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عليه وعلق أصوله وراجع حأققه
اللطيف عبد الوهاب عبد
الغماري محمد بأن الله عبد

) العلمية الكتب (دار  طبعة حأسب مرقمة النسخة هذا صفحات

الثانيالثاني  المجلدالمجلد
عنهم الله رضي الصحابأة من طائفة في بأاب

الول الفصل
من قلم ومعه جبريل على هبط الله رسول قال أنس )حأديث1(

حأبيبي لك ويقول السلما يقرئك العلى العلى إن فقال إبأريز ذهب
سفيان أبأي بأن معاوية إلى عرشي فوق من القلم هذا أهديت قد

القلم بأهذا يخط الكرسي آية بأه يكتب أن ومره إليه فأوصله
بأعدد الثواب من له كتبت قد فإني عليك ويعرضه وبأعجمه وبأشكله

فقال القيامة يوما إلى يكتبها ساعة من الكرسي آية قرأ من كل
أخذ حأتى ومضى الصديق بأكر أبأو فقاما الرحأمن عبد بأأبأي يأتيني من

ثم السلما عليهم فرد عليه فسلموا النبي إلى جميعا وجاءا بأيده
فدفع الله رسول من فدنا الرحأمن عبد أبأا يا مني أدن لمعاوية قال
فوق من ربأك إليك أهداه قد قلم هذا معاوية يا له قال ثم القلم إليه

وتعرضه وتعجمه وتشكله بأخطك الكرسي آية بأه لتكتب عرشه
من لك كتب قد الله فإن أعطاك ما على واشكره الله فاحأمد علي

القيامة يوما إلى تكتبها ساعة من الكرسي آية قرأ من بأعدد الثواب
اللهم الله رسول فقال أذنه فوق فوضعه النبي يد من القلم فأخذ
يدي بأين معاوية فجثا قال مرات ثلثا إليه أوصلته قد أني تعلم إنك

الكرامة من أعطاه ما على الله يحمد يزل فلم الله رسول
آية بأه يخط يزل ولم القلم فأخذ ومحبرة بأطرس أتى حأتى ويشكره
وعرضها وشكلها كتبها حأتى الخط من يكون ما أحأسن الكرسي

من لك كتب قد الله إن معاوية يا الله رسول فقال النبي على
يوما إلى كتبتها ساعة من الكرسي آية يقرأ من كل بأعدد الثواب
واتهم السيوطي قال مجهولون رجاله الجوزي) وأكثر (ابأن القيامة

عساكر ابأن ورواه البألي الله عبد بأن أحأمد الميزان في الذهبي بأه
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عبد بأن أحأمد بأدل البألي وزير ابأن محمد روايته في ووقع بأاختصار
أعلم تعالى والله دلس أو رواته بأعض على تحرف فكأنه البألي الله

 3 ص:2ج: الشريعة تنزيه
لمعاوية الله رسول قال الكرسي آية نزلت لما عمر )حأديث2(

أجرها) (أبأو لك كتب إل أحأد يقرؤها ل بأكتبهاقال مالي فقال اكتبها
أحأمد وعنه الحنائي يحيى بأن الحسين طريق النقاش) من سعيد

وضعه الجوزي ابأن وقال وضعه أحأدهما وقال نافع بأن محمد بأن
 أحأمد بأه واتهموا حأسين

نزل إذا وكان النبي قداما يكتب خطل ابأن كان على )حأديث3(
سميع عليم كتب عليم سميع نزل وإذا غفور رحأيم كتب رحأيم غفور
عرضه فلما عليك أملي كنت ما علي اعرض يوما النبي له فقال
وسميع غفور ورحأيم رحأيم غفور عليك أمليت كذا ما النبي له قال

فإني نبيا محمد كان إن خطل ابأن واحأد) فقال سميع وعليم عليم
قتل من النبي فقال بأمكة ولحق كفر ثم أريد ما إل له أكتب كنت ما

الكعبة بأأستار متعلق وهو مكة فتح يوما فقتل الجنة فله خطل ابأن
ابأن من أتى ما منه يأتي أن فكره معاوية يستكتب أن النبي فأراد
طريق (عد) من أمين فإنه استكتبه فقال جبريل فاستشار خطل
ابأن أخرجه آخر طريق وله السيوطي قال حأوشب بأن أصرما

 التيمي يحيى بأن إسماعيل وفيه عساكر
(خط) من ومعاوية وجبريل أنا ثلثة الله عند المناء )حأديث4(

