستاين: روى عن حيىي بن سعيد مناكري. عن حيىي بن سعيد ،حدثين آدم قال: البخاري فرج 

 .  68/ 2، الكامل 6/602هـ. ينطر: اجملروحني 133بن فضالة منكر احلديث. تويف 
خ( يف اآلمحدية -الفزاري: حممد بن أمحد بن يزيد بن خليفة الفزازي:فاضل، له عنية بالرتاجم صنف) تقريب اإلستيعاب .128

 .161، األمحدية 2/11بتونس، إختصر به كتاب )اإلستيعاب( البن عبد الرب. ينظر: الزركلي
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له كتاب ) ،ن أهل اإلسكندرية الفضاعي: زيد بن حبيب بن سالمة ، أبو عمرو الفضاعي: حمدث من الشافعية، م .129
 .1/633، هدية العارفني7/13الفرائد( يف احلديث. ينظر الزركلي 

الفضيل بن عياض: بن مسعود التميمي الريبزعي، أبو الشيخ احلرم املكي، من أكابر العباد الصلحاء كان ثقة يف  .130
يف مبكة و من كالمه: ) من عرف الناس إسرتاح(. احلديث، اخد عنه خلق منهم الشافعي و لد يف مسرقند، أصله من الكوفة و تو 

 .1/661، تذكرة احلفاظ 1/117، الزركلي 8/691، هتديب 6/171ينطر: صفوة الصفوة
القاسم بن عبد اهلل  العمري: هو القاسم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري،أخو عبد الرمحن بن عبد اهلل  .131

وى عنه: العراقيون،وأهل اليمن،و الشافعي.كان رديئ احلفظ، كثي الوهم، ممن يقلب العمري. روى عن: عمه عبيد اهلل بن عمر، ر 
األسانيد حىت يأيت بالشئ الذي يسبه املعمول. كان أمحد بن حنبل يرميه بالكذب، قال حيىي بن معني: قاسم العمري كذاب خبيث، 

، دالئل الصدق لنهج 119/ 2هتذيب الكمال، 1/111ترك الناس حديثه. قال البخاري سكتوا عنه.ينطر:ميزان اإلعتدال 
 .1/661احلق

القاسم موىل معاوية بن عبد الرحن اإلمام، حمدث دمشق أبو عبد الرمحن الدمشقي موىل عبد الرمحن بن خالد بن يزيد بن  .136
احلارث الذماري،ثور بن معاوية األموي.روى عن داود بن احلصني ، عبد الرمحن بن عقبة موىل األنصار و غريهم. روى عنه: حيىي بن 

يزيد، عبد اهلل بن العالء بن زبر، معاوية بن صاحل و خلق كثري.قال ابن سعد:هو موىل أم املؤمنني حبيبة، وقيل معاوية له حديث  
كثري، و يف بعض حديث الشاميني أن القاسم أدرك أربعني دريا. قال ابن حبان : يروى عن الصحابة املعضالت ، وكان يزعم أنه 

 .1/718، أسد الغابة 1/108أربعني بدريا.ينظر: اإلصابة ف متيز الصحابة لقي
القاضي عياض:بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصين السبين، أبو الفضل : عامل املغرب وإمام أهل احلديث يف و  .137

. من تصانيفه ) التفا بتعريف قته. كان مولده بسبتة ، و ىل قضاء  سبتة مث قضاء غرناطة. قيل تويف مسموما على يد يهودي مبراكش
حقوق املصطفى( و ) شرح صحيح مسلم( و يف احلديث ) اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية و تقيد السماع( و غريها. ينظر بغية 

، الفكر 101، قضاة األندلس 1/99، الزركلي1/796،و فيات األعيان 691، و املعجم البن ألبار 161امللتمس 
 .1/18السامي

اشيم:الليثي له صحبة ، شهد الريموك،كان امريا على كردوس و سكن محص، روى عن: النيب )ص( قتات بن  .131
، اجلرح و التعديل 1/603، هتذيب الكمال 1/80حديثا.روى عنه: عبد الرمحن بن زياد،أبو احلويرث و غريهم.ينظر:أسد الغابة 

 . 7/628، االستعاب 19/677، تاريخ مدينة دمشق 3/117
هـ( ابن زيد بن عامر األنصاري الظفري البدوي، أمري اجملاهد.من جنباء الصحابة،و هو أخو أيب 67عمان: )قتادة بن الن .131

سعيد خلدري ألمه، هو الذي وقعت عينه على خده يوم أحد، فأيت هبا إىل النيب)ص( فغمزها رسول )ص (بيده الشريفة فردها 
ر ، و حممود بن لبيد و غريهم. عاش مخس و ستني سنة. ينطر: سري فكانت أصح عينيه. روى عنه: أخوه أبو سعيد ، و إبنه عم

 .2/77، اإلصابة 63، 1، اجلرح و التعديل 777/ 771/ 6أعالم النبالء 
قيس بن سعد بن عبادة: الساعدي اخلزرجي،صحايب جليل من أكرم بيوت العرب وأعرقها نسبا،فأبوه هو الصحايب  .132

دة أحاديث.روى عنه: عبد اهلل بن مالك اجليشاين، عبد الرمحن بن أيب ليلى و الوليد بن اجلليل سعد بن عبادة سيد اخلزرج. له ع
عبدة وآخرون.وقد حدث بالكوفة و الشام ومصر.ذكر عاصم بن عمر :ان النيب )ص( استعمل قيس بن سعد على الصدقة.ابن 

ال الواقدي و غريه: تويف يف آخر خالفة عتيبة: حدثين عمرو،قال: قال قيس لوال االسالم ملكرت مكرا ال تطيقه العرب.ق
 .1/709، كامل املربد 1/611، اسد الغابة 8/99، تاريخ البن كثري 6/178معاوية.ينظر: االستيعاب 

م(، بن أمية بن عدى البلوى حليف األنصار. األنصاري السلمي املدين، من أهل 281هـ ، 11كعب بن عجزة: ) .133
ية ﴿ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾. روى عنه: نبوه، سعد وحممد ، وعبد امللك ، و الرضوان يكىن أبا حممد و فيه نزلت اآل

حديثا.ينطر:سري  13سنة، له 31ربيع ، وطارق بن شهاب و آخرون.حدث بالكوفة و بالبصرة، تويف رمحه اهلل باملدينة و عمره 
 .697إلسالم عهد معاوية بن أيب سفيان ، تاريخ ا87/ 2، األعالم قاموس تراجم 11رقم  11ـ 16/ 7أعالم النبالء 
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كعب بن مالك: بن عمرو بن اليقني ،األنصاري السلمي اخلزرجي: صحايب من أكابر الشعراء، من اهل املدينة إشتهر  .138
حديثا. ينظر: اإلصابة  80يف اجلاهلية و كان يف اإلسالم من شعراء النيب )ص( و شهد أكثر الوقائع ، عاش سبعا و سبعني سنة له 

 .669-1/668، الزركلي 6/612، سري أعالم 637، خالصة هتديب الكمال 3177 ت
ليث بن أيب سليم: ابن زنيم حمدث الكوفة وأحد علمائها األعيان، على لني يف حديثه لنقص حفظه. موىل آل أيب  .139

طاووس و غريهم. حدث  سفيان بن حرب اآلموي، أبو بكر و يقال أبو بكري الكويف.حدث عن أيب بردة، و الشعيب ، و جماهد و
/ 7، ميزان اإلعتدال 616ـ   1/603عنه: الثورة ،  وزائدة، و شعبة و شعيبانو غريهم.ينظر : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 

 .181ـ139/ 2، سري أعالم النبالء 167ـ 160
ة. وأحد األئمة األعالم. مالك: أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن أيب عامر بن عمرو بن ذي أصبح املدين غمام دار اهلجر  .180

روى عنه األوزاعي و حيىي بن سعيد و آخرون. مسع من الزهري و نافعا موىل ابن عمر و غريهم. كانت و فاته باملدينة و دفن 
، هتديب 6/99، صفوة الصفوة 2/712، حلية األولياء 1/689بالبقيع)جوار إبراهيم و لد النيب )ص( (. ينظر الشذرات 

 .10/1التهديب
أمون:اخلليفة أبو العباس عبد اهلل بن هارون الرشيد بن حممد املهدي ابن ايب جعفر املنصور العباسي، قرأ العلم ،واألدب امل .181