الله عبد بأن علي على فيه والحمل بأاطل وقال هريرة أبأي حأديث
بأن أحأمد وفيه واثلة حأديث (عد) من سواه ثقات ورجاله البرداني

آخر طريق هريرة أبأي ولحديث السيوطي قال الخشاب عيسى
هذا وقال النستري عثمان بأن الحسن طريق من عدي ابأن أخرجه

بأن محمد أحأدهما (قلت) في عساكر ابأن أخرجهما وآخران كذب
حأال على لهم أقف لم من الخر وفي السمرقندي عامر بأن عبد

أبأو أخرجه الجبريني هارون أبأو عيسى بأن أحأمد وتابأع أعلم والله
والله وضاع لنه بأمتابأعته عبرة (قلت) ل فوائده في المقري بأكر

جابأر بأن الله عبد وفيه عساكر ابأن أخرجه آخر طريق وله أعلم
ذاهب أيضا وقال الحديث منكر الحاكم أحأمد أبأو قال الطرسوسي

أخشى هذا جابأر ابأن الله عبد حأجر ابأن الحافظ (قلت) قال الحديث
إلى نسب المصيصي جابأر بأن الحسين بأن الله عبد هو يكون أن

جده

 4 ص:2ج: الشريعة تنزيه
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أعلم والله ويقلبها الخبار يسرق أنه المقدمة في مر الذي يعني
جماز بأن الهيثم (قلت) فيه النجار ابأن أخرجه أنس حأديث من وجاء
أنس عن خاقان ابأن موسى عن مر كما بأين الكذابأين في عد وقد
الزرق إسحاق عن حأدثا خاقان بأن موسى للذهبي الميزان وفي
من غير وفيه انقطاع ففيه هذا هو يكن فإن فيه تكلم منكر بأخبر
 أعلم تعالى والله أعرفهم لم ذكر

معاوية وعنده الله رسول إلى جبريل جاء عباس ابأن )حأديث5(
قال مجاهيل بأطة) وفيه (ابأن لمين كاتبك إن محمد يا فقال يكتب

وفيه الوسط في الطبراني أخرجه آخر طريق وله السيوطي
من أر ولم الفزاري معاوية بأن ومروان الرملي فطر بأن محمد

) 1ترجمهما(
معاوية استكتب النبي إلى الله أوحأى الصامت بأن عبادة )حأديث6(

المقدس بأبيت كان محمد أبأو بأطة) وفيه (ابأن مأمون أمين فإنه
الرحأمن عبد بأن أحأمد وعنه السلمي زهير ابأن محمد وعنه مجهول
اتهم السيوطي وقال معاوية بأن محمد وعنه بأمؤتمن ليس الحراني

هو عدي ابأن فقال الحراني وأما السلمى الميزان في الذهبي بأه
 حأديثه يكتب ممن

فإنه استكتبه فقال معاوية استكتاب في ربأي استشرت )حأديث7(
وشيخه معاوية بأن محمد وفيه جابأر حأديث بأطة) من (ابأن أمين

وأخرجه السيوطي قال هيت قاضي مهران بأن والقاسم الحراني
طريق غير من الطيوريات في والطيوري اللقاب في الشيرازي

في المر وانحصر أي تهمتهما فزالت والحراني معاوية بأن محمد
(قلت) المتابأع طريقة غير من عساكر ابأن أخرجه لكن هيت قاضي

بأن الوليد وعنه أعرفه لم عتبة بأن القاسم الطريق هذا في له
وأما موضوعات يروي أنه المقدمة في مر وقد العنزي الفضل
تناقض حأجر ابأن الحافظ كلما في فيه فوقع مهران بأن القاسم

الحافظ عن حأمدان أبأي بأهراما بأن القاسم ترجمة في اللسان ففي
مهران بأن القاسم أنه الصواب أن الحسيني

 5 ص:2ج: الشريعة تنزيه
اتهمه بأل يتعقبه ولم كذاب إنه قال عدي ابأن وأن حأمدان أبأو

قوله نزول في الطويل بأالحديث نفسه الشافعي خجر ابأن الحافظ
وفي الربأعة الخلفاء مناقب في مر كما بأالنذر يوفون تعالى

انتهى مقبول هيت قاضي حأمدان أبأو مهران بأن القاسم التقريب
من له ليس من أن التقريب مقدمة في وذكر للتمييز وذكره