،و األخبار و العقليات و علوم األوائل. روى عنه: ولده الفضل و حيىي بن أكثم،وجعفر بن أيب عثمان الطيايل و غريهم. مسع من : 
سف بن عطية ، أيب معاوية وطائفة قال اخلطيب: كنيته أبو العباس فلما استخلف اكىت بأيب جعفر بويع هيثم و عبيد بن العوام، ويو 

، التاريخ العباسي و 761سنة. ينظر: اخلالفة العباسية ص18هـ عن عمر يناهز 618من سنة  16هـ. تويف يف رجب 138
شباط  61ثورة بابك اخلرمي املوسوعة العربية ، 192-119، الدولة العباسية تكامل البناء احلضاري ص 88األندلس ص 

6011. 
احلسني بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل احملاملي الضيب، أبو عبد اهلل البغدادي قاض. من فقهاء املكثرين من   احملا ملي: .186

هلا ) أمايل احماملي(. احلديث،و يل قضاء الكوفة و فارس ستني سنة. له) األجزاء احملامليات( يف احلديث ستة عشر جزءا، ويقال 
 .7/16، تذكرة احلفاظ 8/19، تاريخ بغداد6/671ينظر الزركلي 

حممد النعمان:حممد بن حممد بن النعمان البغدادي الشيعي، ويعرف بابن املعلم، الشيخ املفيد عامل الرافضة صاحب  .187
اإلمامة:كان أوحد يف مجيع فنون العلم التصانيف، كان صاحب فنون وحبوث وكالم واعتزال وأدب. قال ابن أيب طي يف تاريخ 

األصلني والفقه، واألخبار ،ومعرفة الرجال،والتفسري ،والنحو و الشعر.كان يناظر أهل كل عقيدة مع العظمة يف الدولة البوهبية،و 
فيستاجره من أبوبه الرتبة اجلسيمة عند اخللفاء ،كان أحرص الناس على التعليم يدور على املكاتب وحوانيت، فيتلمح الصيب الفطن، 

، أوائل املقالت 13/711يعين فيصه. قال: وبذلك كثر تالمذته،وقيل رمبا زاره عذد الدولة ويقول له إشفع تشفع.ينظر: سري أعالم 
 .   30للمفيد ص 

هـ، حدث عن: 81حممد بن اسحاق :بن يسار بن خيار ،وقيل ابن كوثان العالمة احلافظ الخبار أبو بكر . ولد سنة  .181
و عمه موسى بن يسار، ابان بن عثمان طلحة بن نافع و غريهم.حدث عنه: يزيد بن أيب حبيب شيخه، وجيىي بن سعيد  ابيه

االنصاري و آخرون.قال حيىي القطان: أشهد أنه كذاب.قال مالك: دجال من الدجاجلة،قال هاشم بن عروة: كذاب. من مؤلفاته:  
شهد به البخاري و أخرج أرباب السنن ل،و والوهيب و خامتة أصحابه,مات سنة كتاب املغازي.روى له مسلم يف املتابعات و است

 .11/37، معجم رجال احلديث1/611، تاريخ بغداد 12/ 2هـ.ينظر ميزان االعتدال111
حممد بن احلسني السلمي : حممد بن احلسني بن حممد بن موسى األزدي السلمي النيسابوري،ابو عبد الرمحن من علماء  .181

قال الذهيب: شيخ الصوفية وصاحب تارخيهم و طبقاهتم و تفسريهم قيل كان يضع األحاديث للصوفية. بلغت تصانيفه  املتصوفة.
خ( خمتصر)طبقات الصوفية( و)مقدمة يف التصوف( وغريها.ولد يف نيسابور و تويف هبا سنة –أو أكثر منها ) حقائق التفسري  100
لقطان النيسابوري كان أبو عبد الرمحن السلمي غري ثقة،وكان يضع للصوفية هـ، قال اخلطيب: قال يل حممد بن يوسف ا116

 األحاديث.ينظر:  
حممد بن النضر:أبو عبد الرمحن احلارثي الكويف عابد أهل زمانه بالكوفة. روى عن األوزاعي و غريه، روى عنه: ابن  .182

بن املبارك:كان حممد بن النضر إذا ذكر املوت اضطربت مهدي، وخالد بن يزيد،وجرير بن زياد،و أبو النصر التمار و غريهم.قال ا



328 

 

مفاصله.روى عبد القدوس بن بكر، عن حممد بن النضر قال:أول العلم اإلستماع،و اإلنصات، مث حفظه، مث العمل به، مث بثه. 
 .8/132ينظر: سري أعالم النبالء 

عيف،يف رواية ابن أيب خيثمة:ليس بقوي كان حممد بن ثابت بن أسلم البناين البصري. يعد من الطبقة السابعة وهو ض .183
عفان يقول: حممد بن ثابت البناين رجل صدق يف نفسه و لكنه ضعيف احلديث ، قال ابن حبان:يروى عن أبيه ما ليس من حديثه  

ابن املعني: ليس  كأنه ثابت آخر، ال جيوز اإلحتجاج به،وال الرواية عنه على قلته.قال ابن طاهر املقدسي: الجيوز اإلحتجاج به. قال
، هتذيب 61/113، هتذيب الكمال6/103،تاريخ ابن معني3/613، اجلرح والتعديل108بشئ. ينظر: تذكرة احلفاظ 

 ..  9/87التهذيب
حممد بن خفيف الشريازي: حممد بن خفيف بن إسفكشاذ الضيب الشريازي، ويكىن أبا عبد اهلل، أحد علماء أهل السنة  .188

صوف السىن يف القرن الرابع اهلجري. وصفه الذهيب بأنه الشيخ اإلمام العارف الفقيه القدرة ذو النون.ولد و اجلماعة و من أعالم الت
هـ. حدث عن محاد بن مدرك و هوآخر أصحابه، وحممد بن جعفر التمار و احلسني و 731من رمضان  7هـ و تويف يف 632سنة 

دلسي،وحممد بن عبد اهلل بن باكويه وخلق. من مؤلفاته:آداب مجاعة.حدث عنه: أبو الفضل اخلزاعي و احلسن بن حفص األن
 .12/713،سري أعالم 718-711املريدين، جامع اإلرشاد، الفصول يف األصول و غريها.ينظر: طبقات الصوفية 

م(  حممد بن سليمان بن داود بشر اجلزويل السماليل الشاذيل. صاحب  1121هـ ،803حممد بن سليمان اجلزويل:)  .189
فقه مالكو غريها. إستقر بفاس و ألف كتب  « املدونة » من أهل سوس املراكشية تفقه بفاس،و حفظ« ئل اخلريات دال»كتاب 

من الشادلية. فيما يقال مات مسموما مبكان يدعى « اجلزولية» بالعامية، وكان له أتباع يسمون « حزب اجلزويل »كثرية منها 
 .111/ 2، الزركلي11/192الضوء الالمع  ،2/199)أفغال(.ينظر: دائرة املعرف اإلسالمية 

حممد بن عبد الرمحان بن البيلماين الكويف النحوي موىل عمر بن اخلطاب. روى عن أبيه، روى عنه أهل البصرة، حدث  .190
 عن: أبيه بنسخة شيبها مبائيت حديث كلها موضوعة ال جيوز اإلحتجاج به و ال ذكره يف الكتب إال على جهة التعجب. قال حيىي بن
معني: حممد بن عبد الرمحن البيلماين ليس بشئ. قال أبو حامت مضطرب احلديث. و قال البخاري،و النسائي منكر احلديث.قال أو 

أمحد بن عدى: كل ما يرويه ابن البيلماين فالبالء فيه منه، وإذا روى عنه حممد بن احلارث فهما ضعيفان.ينظر: الكامل 
 يم..اجملروحني البن حبان باب امل6/138

حممد بن عبد الرمحان بن غزوان: احملدث احلافظ أبو عبد الرمحن بن فضل بن غزوان الضيب موالهم الكويف، مصنف   .191
كتاب الزهد، وكتاب الدعاء و غريها. روى عن أبيه، و إمساعيل بن أيب خالد، عاصم األحول و بيان بن بشر و غريهم.روى عنه: 

حيىي بن معني: ثقة. قال النسائي ليس به شئ. قال أمحد: كان حسن احلديث.تويف  أمحد، إسحاق،زهري بن حرب،وخلق آخر. قال
، خمتصر 233-7/232، هتذيب التهذيب139-2/183، هتذيب الكمال 18-8/13هـ.ينظر: احلرج و التعديل191سنة 