توبأع وأنه أجله من حأديثه يترك ما فيه يثبت ولم القليل إل الحديث
الحديث فلين وإل يتابأع حأيث بأمقبول عنه يعبر حأديثه جميع على
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ل وأنه كذاب أنه يثبت لم هيت قاضي مهران ابأن أن هذا وقضية
 أعلم والله حأديثه جميع على توبأع وأنه حأديثه يترك

ومحمدا السماء في جبريل ثلثة وحأيه على الله ائتمن )حأديث8(
وفيه أنس حأديث (عد) من سفيان أبأي بأن ومعاوية الرض في

 البلخي يزيد بأن أحأمد بأن محمد
هذا خذ وقال سهما معاوية ناول النبي أن هريرة أبأي )حأديث9(

الرحأمن عبد بأن وزير (خط) وفيه الجنة في بأه تلقاني حأتى السهم
جابأر حأديث (حأب) من بأشيء ليسا الجزريان الله عبد بأن وغالب
معك أمسكه فقال خليد بأني غزوة في سهما معاوية إلى دفع بألفظ
ل عساكر ابأن وقال بأهراما بأن القاسم وفيه الجنة في توافيني حأتى

من وروى الجوزي ابأن قال الغزوات في خليد بأني غزوة أعرف
الشافعي السيوطي قال الجزري غالب طريق من أنس حأديث
عساكر ابأن أخرجهما مكحول مرسل ومن عمر ابأن حأديث ومن

بأن مروان بأن ومحمد القطان سليمان بأن محمد الول (قلت) في
الفقيه محمد بأن علي الثاني في وكذا أعرفه لم ممن وغيرهما عمر

 أعلم والله وغيرهما علي بأن وأحأمد
سفرجل النبي إلى طالب أبأي بأن جعفر أهدى عمر ابأن )حأديث10(

(خط) الجنة في بأهن القني وقال سفرجلت ثلثا معاوية فأعطى
سعيد (أبأو الواسطي زكريا بأن إبأراهيم طريق من مالك رواة في
البلقاوي محمد بأن موسى الطاهر أبأي طريق يونس) من بأن

الجنة في بأها القني وقال سفرجلة معاوية إلى دفع النبي أن ولفظه
أخرجه هشاما بأن يعيش طريق من وجاء الشافعي السيوطي قال
عساكر ابأن ضعفه ويعيش موضوع الذهبي قال قلت عساكر ابأن

بأن أحأمد عنه والراوي

 6 ص:2ج: الشريعة تنزيه
قال حأجر ابأن الحافظ وقال وضعه فأحأدهما مجهول جهور

والله مجهول آخر موضع في وقال ضعيف يعيش في الدارقطني
عسقلن أهل من الجهم بأن يعيش الرشاد في الخليلي وقال أعلم
من بأسنده روى ثم مناكير صاحأب بأمشهور ليس مالك عن يروى

وقال مالك حأديث من جدا منكر قال ثم السفرجل حأديث طريقه
في الدارقطني (قلت) وأخرجه انتهى للحديث أصل ل الحفاظ
قال أنه الذهبي عن مر وقد يزيد بأن الملك عبد طريق من الغرائب

ابأن أخرجه هريرة أبأي حأديث من وجاء أعلم والله هو من يدري ل
ومما بأعضهم قال السوسي محمد بأن إسحاق طريق من عساكر

وجعفر الفتح في أسلم إنما معاوية أن الول الحديث بأطلن يبين
 الفتح قبل بأمؤتة قتل
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اليمان نور من رداء وعليه القيامة يوما معاوية يبعث )حأديث11(
قال النطاكي محمد بأن جعفر طريق من حأذيفة حأديث (حأب) من
عمر ابأن حأديث من آخر بأسند جعفر ورواه الشافعي السيوطي

 عساكر ابأن أخرجه
ل سفيان أبأي بأن معاوية غير أصحابأي من أحأدا أفتقد ل )حأديث12(

المسك من ناقة على إلي يقبل ثم عاما سبعين أو عاما ثمانين أراه
معاوية فأقول الزبأرجد من وقوائهما الله رحأمة من حأشوها الذفر
روضة في فيقول عاما ثمانين من كنت أين فأقول لبيك فيقول
تشتم كنت ما عرض هذا ويقول وأناجيه يناجيني ربأي عرش تحت
حأفص بأن الله عبد طريق من أنس حأديث (عد) من الدنيا في

الذهبي (قلت) قال والخطيب عدي ابأن قال كما وضعه وهو الوكيل
الله فقبح الوضع أسمج من هذا الجوزقاني موضوعات تلخيص في