 . 111-1/117طبقات علماء احلديث 
حممد بن عبد العزيز بن املبارك الدينوري: إرحتل اىل البصرة و الكوفة، مسع أبا نعيم،والقعين،و أقراهنما، دخل قزوين قدميا  .196

 . 2/689قبل السبعني، كتب عنه ، إسحاق الكيساين ضعفوه جدا فسقط.ينظر : الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي 
أبو جعفر العبسي الكويف مسع عن: أباه ،وعميه: أبا بكر،و القاسم وأمحد بن حممد بن عثمان بن أيب شيبة اإلمام احلافظ  .197

يونس الريبوعي و خلق سواهم. مسع عنه: ابن صاعد،و ابن السماك، النجاد،وجعفر اخللدي و خلق.مجع وصنف،و له تاريخ كبري 
هـ و قد 683 بن أمحد:كذاب، تويف سنة ،كتاب العرش، السنن يف الفقه، فضائل القرآن وغريها. قال صاحل جزرة :ثقة، عبد اهلل

 .17/160، تاريخ بغداد 1/680، لسان امليزان 11/61قارب التسعني. سري أعالم 
حممد بن نصر املروزي : أبو عبد اهلل حممد بن نضر بن احلجاج املروزي إمام يف الفقه و احلديث، كان من أعلم الناس يف  .191

هـ، له كتب كثرية منها: القسامة يف الفقه،و املسند يف 606ولد يف بغداد سنة إختالف الصحابة فمن بعدهم يف األحكام . 
احلديث،و كتاب ما خالف به أبو حنيفة عليا و ابن مسعود.قال أبو بكر الصريعي: لومل يكن له غريه لكان من أفقه الناس. قال 

، تاريخ 1/72.ينظر: سري أعالم 691يف بسمرقند سنة احلاكم: هو الفقيه العابد العامل إمام أهل احلديث يف عصره بال مدافعة. تو 
 . 1/110مدينة السالم 
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حممد يوسف السنوسي: بن عمر بن شعيب السنوسي احلسين ، أبو عبد اهلل من علماء تلمسان وصاحلها. له تآليف  .191
خلوجنى يف املنظق، تفسري عدة منها: شرح صحيح البخاري، مل يكمله. شرح مقدمات اجلرب و املقابلة البن اليامسني، شرح مجل ا

، تعريف 673، البستان 1018، معجم املطبوعات 12/199سورة ص و ما بعدها من السور. ينطر: فهرسة اجلزائر
 .                1/182اخللق

معاذ بن جبل: بن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجي  أبو عبد الرمحن صاحيب جليل، كان أعلم اآلمة باحلالل و احلرام.  .192
وأحد الستة الذين مجعوا القرآن على عهد النيب )ص(.شهد العقبة و هو ابن مثان عشر سنة ، و شهد بدرا و املشاهد كلها.روى و ه

، سري 123ـ122/ 8عنه ابن عمر، ابن عباس، جابر، أنس، أبو أمامة، األسود بن هالل و آخرون.ينظر: األعالم قاموس تراجم
 .81ـ1/87ء احلديث، طبقات علما121ـ1/117أعالم النبالء

معقل بن يسار املريين :ابا علي، صحايب، ممن بايع  حت الشجرة. سكن البصرة و تويف هبا أسلم قبل احلديبة. روى عن:  .193
النعمان بن املقرئ ، روى عنه: عمران بن حصني ،و احلسني البصري،و معاوية ، ابن قرة،و علقمة بن عبد اهلل املزبيان و آخرون. 

، سري قاموس تراجم الزركلي 707ـ706هـ( ص 20ـ11معاوية. ينظر: تاريخ اإلسالم عهد معاوية بن أيب سفيان ) تويف يف آخر زمن
 .6/132، سري أعالم 8/188

املغرية بن عبد الرمحان ابن عبد اهلل بن خالد بن حزم بن خويلد،القرشي،األسدي، اخلزامي، املدين الفقيه، النساية و  .198
د وأكثر عنه، و عن سامل ايب النضر، و املطلب بن عبد اهلل بن حنظب،وعبد احلميد بن سهل يعرف بقصي، الزم أبا الزنا

 هـ باملدينة.180وطائفة.حدث عنه: القعنيب، عيد بن أيب مرمي،سعيد بن منصور و غريهم. تويف يف حدود سنة 
بن جبري،و عبد اهلل بن موسى ابن أيب عائشة اهلمداين الكويف العابد، أحد العلماء العابدين حدث عن: سعيد  .199

شداد،وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة و عدة. حدث عنه: شعبة،وسفيان،وزائدة،و أبو إسحاق الفزازي وآخرون. وثقه ابن عتبة،وقال 
أيب  جرير بن عبد احلميد: كنت إذا رأيته ذكرت اهلل، وقال القطان: كان حيسن سفيان الثناء عليه، وروى ابن عينة أن جارا ملوسى بن

 .2/111عائشة قال: ما رفعت رأسي قط إال رأيته يصلي.ينظر: سري أعالم النبالء 
موسى بن يسار :املخزومي موالهم املدين،عم صاحب املغازي، مسه أيب هريرة، مسع عنه: ابن أخيه حممد بن إسحاق،  .600

،اجلرح و 3/698، التاريخ الكبري1/103وداود بن قيس الفراء، عبد الرمحن بن الغسيل،وثقه حيىي بن معني.ينظر: سريأعالم 
 .1/662، ميزان اإلعتدال1/8، تاريخ اإلسالم 8/128التعديل

موسى بن يعقوب الزمغي: أبو حممد موسى بن يعقوب الزمعي املدين. قال ابن حجر:فنقل ثقة عن ابن معني،ز عن  .601
ن ابن عدي: البأس به عندي و ال برواياته. قال ابن داود: هو صاحل. روى عنه: ابن املدي ز له مشايخ جمهولني. ذكره ابن حبان: ع

، تقريب 10/738القطان:ثقة.قال اخلزرجي: فذكر ثقته عن ابن معني و عن ايب داود :صاحل.ينظر: هتذيب التهذيب
 .7/31، خالصة هتذيب الكمال1/616، تاريخ ابن كثري6/689التهذيب

كان موىل المرأة بالكوفة وأعتقته فنشأ فيه مث إستوطن الرقة من ميمون بن مهران: الرقى ، أبو أيوب فقيه من القضاة ،   .606
بالد اجلزيرة الفراثية . فكان عامل اجلزيرة ، و سيدها و إستعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها و قضائها،و كان مقدمة اجلند 

كان ثقة يف احلديث، كثري العبادة. ينظر:   هـ. و108الشامي مع معاوية  بني هشام بن عبد امللك، ملا عرب البحر غازيا قربس سنة 
 .1/16، الكامل البن أثري1/8، تاريخ اإلسالم 1/82، حلية األولياء 1/97، تذكرة احلفاظ1/31سري أعالم 

النسائي: أبو عبد الرمحن أمحد بن سعيد بن علي بن سنان بن حبر اخلراساين النسائي ، صاحب السنن ، اإلمام احلافظ  .607
هـ. كان من حبور العلم، مع الفهم، و األثقان، و البصر،ونقد الرجال، و 611الم، ناقد احلديث. و لد بنسا سنة القبت، شيخ اإلس

حسن التأليف.جال يف طلب العلم يف خرسان،و احلجاج،ومصر،العراق،اجلزيرة،و الضام،والثغور، مث إستوطنمصر ،ورحل احلفاظ 
الثري يف اول جامع االصول: كان شافعيا، له مناسك على نذهب الشافعي، و كان غليه،و مل يبق له نظري يف هذا الشأن.قال ابن ا

هـ. ينظر:تذكرة احلفاظ 706،و قيل: تويف يف فلسطني سنة 707ورعا متحربا. إختلف يف مكان وزمان وفاته، فقيل:تويف مبكة سنة 
 .11/161، البداية و النهاية 1/33، ووفيات األعيان299ص 
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ن سعد بن ثعلبة اخلزرجي األنصاري، أبو عبد اهلل: أمري، خطيب، عاشر ، من أجالء الصحابة. من النعمان بن بشري: ب .601
م.ينظر: 281ط( و هو الذي تنسب إليه ) معزة النعمان( تويف  -حديثا. ويل قضاء بدمشق، له ديوان ) شعر 161أهل املدينة له 

 .  1821، معجم املطبوعات 8372، اإلصابة  ت 8/72الزركلي 
نواس بن مسعان: النواس بن مسعان: الكاليب صحب النيب )ص(، وكان حريصا علىطلب العلم.قال الذهيب: النواس بن مسعان ال .601

الكاليب العمري سكن الشام، له صحبة و رواية، روى عنه: جبري بن نفري، وأبو ادريس اخلوالين،و مجاعة. روى عن النيب )ص( قال 
مسعان بن خالد وفد على النيب)ص( فدعا له الرسول وأعطاه نعليه فقبلها الرسول )ص( وزوجه  أبو عمر بن عبد الرب: قال إلن أباه

أخته فلما دخلت على النيب )ص( تعوذت منه فرتكها و هي الكالبية، روى له البخاري يف األدب و الياقوت.ينظر: االصابة يف 
 .2/791معرفة الصحابة 

اهلروى، أبو إمساعيل: شيخ خرسان يف عصره. من كبار احلنابلة ، من ذرية  اهلروي:عبد اهلل بن حممد بن علي األنصاري .602
أيب أيوب األنصاري حافظا للحديث و بارعا يف اللغة، له عدة كتب منها) سرية اإلمام أمحد بن حنبل( يف جملد، و) ذم الكالم و 

 . 1/166، الزركلي1/21أهله(،و)الفاروق يف الصفات(. ينظر: الذيل على طبقات احلنابلة
واثلة بن األسفع: بن عبد العزى بن عبد اليل الليثي الكناين: صحايب من أهل الصفة. شهد معركة تبوك ،شهد فتح،  .603

حديثا.  32سنة ،له 98وقيل  101دمشق، حضر املغازى يف البالد الشامية. كف بصره و هو آخر الصحابة موتا يف دمشق عاش 
 .1/639، صفة الصفوة6/61ية األولياء ، حل9089، اإلصابة ت 8/103ينظر: الزركلي

حيىي بن أيب كبري: أبو ناصر الطائي، موالهم اليمامي، اإلمام احلافظ و أحد األعالم. روى عن:أيب أمامة الباهلي، أنس  .608
بن مالك، أيب سلمة بن عبد الرمحن. روى عنه: جابر مرسال ،و دينار، السائب بن يزيد و ضمضم بن جوس و غريهم. قال شعبة: 

، 602/ 1حيىي بن أيب كثري أحسن حديث من الزهري. يرو عنه أنه أقام باملدينة عشر سنني يف طلب العلم. طبقات علماء احلديث
 .2/63سري أعالم 

حيىي بن العالء البجلي: الرازي أبو جعفر ثقة أصله كويف له كتاب )زكريا حيىي عنه به( وعده الشيخ يف رجاله من  .609
، رجال 11/186م قائال: حيىي بن العالء بن حالد البجلي كويف يقال له الرازي.ينظر: اخلالصة أصحاب الصادق عليه السال

 .3/777، رجال الشيخ 138/398، الفهرست 111/1198النجاسي 
يزيد الرقاشي: يزيد بن إبان الرقاشي أبو عمرو البصري، القاص من زهاد أهل البصرة، كنيته أبوعمرو  وقيل الرقاشي  .610

رب من الطبقة اخلامسة من طبقات رواة احلديث اليت تضم صغار التابعني و رتبته عند أهل احلديث، وعلماء اجلرح و البصري. يعت
التعديل، ويف كتب علم الرتاجم يعترب ضعيف زاهد.قال الذهيب:ضعيف. قال عمرو بن علي :كان حيىي بن سعيد ال حيدث عنه، 

حامت :كان واعظا بكاء كثريا الرواية عن أنس مبا فيه نظر، صاحب عبادة،ويف  وكان عبد الرمحن بن املهدي حيدث عنه. قال أبو
، سري أعالم 11/711هـ. ينظر هتذيب التهذيب 160حديثه ضعف. قال النسائي، و احلاكم أبو أمحد: مرتوك احلديث. تويف سنة 

12/767. 
د: أمري صحايب، من رجاالت بين أمية يزيد بن أيب سفيان: يزيد بن صغر) أيب سفيان( بن حرب ، األموي، أبو خال .611

شجاعة و حزما. أسلم يوم فتحن إستعمله النيب صلى اهلل عليه و سلم على صدقات بين فارس،وكانوا أخواله. له وقائع كثرية واثر 
، 1/776م. ينظر: هتديب التهديب279حممود يف فتح البالد اإلسالمية. تويف يف دمشق بالطاعون و هو على والية سنة 

 .9623، اإلصابة ت 6/71، تاريخ اإلسالم للذهيب8/181زركليال
يعقوب بن حممد الزهري:حممد بن عيسى بن عبد امللك أبو يوسف الزهري املدين. قال الدقيقي: سألت حيىي بن معني عن  .616

إىل زكريا يعقوب بن حممدن فقال: إذا حدت عن الثقات فهو صحيح، خبالف إذا ما حدث عن غريهم. ز قد ساق اخلطيب سنده 
 .11/630، قال: يعقوب بن حممد الزهري صدوق،و لكن ال يبايل عمن حدث.ينظر : تاريخ بغداد

يوسف بن حممد بن املنكدر:التميمي القرشي أخو املنكدر بن حممد بن املنكدر، كان يوسف شيخا صاحلا ممن غلب  .617
، فبطل االحتجاج به على األحوال كلها. روى عن: أبيه عليه الصالح حىت غفل عن احلفظ واالتقان، فكان يأيت بالشئ على التوهم

 ما ليس من حديثه من املناكري اليت  ال يشك عوام أصحاب احلديث أهنا مقلوبة.ينظر: اجملروحني البن حبان باب الياء.
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 فهرس املدن و األماكن و البلدان

 

: قال األنباري: البصرة يف كالم العرب األرض الغليظة،وابن األعرايب قال: البصرة حجارة صالب، قال: وإمنا لبصرةا .1
مسيت بصرة لغلظها وشدهتا.وذكر الشرقي بن القطائي ان املسلمني حني وافوا مكان البصرة للنزول هبا نظروا إليها من بعيد وابصروا 

 .  1918ترمجة رقم  1/110ة، يعنون حصبة فسميت بذلك.أنظر: معجم البلدان احلصى عليها فقالوا: ان هذه األرض بصر 

 . وقيل : األرض املباركة.تعريفه يف اللغة : هو البيت املنزه ،أو املطهر: بيت المقدس .6
يا رسول اهلل أي مسجد وضع يف األرض أوال ؟ قال : املسجد احلرام » عن أيب ذر رضي اهلل عنه قال قلت : : بناء املسجد األقصى

، قلت : مث أي ؟ قال : املسجد األقصى ، قلت : كم كان بينهما ؟ قال : أربعون سنة مث أينما أدركتك الصالة بعد فصلِّه ، فإن 
أسري به إليه ، وُعرج به منه إىل السماء قال تعاىل سبحان الذي أسرى بعبده ليال   من فضائل املسجد األقصى أن النيب .»الفضل فيه

وأنه يف أرض مباركة قال تعاىل :﴿ وجنيناه ولوطا  إىل األرض اليت باركنا  . من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله
ال تشد الرحال إال إىل » شد الرحال إال إليها ففي الصحيحني عن النيب : فيها للعاملني ﴾ . وهو أحد املساجد الثالثة اليت ال جيوز 

وهو أوىل القبلتني ، فقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يصلي إليه يف  »ثالثة مساجد مسجد احلرام ومسجد األقصى ومسجدي 
علم من الصحابة والتابعني هلم بإحسان فلم بداية فرض الصالة ، مث أمر بالتحول إىل الكعبة .قال شيخ اإلسالم :" وأما أهل ال

  يكونوا يعظمون الصخرة فإهنا قبلة منسوخة ، وإمنا يعظمها اليهود وبعض النصارى ".
املسجد األقصى املبارك هو أوىل القبلتني ، وثاين مسجد وضع يف األرض بعد املسجد احلرام مبكة ، وثالث مسجد تشد إليه الرحال 

وهو الذي . إليه أسري بالرسول صلى اهلل عليه وسلم ، ومنه بدأ معراجه إىل السماء ، وفيه أم األنبياء. النبويبعد املسجدين احلرام و 
قال فيه اهلل سبحانه ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو 

 ﴾. السميع البصري

معظم األنبياء و املرسلني ، وعلى رأسهم اخلليل  ى هو ثاين مسجد ُبين على األرض، وقد عاش يف أكنافهاملسجد األقص
 العذراء، ودخله  كما عاش فيه اسحاق ويعقوب وزكريا وحيي وعيسى وداود و سليمان ، والسيدة مرمي إبراهيم عليه السالم ،
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 .، وانبعث منه معظم الرساالت السماويةد ذي النون فاحتا ، وُأسري خبامت األنبياء واملرسلني حمم
 