حأسن حأديث هذا عقل بأقلة الجوزقاني وقال اختلقه فإنه الوكيل
 انتهى
تعقبا الجوزي ابأن بأخط قرأت الشافعي حأجر ابأن الحافظ وقال
فإن العصبية من بأالله نعوذ المذكور قوله في الجوزقاني على

انتهى موضوع الحديث هذا أن عليه يخفى ل الكتاب هذا مصنف
طريقين من روى لقد الشافعي السيوطي قال أعلم تعالى والله

واحأد غير وفيه منكر حأديث قال ثم عساكر ابأن أخرجهما آخرين
آفته وأن بأاطل بأأنه الميزان في الذهبي (قلت) جزما المجاهيل من

ومن الحاكم (فائدة) روى أعلم تعالى والله سليمان بأن الله عبيد
عن يصح ل قال أنه راهويه بأن إسحاق عن الجوزي ابأن طريقه

الدارقطني وروى شيء سفيان أبأي بأن معاوية فضل في النبي
الجوزي ابأن طريقه ومن

 7 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ما أبأي سألت قال عنه الله رضي حأنبل بأن أحأمد بأن الله عبد عن

أن أعلم فيهما أقول إيش قال ثم فأطرق ومعاوية علي في تقول
فجاءوا يجدوا فلم عيبا أعداؤه له ففتش العداء كثير كان عليا

وقال انتهى له منهم كيادا فأطروه وقاتله حأاربأه قد بأرجل
عنه الله رضي معاوية فضل في ورد ما أصح الشافعي السيوطي

في مسلم أخرجه فقد النبي كاتب كان أنه عباس ابأن حأديث
حأديث وبأعده الكتابأة علمه اللهم العربأاض حأديث وبأعده صحيحه

 مهديا هاديا اجعله اللهم عمرة أبأي ابأن
(عد) من فاقتلوه منبري على يخطب معاوية رأيتم إذا )حأديث13(

ومن يعقوب بأن وعباد ظهير بأن الحكم وفيه مسعود ابأن حأديث
وفي سعيد بأن مجالد أحأدهما في طريقين من سعيد أبأي حأديث
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لبأن (قلت) سبق بأشيء وليسا جدعان بأن زيد بأن علي الخر
مسلم له روى مجالدا أن هناك وذكرنا مجالد في هذا مثل الجوزي
على موضوع الحديث ذلك في قال الذهبي وأن بأغيره مقرونا
(عق) من أعلم تعالى والله كذلك هنا المر أن والظاهر مجالد

إنه زيد بأن حأماد وقال عبيد وبأن عمر طريق من الحسن مرسل
وقد الجوزي ابأن قال عبيد بأن عمرو كذب فقال أيوب عنه سئل

فمنهم الحديث هذا في بأه قذف ما معاوية عن لينفوا قوما تحذلق
أنه داود أبأي بأن بأكر أبأي عن بأسنده روى ثم غيره إلى صرفه من
هذا ليس النبي منبر على يقذر أن نذر السابأوت بأن معاوية هذا قال

ومن نقل إلى يحتاج وهذا الجوزي ابأن قال سفيان أبأي بأن معاوية
طريق من روى ثم فيه وزاد الحديث لفظ غير من ومنهم هذا نقل

غير وفيه المناكير كثير الفقيه إسحاق بأن محمد فيه بأسند الخطيب
يخطب معاوية رأيتم إذا مرفوعا جابأر عن المجهولين من واحأد
طريق ولهذا السيوطي قال مأمون أمين فإنه فاقبلوه منبري على
مداره وقال تاريخه في الحاكم أخرجه مسعود ابأن حأديث من آخر
تلخيص في الذهبي (قلت) قال متروك وهو ظهير بأن الحكم على

يعني هذا رد الجوزقاني هذا من والعجب الجوزقاني موضوعات
جابأر حأديث وذكر يعني منه أسقط هو بأما الول مسعود ابأن حأديث

والله انتهى ظلمات وسنده قال ثم إسحاق بأن محمد طريق من
 أعلم

كيف لصحابأه الله رسول قال الثمالي عمير بأن الحكم )حأديث14(
إذا عمر يا بأك كيف قال أبأدا ذلك يكون ل قال وليت إذا بأكر أبأا يا بأك

وليت

 8 ص:2ج: الشريعة تنزيه
قال حأجرا لقد لقيت إذا شرا قال فيكف بأك يا عثمان إذا وليت

قال آكل وأطعم وأقسم ول أظلم قال فكيف بأك يا علي إذا وليت
قال آكل القوت وأحأمي الحمرة وأقسم التمرة وأخفي العورة