ُتشد الرحال، والصالة فية خبمسمائة صالة يف غريه من املساجد  وقد كان قبلة املسلمني األوىل ملا يقرب من سبعة عشر شهرا ، واليه
ما هو املسجد األقصى ؟ إن األقصى هو اسم لكل ما دار حوله السور الواقع يف أقصى الزاوية  .واملسجد النبوي إال املسجد احلرام

 . أحد اجلبال األربعة اليت تقوم عليها القدس -اجلنوبية الشرقية من مدينة القدس القدمية املسورة ،فوق جبل موريا
مبىن  600ال عن الساحات املكشوفة  أكثر من ألف مرت مربع ، تضم  فض 111وميتد األقصى على مساحة شبه مربعة تبلغ 

 تارخيي بني مساجد ، وقباب ، وُسُبل ، وأبواب ، ومدارس ، وبوائك ، ومصاطب ، وآبار ، وغريها
 أمسائه:

﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام اىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه  :قال اهلل تعاىل :املسجد األقصى
 ومعىن األقصى أي البعيد وذلك لبعده عن املسجد احلرام.  ،1اإلسراء  من آياتنا إنه هو السميع البصري ﴾

األنبياء :  عاملني ﴾ ﴿ ولسليمان الريح عاصفة جتري بأمره اىل األرض اليت باركنا فيها وكلنا بكل شئ :قال اهلل تعاىل :األرض املباركة
 .بارك اهلل يف اهلها وزرعها ومثارها اليت، فهي ارض الرساالت و األنبياء  81

 املقدس، بيت يل ملا كذبتين قريش . قمت يف احلجر فجال اهلل»   :قال رسول اهلل  :عن جابر بن عبد اهلل قال :بيت املقدس
  .املقدس معناه يف اللغة البيت املنزه أو املطهر وبيت .متفق عليه « فطفقت أخربهم عن آياته وأنا أنظر إليه 

، جمموعة 2/108، فتح البخاري 1/122وجيوز اطالق اسم " املسجد األقصى املبارك عليه، . أنظر : انظر معجم البلدان 
 .18-13/ 6الرسائل الكربى  

عندما يتعلق األمر  الفيالليون. ينعت ساكن املنطقة بالفياليل )أو للمملكة املغربية: منطقة تارخيية يف اجلنوب الشرقي  تافياللت  9 
ل القافالت العابرة للصحاري إىل املغرب. وتتبع اليت كانت تعد، تقليديا، نقطة وصو  الواحاتبالساللة احلاكمة(. تتكون من جمموع 

تعترب تافياللت من املناطق  جهة مكناس تافياللت، إىل 1993، قصر السوق سابقا و تنتمي، منذ سنة إقليم الرشيديةتافيالت اليوم 
التارخيية، اليت مل يبق من اشعاعها احلضاري يف ذاكرة سكان هذه املناطق  سجلماسةوريثة مدينة  التارخيية األكثر أمهية يف املغرب فهي

، وأصبحت تعرف باسم "املدينة العامرة"، وكانت سجلماسة تعين الريصاينشيئا، سوى خراهبا الذي ميتد على مساحة شاسعة غرب 
افياللت يف املناطق الواقعة على ضفاف جمرى واد زيز وغريس وتودغى وجزء من مناطق وادي كري عند اجلغرافيني العرب، فلفظ ت

الوقت احلايل ال يدل على كل هذا اجملال بل يقتصر فقط على املناطق الواقعة جنوب تيزميي املمتدة حىت قصر تنغراس وهو اجملال 
الشرفاء الذي يتوسطه خراب مدينة سجلماسة .تتعدد الروايات حول أصل ظهور تسمية تافياللت، منها تفسري يقول أن بعد قدوم 

، ظهر لفظ تافياللت بعد أن مت اشتقاقه من كلمة الثالث عشر ميالدي القرن السابع اهلجريإىل هذه املناطق أي أواخر  العلوين
ومعناها اوفوا بصيغة أنتم يف األمر، وهذه الكلمة هي اليت كان يقوهلا الشريف موالي احلسن بن « يفي« »وىف»"أوفيوا" من فعل 

جديدة وتعهد هؤالء باملقابل بتأدية  ريكاهنا، وكان قد علمهم طرق قاسم "القادم من احلجاز إىل سجلماسة" بعد استقراره بني س
هلم ذلك إعطاء الشريف ما وعدوه به، فكان يقول هلم "أفيوا" أي  يف حالة جناح فالحتهم، لكنهم رفضوا بعد أن حتقق الغلةربع 

أعطوين ما وعدمتوين به فيجيبونه "ال ال" فسموا ب "فيالال" خاصة وان غضافة تاء البداية والنهاية أمنا تكون إلعطاء اسم املكان 
لكلمة افيالل أي هي اسم منطقة باجلزيرة العربية،  الرببريةالعريب صيغة بربرية. وذهب قول آخر إىل أن كلمة تافياللت هي الصيغة 

 تيزمييعرب الصباح الذين استقروا يف منطقة  وان استعمال هذه الكلمة قد شاع يف مرحلة قدوم اهلالليني إىل بالد املغرب بفضل
، احلسن بن حممد الوزان،  واحات تافياللتمن طريقهم حنو الغرب. .أنظر :  اهلاللينيبعد أن رافقوا  سجلماسةواجلرف بإقليم 

 De Foucauld ( ch. ) , Reconnaissances au Maroc , Paris.^ 162، م. س. ص. 6وصف إفريقيا، ج
, 1888 , p , 351 ^- 191 – 197. 696، م. س./1أمحد عبد اللوي علوي، مدغرة وادي زيز، ج.^ Laoust ( E 

 « :)L’histoire chez les transhumants du Moyen Atlas » ,In Hesp. 1934 , p.163 – 164 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.oasistafilalet.ma/ar/main.php?id=113
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA#cite_ref-5
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بالسن املهملة، بلفظ فاس .قال النجار: مدينة مشهورة كبرية على بر املغرب من بالد الرببر و هي حاضرة البصر  فاس:  9
فما تيسر منهم          -وأمجل مدنه قبل ان ختتلط مراكش.قال البكري: يهجو أهل فاس: دخلت بلدة فاس   أسرتزق اهلل فيهم 

أهل العلم منهم: أبو عمر عمران بن موسى بن عيسى بن جنح الفاسي فقيه أهل أنفقته يف بيتهم .وقد نسب إليها مجاعة من 
 .   9007رقم الرتمجة  626-1/612القريوان يف وقته.ينظر: معجم البلدان لياقوت 

القسطنطينية: ويقال قسطنطينة بإسقاط ياء النسبة، قال ابن خرداذيه:كانت رومية دار ملك الروم. مسيت بقسطنطني نسبة إىل 
امللحمة العظمى وفتح القسطنطينية » لك من ملوك الروم إمسه قسطنطني،وقسطنطينية هلا ذكر يف حديث رسول )ص( قال: م

 .18، سنن الرتمذي كتاب الفنت باب 792-1/791ينظر: معجم البلدان « وخروج الدجال يف سبعة أشهر 

الكعبة:بيت اهلل احلرام وقد جاء يف األخبار:أن أول ما خلق اهلل يف األرض مكان الكعبة مث دحا األرض من حتتها فهي سرة 
األرض، و وسط الدنيا وأم القرى أوله الكعبة وبكة حول مكة، قال حدثين محزة بن عتبة عن جعفر بن علي بن أيب طالب 

أن اهلل عز وجل قال للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة ،قالت: أجتل فيها من  رضي اهلل عنه قال: غن أول خلق هذا البيت
يفسد فيها و يسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك؟ قال: إين أعلم ما التعلمون، مث غضب عليهم فأعرض عنهم 

لبيك اللهم لبيك ربنا معذرة إليك  فطافوا بعرش اهلل سبعا كما يطوف الناس بالبيت احلرام وبقوا يسرتضونه من غضبه ويقولون:
نستغفرك ونتوب إليك، فرضي عنهم وأوحى إليهم أن ابنوا يل بيتا يف األرض يطوف به من عبادي من أغضب عليه فأرضى 

عنه كما رضيت عنكم.وأما صفته: هو يف وسط املسجد احلرام مربع الشكل بابه مرتفع عن األرض حنو قامة، عليه مصراعان 
ح الفضة قد طيلت بالذهب مقابال للمشرق،وطول املسج احلرام ثالمثائة ذراه وسبعون ذراعا، وعرضه ثالمثائة و ملبسان بصفائ

مخسة عشر ذرعا،وطول الكعبة أربعة و عشرون  ذراعا وشرب،وعرضها ثالثة وعشرون ذراعا وشرب.ينظر: معجم البلدان لياقوت 
1/162-170  . 

رض بابل من سواد العراق ويسميها قوم خد العذراء ،قال أبو بكر حممد بن القاسم: الكوفة: بالضم، املصر املشهور بأ  1
مسيت بالكوفة الستدارهتا أخدا من قول العرب:رأيت كوفانا وكوفانا بضم الكاف وفتحها،وقيل مسيت الكوفة كوفة الجتماع 

 .10137رقم الرتمجة  1/113الناس هبا من قوهلم :قد تكون الرمل.ينظر: معجم البلدان 

مسيت مدينة يثرب قال املنجمون: طول املدينة من جهة الغرب ستون درجو ونصف،وعرضها عشرون درجة،و  المدينة:  2 
هي اإلقليم الثاين.كانت تسمى يثرب فاستبدها النيب )ص( بطينة، كما تسمت بعدة أمساء و هي : اجملبورة و العدراء و احملبة،و 

من صرب على ألوائها » ،ويندد.أما فضل السكن هبا كثري قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم:احملبوبة، القصمة،اجلابرة ،وطابة
من استطاع ان ميوت يف املدينة فليفعل فإنه من مات هبا  » ،قال عليه السالة و السالم: «وحرها كنت له شفيعا يوم القيامة 

، الروض 7/900، معجم ما استعجم 107-1/93ينظر: معجم البلدان « كنت له شهيدا ،أو شفيعا يوم القيامة.
 . 169-101املعطار

: بالفتح مث بالسكون، وكسر الراء وآخره قاف،بلفظ ضد املغرب،قال ابن السكني: الشرق الشمس، بالتحريك و المشرق  9
 الشرق، بالسكون املكان الذي تشرق منه الشمس .

انة و هي آخر حدود افريقية اىل آحر جبال سوس اليت بالفتح، ضد املشرق: وهي بالد واسعة حدها من ملي المغرب:  9 
ورائها البحر احمليط،وتدخل فيه جزيرة األندلس و ان كان اىل الشمال أقرب ما هي.عندما غزت فرنسا اجلزائر كانت حدود 

سط كانت الصحراء املغرب ممتدة إىل اجلزائر و إفريقيا الوسطى و السنغال و السودان و احمليط اآلطلسي و البحر األبيض املتو 
 . 11-11-1/17، املوسوعة العلمية لتاريخ املغرب 1/188اجلنوبية حدودها اجلنوبية السنغال و افريقيا.ينظر: معجم البلدان 

بيت اهلل احلرام، قال أبو بكر بن األنباري مسيت مكة الهنا متلك اجلبارين أي تذهب خنوهتم، ويقال إاما مسيت مكة  مكة:  1
هبا من قوهلم: قد إمتلك الفضيل ذرع أمه إنام مصه مصا شديدا. و مسيت بكة الزدحام الناس هبا، وقال أبو  الزدحام الناس
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عبيدة وأنشد:   إذا الضريب أخذته اكه               فضله حىت يبك بكه. ويقال مكة:إسم املدينة وبكة البيت. ينطر: معجم 
 .11193ترمجة رقم  613-1/610البلدان 

 

 

 املذاهبالفرق و 

 

مذهب فقهي إسالمي من مذهب أهل السنة األربعة، ينسب إىل اإلمام أيب حنيفة النعمان بن ثابت  مذهب الحنفي : .1
هـ يف بغداد، وقد اعتمد غاية على الرأي و القياس،و عمل بآراء هذا املذهب يف أغلب البالد 110املتويف سنة 

 تنباط، فأحدثت أفكاره تيارا استقطب الكثري من املؤيدين له.اإلسالمية.وقد متيز هذا املذهب مبقدرة فائقة االس
إن وجود رجاالت محلوا على عاتقهم نشر املذهب أمثال أيب يوسف ثاضي القضاة يف زمن الرشيد،ساعد على انتشار 

لرشيد.فقد هذا املذهب انتشارا واسعا حيث توىل القضاء ثالثة من اخللفاء العباسني،منذ أيام املهدي، مث اهلادي، مث ا
حظي فقه احلنفي مبحمد بن احلسن الشيباين الذي دون فقه هذا املذهب وسجله، وقد اعتمد هذا املذهب أفكارا 

ومعتقدات من أمهها: األصول عند احلنفية هي: الكتب والسنة ،وإمجاع الصحابة، والقياس،واإلستحسان و العرف. وأهم 
القياس، حىت عرفوا به ومتيزوا عن بقية املذاهب. زعموا ان االميان هو مصادر هذا التشريع اإلسالمي عندهم هو األخد ب

املعرفة باهلل ورسوله.واإلقرار مبا جاء من عند اهلل يف اجلملة دون التفسري.استدعى املنصور العباسي ابا حنيفة من الكوفة 
أمر بسمه فمات، وقد انتشر املذهب النه أهتم بالتشريع البراهيم وحممد ذي النفس الزكية، فحبسه مخسة عشر يوما، مث 

احلنفي يف العراق، ويف أعلب  األقطار اإلسالمية،فأغلب املسلمني يف تركية والبانية وسكان البلقان،وتركستان )البخاري( 
، 783-717، تاريخ املذاهب االسالمية ص112هم على مذهب احلنفي،و يف أفغنستان.ينظر الفقه اإلسالمي ص 

 .131المية يف البالد العربية ص تطبيق الشريعة اإلس

بني  هو أحد املذاهب االربعة، اسسه االمام حممد بن ادريس الشافـعي الذي اعتمد على اجلمع مذهب الشافعي: .6
مدرسيت الرأي واحلديث، ويعد من االوائل الذين وضعوا علم االصول، وكانت مصر هي املكان الذي صدر عنه هذا 

  مستقال  يف اوائل القرن الثالث اهلجري. املذهب، وتبلور مذهبا  فقهيا  
الشافعي هو الذي نشر مذهبه بنفسه، وسبب انتشار مذهبه ما قام به من الرحالت املتعددة بني بغداد واملدينة حيث 
ينتشر مذهب أهل الرأي وأهل احلديث، فاخذ الشافعي منهجا  وسطا  بني الفريقني فأوجب العمل باحلديث اذا كان 

مل يكن مشهورا ، وكذلك أخذ بالقياس يف املسائل اليت مل يكن فيها نّص. فبذلك أقبل عليه أهل احلديث صحيحا  وان 
 .ورضى عنه أهل الرأي

حظي املذهب الشافعي بتأييد احلكام االيوبيني، وملا خلفت دولة املماليك البحرية * دولة االيوبيني مل تنقص َحظوة هذا  
 .ن الشافعيةاملذهب فقد كان اغلب سالطينها م

كان للمذهب الشافعي رجاالت محلوا على عاتقهم نشره يف بقاع العامل االسالمي، امثال خالد بن اليمان البغدادي، 
 .  واحلسن بن حممد الصباح الزعفراين، ويوسف بن حيىي البويطي املصري

اد هبا غري الظاهر مث بعد ذلك فطريقتهم يف االستنباط هي احتجاجهم بظواهر القرآن حىت يقوم الدليل على ان املر 
 . يستدلون بالسّنة، مث بعمل االمجاع، وان مل جيدوا فبالقياس

إنتشر املذهب الشافعي يف مصر وفلسطني وعدن وحضرموت ويف العراق والباكستان والعربية السعودية وهو املذهب 
ا  وسطا  بني مدرسيت الرأي واحلديث استطاع حممد بن ادريس الشافعي ان يرسم لنفسه منهج  .الغالب يف اندونيسية



336 

 

اجملموع شرح املهذب،  متخض عنهما املذهب الشافعي، بعد ان تلقامها على يد مالك وحممد بن احلسن احلنفي. ينظر:
، 619،املدخل اىل مذهب الشافعية16/39سري أعالم   .10/1سري أعالم النبالء  ،1/216حمي الدين النووي، 

 .736تاريخ التشريع األسالمي ملناع القطاين 
الرفض يف اللغة هـو: الرتك، يقال رفضت الشيء : أي تركته. والرافضة يف االصطالح: هي إحدى الفرق  الرافضة : .7

املنتسبة للتشيع آلل البيت، مع الرباءة من أيب بكر وعمر، وسائر أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم إال القليل منهم، 
ذين يتربؤن من أصحاب حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وتكفريهم هلم وسبهم إياهم. قال اإلمام أمحد:الرافضة:هم ال

وسلم ويسبوهنم وينتقصوهنم وقال عبداهلل بن أمحد:سألت أيب من الرافضة؟ فقال: الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر 
ر وعمر رضي اهلل عنهما.وقال اإلمام أبوالقاسم التيمي امللقب )بقوام السنة( يف تعريفهم:وهم الذين يشتمون أبا بك

وعمر. وقد انفردت الرافضة من بني الفرق املنتسبة لإلسالم مبسبة الشيخني أيب بكر وعمر، دون غريها من الفرق 
 األخرى، وهذا من عظم خذالهنم قاتلهم اهلل.