قال أما إنكم كلكم سيلى وسيرى الله أعمالكم ثم قال كيف بأك
يا معاوية إذا وليت حأقبا تتخذ السيئة حأسنة والقبيح حأسنا يربأو
فيها الصغير ويهرما فيها الكبير أجلك يسير وظلمك عظيم (ابأن
الجوزي) وقال قال لنا شيخنا ابأن ناصر موضوع فيه مجهولون

ومتهم 
)أثر ابأن عائشة عن أبأيه كان يزيد في حأداثته صاحأب شراب15(

فأحأس معاوية بأذلك فأحأب أن يعظه فأنشده أبأياتا يرخص له في
فعل ذلك بأالليل يقول فيها 
(حأتى إذا الليل أتى بأالدجى 
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) الرقيب عين بأالغمض واكتحلت
تشتهي بأما الليل بأاشر(

) الريب نهار الليل فإنما
ناسكا تحسبه فاسق كم(

قد بأاشر الليل بأأمر عجيب) 
(ولذة الحأمق مكشوفة 

) مريب عدو كل بأها يسعى
البأيات وإنما الغلبأي آفته كذب انقطاعه على وهذا

الله عبد ولده إلى بأها كتب البرمكي خالد بأن ليحيى
 مغنية أحأب وقد

عمار مع جالسا كنت يحيى أبأي حأكيم حأديث)16(
أخاك ألست قال ولك مالي فقال موسى أبأو فجاء
ليلة يلعنك الله رسول سمعت أني إل أدري ل قال

شهدت قد عمار قال لي استغفر قد إنه قال الجمل
حأسين طريق (عد) من الستغفار أشهد ولم اللعن

وقال العطار خلف بأن علي بأن محمد وعنه الشقر
العطار السيوطي وقال العطار من فيه عندي البلء
من فالبلء يعني قلت تاريخه في الخطيب وثقه

 حأسين
فل صحابأتي في لمتي بأاركت إنك اللهم حأديث)17(

فل بأكر أبأي في لصحابأي وبأاركت البركة تسلبهم
اللهم أمره تنشر ول عليه واجمعهم البركة تسلبه
ووفق عفان بأن عثمان وصبر الخطاب بأن عمر وأعز
عبد وقر سعدا وسلم الزبأير وثبت لطلحة واغفر عليا

المهاجرين من الولين السابأقين بأي وألحق الرحأمن
الزبأير حأديث (خط) من بأإحأسان والتابأعين والنصار

سيف ضعفا أشدهم وضعفاء مجاهيل وفيه العواما بأن
 قال عمرو بأن

 9 ص:2ج: الشريعة تنزيه
بأن محمد (قلت) فيه الخطيب أخرجه آخر طريق وله السيوطي

والله مجهول الدارقطني قال يونس بأن عيسى وفيه أبأان بأن الوليد
 أعلم

عباس ابأن حأديث (خط) من ووراثي وصي العباس )حأديث18(
الصلصال حأديث (حأب) من الهاشمي الواحأد عبد ابأن جعفر وفيه

ووصي عمي أبأي المطلب عبد بأن العباس بألفظ الدلهمس بأن
 الصلصال بأن الضوء بأن محمد وفيه ووراثي
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والسلما الجاهلية في فرجه حأصن العباس عمي )حأديث19(
مسيئهم هب اللهم وولده النار على بأدنه تعالى الله فحرما

بأن محمد وفيه وأسامة علي حأديث الجوزي) من (ابأن لمحسنهم
ليس المقري الحسن بأن أحأمد وعنه بأشيء ليس الكسائي يحيى
 يجهل ممن غيرهما وفيه بأثقة

سوداء وعمامة أسود قباء وعليه جبريل علي هبط )حأديث20(
 فيها علي هبطت أرك لم التي الصورة هذه ما فقلت

حأق على وهم قلت عمك العباس ولد من الملوك صورة هذه قال
واين كانوا حأيث وولده للعباس اغفر اللهم فقلت نعم جبريل قال

بأهذا السلما الله يعز زمان أمتك على ليأتين جبريل قال كانوا
قال وأتباعهم قلت العباس ولد من قال ممن رياستهم قلت السواد

يملكون قال العباس ولد يملك شيء وأي قلت خراسان أهل من
إلى والدنيا والمنبر والسرير والمدر والحجر والخضر الصفر