يرى مجهور احملققني أن سبب اطالق هذه التسمية على الرافضة: هو رفضهم زيد بن علي وتفرقهم عنه بعد أن كانوا يف 
حني خروجه على هشام بن عبدامللك، يف سنة إحدى وعشرين ومائة وذلك بعد أن أظهروا الرباءة من الشيخني جيشه، 

 فنهاهم عن ذلك.
يقول أبو احلسن األشعرى: وكان زيد بن علي يفضل علي بن أيب طالب على سائر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه 

اجلور، فلما ظهر يف الكوفة يف أصحابه الذين بايعوه مسع من  وسلم ويتوىل أبا بكر وعمر، ويرى اخلروج على أئمة
بعضهم الطعن على أيب بكر وعمر فأنكر ذلك على من مسعه منه، فتفرق عنه الذين بايعوه، فقال هلم: رفضتموين، فيقال 

 سالم ابن تيمية.خ اإلإهنم مسوا رافضة لقول زيد هلم رفضتموين .وهبذا القول قال قوام السنة، والرازي، والشهرستاين ، وشي
وذهب األشعري يف قول آخر: إىل أهنم مسوا بالرافضة لرفضهم إمامة الشيخني، قال: وإمنا مسوا رافضة لرفضهم إمامة أيب 

، ابن رستم دالئل االمامة ص 31-29،مناقب الشافعي للبيهقي 1/71بكر وعمـر.ينظر: منهج السنة النبوية البن تيمية
 .119، احملاسن 8/77، الكايف للكليين 1/28ضي ، أمايل السيد املرت661

 

لغة األعوان واألنصار،واألحزاب ،واألتباع.قال ابن منظور:الشيعة القوم الذين جيتمعون على األمر  الشيعة : .1
باملعروف،وكل قوماجتمعوا على أمر فهم الشيعة،وكل قوم امرهم واحد، يتبع بعذهم رأي بعض فهو شيع.قال واصل: 

و املؤنث بلفظ واحد معىن واحد، واصل ذلك من  الشيعة الفرقة بني الناس ويقع على الواحد واإلثنني و اجلمع واملذكر
املتابعة: و يف املتابعة و املطاوعة.وقال يف املختار الصحاح :وشعية الرجل أتباعه وأصاره،وتشيع الرجل ادعى دعوة 

الشيعة.اما يف افصطالح فقد غلب هذا اإلسم على كل من توىل عليا وأهل بيته رضي اهلل عنه.حىت صار إمسا خالصا 
قال احلسن األشعري:وإمنا قيل هلم للشيعة،الهنم شايعوا عليا رضوان اهلل عليه ويقدمونه على سائر أصحاب الرسول هلم.

، 7/21، هتذيب اللغة لألزهري 7/119، القاموس احمليط111)ص(. ينظر:االداب و الفرقة و املذاهب املعاصرة ص
 .1/96الفصل 

 

له مبعىن تنحى عنه، ومنه تعازل القوم مبعىن تنحى بعضهم عن بعض، و  لغة مأخود من اعتزال الشئ،و تعز  المعتزلة : .1
كنت مبعزل عن كذا وكذا أي: كنت يف موضع عزلة منه،و اعتزلت القول أي فارقتهم،و تنحيت عنهم ،ومنه قوله 

املعتزلة هم ، وعلى ذلك اإلعتزال معناه االنفصال و التنحى ،و 61الدخان اآلية « فإن مل تؤمنوا يل فاعتزلون »تعاىل
( يف البصرة يف أواخر العصر األموي 171-80املنفصلون.إصطالحا: فرقة كالمية سنية ظهرت يف بداية القرن الثاين هـ )

و قد إزدهرت يف العصر العباسي، اعتمدت املعتلة على العقل يف تأسيس عقائدهم وقدموه على النقل،وقالوا بأن العقل 
ز احلالل و احلرام بشكل تلقائي من أشهر املعتزلة اجلاحظ و اخلليفة العامل املأمون كما  و الفطرة السليمة قادران على متي
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كان تأكيد املعتزلة على التوحيد و على العدل االجتماعي أعطاهم أمهية كربى لدى الناس يف عصر كثرت فيه املظامل 
أول ظهور للمعتزلة كان يف البصرة، العراق، مث اإلجتماعية،و كثرت فيه القول بتشبيه و جتسيم الذات اإلهلية . يعتقد أن 

انتشرت أفكارهم يف خمتلف مناطق الدولة اإلسالمية كخرسان وترمذ، و اليمن، و اجلزيرة العربية،والكوفة ،وأرمينيا إضافة 
ومن اىل بغداد، إنطوى تراث املعتزلة لقرون و مل يعرف عنه سوى من كتابات آخرين  سواء من أشاروا إليهم عربوا أ

عارضهم إىل أن اكشف مصادفة يف اليمن قبل بضعة عقود أهم كتاب  يف مذاهب اإلعتزال وهو ) املغىن يف أبواب 
االعتزال حدث بسبب اختالف يف بعض األحكام الدينية كاحلكم على مرتكب  التوحيد والعدل للقاضي عبد اجلبار(

قة ظرف حضاري،وللمعتزلة أصول مخسة الدي ال يعد الكبرية.كما يعتقد بعض العلماء أن الداعي لظهور هذه الفر 
معتزليا من مل يقبل هبا و هي :التوحيد ، العدل،املنزلة بني املنزلتني،الوعد و الوعيد،األمر باملعروف و النهي عن 

، التعريفات 6/31،وفيات األعيان 992نظر:املوسوعة امليسرة يف األديان و املذاهب و األحزاب املعاصرة أاملنكر.
، القاموس 1791، حميط احمليط 11/110، لسان العرب 60، الفرق بني الفرق 1/10، امللل والنحل 678للجرجاين 

 .1/11احمليط 
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Summary of the Doctoral Dissertation: 

 

 

 

 

Summary of the Doctoral Dissertation: 

 

EDICIÓN Y ESTUDIO DE SIMT AL-YAWAHIR SOBRE AL-IHYA DE 

AL-GAZALI, POR MUHAMMAD IBN ABDALLAH (s. XVIII) 

 

 

EDITION AND STUDY OF SIMT AL-YAWAHIR ON 

AL-IHYA OF AL-GHAZALI, BY MUHAMMAD 

IBN ABDALLAH (18th century) 

 

 

by Nabiha Ismaili   

 

 

This thesis consists of the edition and study of an unpublished Arabic manuscript, 

that caught my attention, by its subject: the Islamic traditions (al-Hadith) which it 

contained, and because this Islamic traditions had been collected by a great sultan of 
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Morocco, full of political achievements and filled also with scholars cares, because he 

studied and cultivated Literature and History in his youth, and was devoted to the Hadith 

and Fiqh in his old age: we refer to Mawlāy Muḥammad al-´Alawī, usually called Sīdī 

Muḥammad ibn ´Abd Allāh, and sometimes cited even as Muḥammad III (1170-1204 / 

1757-1790). 

The manuscript - until now unpublished – with the collection of Ahadith by this 

Moroccan sultan is titled:  

فيما اشتمل على إحياء الغدالع الآللع و الجواهر سمط  

Simṭ to the-ŷawāhir wa-l-la'ālī fī-mā ištamala ´alà Iḥyā' Al-Gazālī: "String 

jewelers and pearls on the contents of al-Iḥyā' of al-Gazālī", and is in addition a unique 

manuscript, with transmission and commentaries of Ahadith from the summit work of the 

great religious thinker who was Abū Ḥāmid al-Gazālī (450/1058-505/1111), Iḥyā' ´ulūm 

to el-Al-dīn, "Revitalization of the Sciences of religion", with his materials organized in 

an Introduction and four parts: 

-I: “deals with knowledge and the requirements of faith -ritual purity, prayer, 

charity, fasting, pilgrimage, recitation of the Qurʾān, and so forth”;  

-II: “concentrates on people and society -the manners related to eating, marriage, 

earning a living, and friendship”; 

-III and IV:  “are dedicated to the inner life of the soul and discuss first the vices 

that people must overcome in them and then the virtues that they must strive to achieve”. 