طريق من علي حأديث (خط) من المنشر إلى والملك المحشر
عبد بأن أحأمد طريق من أنس حأديث ومن الطائي عامر بأن أحأمد
حأديث (حأب) من عليه فيه الحمل وقال الضرير حأسين بأن الله
(ابأن الخراساني بأاميان شين بأن الشاه طريق من الله عبد بأن جابأر

سمعان بأن زياد بأن الله عبد طريق من أنس حأديث الجوزي) من
الواحأد عبد بأن محمد أخرجه طريق أنس ولحديث السيوطي قال

على وضعوه بأغيره و السناد بأهذا منكر وقال جزئه في الدقاق
 مأمون ثقة وهشاما عمار بأن هشاما

وعليه النبي على نزل جبريل أن الشعري موسى أبأي )حأديث21(
سعيد أبأو (عد) وفيه ورائه من ذؤابأته أرخى قد سوداء عمامة
الضعفاء من وغيره الوضاع العدوي

 10 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أبأو عمي هذا فقال مقبل إليه نظر النبي أن العباس )حأديث22(

السفاح ولده من وأجملها كفا قريش أجود الربأعين الخلفاء
من بأرجل ويختمه المر هذا الله فتح بأي عم يا والمهدي والمنصور

(قلت) الغلبأي زكريا ابأن محمد طريق الجوزي) من (ابأن ولدك
هو فإذا التفاتة منه حأانت إذ راكب النبي بأينما عمار حأديث من وجاء

ولدك من بأغلما وسيختمه المر بأي فتح الله إن فقال بأالعباس
أخرجه بأعيسى يصلي الذي وهو جورا ملئت كما عدل يملها

بأإسناده بأأس ل العلل في الجوزي ابأن وقال التاريخ في الخطيب
الحجاج بأن أحأمد فيه بأاطل هو بأل فقال تلخيصه في الذهبي وتعقبه

انتهى كلما فيه لحأد رأيت وما الفة وهو جهالة وفيه الصلت بأن
 أعلم والله
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(خط) عن الخضرة يلبس العباس ولد من السابأع على )أثر23(
أبأي عن فطر عن أبأان بأن إسماعيل وضع قال معين بأن يحيى

 فذكره علي عن الطفيل
المهدي ثم المنصور ثم السفاح ولدي من يأتي عباس ابأن )أثر24(

المطيب الطيب المعمر المؤمن يلي ثم رجال ذكر ثم الجواد ثم
الحسين أبأي طريق (خط) من سنة أربأعين يملك الزهر الشاب

قلت للقادر بأهذا وأشار عمله من وهو الشناني الحسن بأن عمر
 سيرين ابأن إلى ظلمات إسناده تلخيصه في الذهبي قال

ولكل يومين أمية بأنو يليه يوما كل من العباس ولد يلي )حأديث25(
بأن العزيز عبد طريق من بأكرة أبأي حأديث (عق) من شهرين شهر
أبأو له روى بأكار السيوطي وقال بأشيء ليس وبأكار أبأيه عن بأكار
عبد بأابأنه الحديث العقيلي أعل وإنما ماجه وابأن والترمذي داود

عليه الحكم يقتضي ل وهذا محفوظ غير حأديثه (قلت) قال العزيز
أعنى إنه ثم بأعضهم مشاه الميزان في الذهبي قال بأل بأالوضع
فرأيت سنده في فتأملت بأاطل بأأنه الحديث على حأكم الذهبي
عرفته وما الجسري سعيد بأن أحأمد العزيز عبد عن له الراوي
 أعلم والله منه البلء وأن تصحف الجدي أنه ظني وأكبر

عمر بأكى خراسان أداني فتحت لما المسيب بأن سعيد )حأديث26(
الله فتح وقد يبكيك ما عوف بأن الرحأمن عبد له فقال الخطاب بأن

قال الفتح هذا مثل عليك

 11 ص:2ج: الشريعة تنزيه

سمعت النار من بأحرا وبأينهم بأيننا أن لوددت والله أبأكي ل ومالي
خراسان أعقاب من العباس ولد رايات أقبلت إذا يقول الله رسول

يوما شفاعتي تنله لم لوائهم تحت سار فمن السلما بأنعي جاؤا
بأن عمرو وعنه بأشيء ليس واقد بأن زيد طريق (طب) من القيامة