 

Interest of the work and its contents: the revitalization of the 

science of Hadith in Morocco, at this time, as cohesion inside and 

outside resource 

The manuscript that this Thesis is engaged has also a remarkable strategic 

dimension, which explains its composition. Science of Hadith in Morocco met a brilliant 

revival in the time of ´Alawis, in connection with their religious proposals as Sherifs, and 

especially in the reign of Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh. The splendor of the study of 

the Quran and the Hadith in the time of the reign of this sultan is due to a better 

conception and planning of the political, social and cultural reasons. 

Such splendor of the own cultural movement, certainly focused on religion, 

produced as a resistance against the intellectual 'invasion' from abroad, from the 
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Europeans, as the axis which support the Muslims against innovation, and maintain 

applications and traditional systems, since, colonization and other relations, especially 

trade, with European countries (Portugal, Spain, Italy, France, England, Denmark, 

Sweden) gave rise to the religious reaction by parts of some coastal cities, such as 

Tangier and Rabat, held in its traditional and national foundations for the support of 

power and the collaboration of scholar ´Ulama, who placed in their references to the 

Qur'anic text and the Hadith the basics of reference and strengthening linkages among 

Muslims. 

 

On the manuscript and my edition and study  

The manuscript I found it through the catalogue of the Arabic manuscripts that 

exist in the Royal Library of Rabat or 'Ḥasani Library' (al-Maktaba al-Ḥasaniyya), located 

in the Royal Palace in Rabat. In its rich collection of approximately 40,000 titles 

contained in 15,000 manuscripts, preserved there with all the care, stands out the section 

of manuscripts of Hadith, which I chose to my Doctoral thesis the entitled Simṭ al-

ŷawāhir wa-l-la'ālī:, about Ahadith who al-Gazālī (450/1058-505/1111) had transmitted 

in his Iḥyā' ´ulūm al-din, with more than 3,750 Hadith, and among them a wide sample of 

'weak' Hadith (ḑa´īf), which were extracted by the Egyptian scholar ´Abd al-Raḥīm ibn al 

Ḥusayn ibn ´Abd al-Raḥmān ´Irāqī al-Miṣrī (725/1325-806/1403) in his work: al-Mugnī 

´an ḥaml al-asfār fī l-asfār fī tajrīŷ mā fī l-Iḥyā' mina l-ajbār ("[Book] that it allows to do 

without load with volumes travel, with [explanatory] removal of the news contained in al-

Iḥyā' [of al-Gazālī])”. 

This source in the al-Gazālī (d. 505/1111) of the materials from this book, that we 

publish now, wide great interest of the compilation of Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh, is 

because what it thus synthesizing selective mode in relation to many Hadith that the 

Eastern Thinker had gathered in his Iḥyā' ´ulūm al-Dīn, the principal work whose author 

was considered as al-Muŷaddid ("the renewer"), as ḥuŷŷat al-Islām (The "argument" or 

"testimony of Islam") and as Muḥyī l-Dln, "The life-giving to the religion", titles he 

shared with some other great figures religious, and especially the latter, who, more than 

two centuries later, it will be granted also to the Mystic Ibn ´Arabī. 

In the different sections of my investigation, we can see, after the General 

Presentation, the two major parts two of my Study, starting with gathering references on 

the Author and the successive compilers, to part of a paragraph to leave established 
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some notes on "religious traditions, including the 'weak' Hadith", which serve to situate 

ourselves in front of a work as Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la'ālī, as I edit in this Doctoral 

Thesis. 

Then, we go along paths of the successive compilers of this Ahadith, the authors 

involved in this sequence: the great thinker al-Gazālī and the leading expert in Hadith 

who was al´Irāqī, to sultan Sīdī Muḥammad, interested in culture and for spreading 

respect for religious and legal regulations in which such a role the Ahadith in 18
th
 century 

Morocco. To contextualize the activity of this sultan, in general, and this work in 

particular (that it is a result of the set of actions by him during the thirty years of his 

Sultanate), I extend on aspects that show him as a reformer and legalist. 

In the second section of the Study, I deal with the work: Simṭ al-ŷawāhir, with 

the description of the unique manuscript, their circumstances, their content, and about this 

edition of Simṭ el-ŷawāhir, before moving on to present, in the third paragraph mi 

Edition. To access data from the work, I offer eight Indices, with his usual references to 

Quranic quotations, Hadith, Persons, Places, etc. The fourth section includes a list of 

Sources and Bibliography, as well as adds the reproduction of some pages of the 

manuscript. 

Among the reasons that led me to make this Doctoral thesis, is the fact that the 

hadiths gathered in Simṭ al-ŷawāhir, by being placed in a secondary qualification, the 

'weak' Hadith, raised a point of criticism, and are even more interesting, from a point of 

view religious and sociological, consider your selection by the sultan in his compilation 

of compilations which is Simṭ al-ŷawāhir placed within a genre cultivated since the end 

of the second century of the Hijra/8
th
 A.D., within the various branches included in the 

study of the Hadith (´ulūm al-ḥadīt), carried out by pious reasons, field in which our 

sultan interested, and also wished to be considered on it. 

 

Procedures and other indications  

I think than, on a Faculty of Philology, all contributions that can be made about 

editions and studies of new texts are fundamental and most admirable of the philological 

works part. Take them from the manuscript to the public light enabling your readings and 

reproductions in modern writing systems are very interesting and satisfying. 
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This is so general, and is confirmed clear is related to the Arabic Philology, area 

in which the number of manuscripts that are still in unpublished manuscripts is so high. 

When this binds editor input selects a manuscript of interest, and so it presents the 

reasons expressed, is enormous compensation which is felt by all reversed hours. 

I have followed with attention and accuracy as possible, the methodology of 

editing and working on handwritten texts that is usual in Philology. I have used, as well 

as the reproduction of the original manuscript, your direct inquiry on the library 

Ḥasaniyya of Rabat, where it is stored. 

And I have put all possible research bibliography contribution of my work to 

locate and understand the text and the context of the published work: this very deliberate 

compilation of Hadith 'weak', or religious tradition considered as ‘questionable’, which is 

the work, significantly entitled: Simṭ al-ŷawāhir, compiled by one of the most prominent 

Moroccan sultans: Sīdī Muḥammad ibn ´Abd Allāh (1170-1204 / 1757-1790), in general, 

and within his Cherif dynasty of the ´Alawies. 

 

Our edition of Simṭ al-ŷawāhir wa-l-la’ālī 

After obtaining a copy of the manuscript, I started to copy it accurately, without 

advance or delay or delete, or add anything, unless some reason required comment or 

introduce something in the text, always highlighting it and stating it. 

I then confronted the text that I had transcribed with the text of Iḥyā' ´ulūm al-dīn 

by al-Gazālī and the text of of al-Mugnī ´an ḥaml al-asfār fī l-asfār fī tajrīŷ mā fī Iḥyā' 

mina l ajbār by al-´Irāqī, and pointed out some of the results of that confrontation, 

especially when 'our' manuscript eliminated any word or paragraph, as for example on 

pages 106-107, indicating in footnotes to the edition all the comments that seemed 

interesting. 

I have used the modern orthography of words, for example in the case of the 

orthography of the hamza, and the short vowels for long. I've been pointing out most of 

this in the notes, with sufficient indications to characterize the linguistic or calligraphic 

situation. 

In terms of the content of the text: I I pointed out the Koranic texts (al-âyât), as it 

is often done. I’ve numbered sequentially the hadiths, which are located by theirs 

subjects, as usual in the collections of Hadith, and compared them with those included in 
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the two main Ṣaḥīḥ of al-Bujārī and Muslim. If none of them appeared the hadith which 

was, I tried to find them in the Sunan of al - Bayhaqī, al-Daraquṭnī and Ibn Ḥanbal, 

mainly 

I have mentioned the names of the transmitters, indicating them although they 

were numerous. I have explained some unusual words. I have tried to identify, also, the 

authors of the poetic quotations. 

 In short, a work up to now unpublished on hadith, collected by a sultan of 

Morocco, through whose religious traditions he sought identity and driving behavior of 

his subjects. 
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