زيد السيوطي وقال المروزي إبأراهيم بأن موسى وعنه متروك واقد
روى وعمرو بأعمرو إل الحديث الجوزقاني يعل ولم حأاتم أبأو وثقه

إعلل تلخيصه في الذهبي ذكر (قلت) لما ماجه وابأن الترمذي له
انتهى بأعدهما واضعه أن واحأسب قال وعمرو بأزيد الحديث
 أعلم والله بأبعيد هو وما بأه المروزي موسى اتهاما وظاهره

هل فقال البيت في عباس ابأن عند كنا شراعة أبأي )حأديث27(
فاستوصوا السود الرايات خرجت إذا قال ل قالوا غريب فيكم

ما أحأدثك أل هريرة أبأو فقال معهم دولتنا فإن خيرا بأالفرس
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رسول سمعت فقال حأدثا ههنا وأنت قال الله رسول من سمعت
أولها فإن المشرق قبل من السود الرايات أقبلت إذا يقول الله
عبد بأن داود طريق (خط) من ضللة وآخرها هرج وأوسطها فتنة

اسمه بأأن الذهبي جزما شراعة أبأو قلت مجهول شراعة وأبأو الجبار
بأني دولة آخر في أعرف حأجر ابأن الحافظ وقال مجبون بأن سلمة
الغاني في ذكر له المجان من كان شراعة أبأو له يقال شخصا أمية
شيء ل فهو هو يكن فإن غيره أما هذا أهو أدري فل الفرج لبأي
 أعلم والله

السواد وألبسوها سبعوها العباس بأني من لمتي ويل )حأديث28(
هذه بأيت أهل من رجل يد على هلكهم النار ثياب الله وألبسهم

محمد بأن علي وفيه ثوبأان حأديث (خط) من حأبيبة أما إلى وأشار
أحأاديثه البخاري قال متروك ربأيعة بأن يزيد وفيه منكر الطرازي

صرح قلت موضوعة تكون أن أخشى أبأاطيل الصوري وقال مناكير
 كذب الخبر بأأن تلخيصه في الذهبي

في الفرخ يربأى كما السلما ربأوا فإنهم النصار أكرموا )حأديث29(
محمد بأن الوليد وفيه أنس حأديث الجوزي) من (ابأن وكره

لكن الواهيات في فذكره الجوزي ابأن ناقض قلت بأه تفرد الموقري
متهم وقال الرعيني مخلد بأن بأمحمد تلخيصه في الذهبي أعله
أعلم والله

 12 ص:2ج: الشريعة تنزيه
فقاتل الله رسول مع غزوت ملكان بأن مكلبة )حأديث30(

على هم ونزلوا الماء وبأين بأينه حأالوا حأتى شديدا قتال المشركين
ظهره على واستلقى ثيابأه خلع قد عطشان النبي فرأيت الماء

ذات أرضا أتيت حأتى الماء طلب في ومضيت لي إداوة فأخذت
فطار منه فدنوت الدراج شبه الرض في يبحث طائر فإذا رمل

خرقا فخرقت بأيدي فحفرت نداوة فيه فإذا موضعه إلى فنظرت
وأقبلت الداوة وملت وتوضأت رويت حأتى فشربأت فنبع عميقا
يا نعم قلت ماء أمعك مكلبة يا لي قال رآني فلما النبي أتيت حأتى

حأتى فشرب الداوة فناولته منه فدنوت أدن لي قال الله رسول
على يدك ضع مكلبة يا لي قال ثم للصلة وضوءه وتوضأ روى

يا لي قال ثم بأرد حأتى فؤاده على يدي فوضعت يبرد حأتى فؤادي
تسطع هي فإذا فؤاده عن يدي فنحيت هذا لك الله عرف مكلبة

كراهية بأالنهار يده يواري مكلبة فكان عاصم بأن المظفر قال نورا
أقطع أنه حأسب يعرفه ل من رآه فإذا فيتأذى الناس عليه يجتمع أن

طريق (خط) من نورا تسطع يده فإذا فصافحته بأالليل ولقيته
وتسعا مائة له أن يزعم وكان بأه المتهم وهو عاصم ابأن المظفر

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

وقال مكلبة اسمه من الصحابأة في يعرف ول وأشهرا سنة وثمانين
الخوارزمي ملكان بأن مكلبة الميزان في الذهبي قال السيوطي

افتراء من ويكون له وجود ل وإما افترى فإما صحابأي أنه زعم
الحافظ وقال نحوه حأجر ابأن للحافظ الصابأة وفي العجلي المظفر

العجائب من أعجوبأة المسانيد جامع في كثير ابأن الدين عماد
الصحبة ادعى بأقليل الثلثمائة بأعد خوارزما أمير ملكان بأن مكلبة

السند صح فإن غزوة وعشرين أربأعا الله رسول زمان في غزا وأنه
الظن على الغلب وهو يصح لم وإن افترى فقد الدعوى بأهذه إليه
العجلي عاصم بأن المظفر إل عنه يرو ولم الرواة بأعض ائتفكه فقد

(قلت) ليس انتهى يعرف ل نكرة أنه والغالب أعرفه ولست
أحأمد بأن الله عبيد منهم جماعة عنه الحديث هذا روى فقد بأمجهول

بأن محمد بأكر أبأو ومنهم الخطيب طريق في المقري يعقوب ابأن
محمد ومنهم أرسلن بأن لمحمود خوارزما تاريخ في المفيد أحأمد

من سمعه أنه الذهبي ذكر المقري شاذان بأن محمد بأن محمد بأن
طريقه ومن البلخي الحارثا بأن أحأمد بأن الحارثا منهم و المظفر

وفي السيوطي قال أعلم تعالى والله المستملي إسحاق أبأو رواه
الخليفة بأحضرة بأبغداد حأدثا الخراساني مصعبا أن النجار ابأن تاريخ

الله رسول صاحأب مكلبة عن المقتدر ابأن لله المتقي

 13 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الميزان في يترجم لم المذكور (قلت) مصعب المذكور بأالحديث

فتصحف بأالضاد كتب مظفر أنه ظني على والغالب اللسان في ول
عن النجار ابأن طريق في له الراوي أن بأذلك ظني وقوي بأمصعب
عن رواه قد وهو شاذان بأن محمد بأن محمد هو المذكور مصعب
الذهبي ذكر فقد خراساني والمظفر الذهبي عن قدمنا كما المظفر

بأني دولة آخر في ولدت قال أنه شاذان ابأن محمد طريق من عنه
ومولده الكبر من مرات ثلثا أسنانه سقطت أنه وذكر أمية

) 1أعلم( تعالى والله بأخراسان ومنشأه بأالكوفة
الثاني الفصل

المدينة في صوتا سمعت بأيتها في عائشة بأينما أنس )حأديث31(
الشاما من قدمت عوف بأن الرحأمن لعبد عير قالوا هذا ما فقالت
سمعت فقالت بأعير سبعمائة وكانت قال شيء كل من تحمل
حأبوا الجنة يدخل عوف ابأن الرحأمن عبد رأيت قد يقول الله رسول

فجعلها قائما لدخلنها استطعت إن فقال الرحأمن عبد ذلك فبلغ
من مسنده أحأمد) في (الماما الله سبيل في وأحأمالها بأأقتابأها
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هذا أحأمد الماما وقال المناكير يروي زاذان بأن عمارة طريق
الرحأمن عبد حأديث من منهال بأن الجراح ورواه منكر كذب الحديث

تدخل ل وإنك الغنياء من إنك عوف ابأن يا بألفظ نفسه عوف بأن
يكذب كان والجراح قدميك يطلق ربأك فأقرض زحأفا إل الجنة

القول في قال حأجر ابأن الحافظ بأأن أنس حأديث (تعقب) في
أغلب تابأعه بأل بأه ينفرد لم عمارة المسدد

 14 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الرحأمن عبد أمتي أغنياء من الجنة يدخل من أول بألفظ تميم ابأن
البزار أخرجه حأبوا إل يدخلها لم بأيده محمد نفس والذي عوف بأن

انتهى بأكذب اتهمه من أر لم ولكن الضعف في عمارة شبيه وأغلب
لحديث شاهدا جعله حأجر ابأن الحافظ بأأن الرحأمن عبد حأديث وفي
شاهد وله الجراح طريق غير من مسنده في البزار رواه وقد أنس
تاريخه في السراج أخرجه عوف بأن محمد بأن محمد حأديث من

أوفى أبأي بأن الله عبد حأديث من أيضا وورد ثقات رجاله بأسند
من ورد الترغيب في المنذري وقال والطبراني البزار أخرجه
يبلغ ول مقال من أجودها يسلم ولم الصحابأة من جماعة حأديث
أشياخي بأعض قال قلت الحسن درجة بأانفراده منها شيء

نظر وفيه طرقه بأمجموع يبلغها الحديث أن هذا قضية المتأخرين
 أعلم والله

فإنه الكلما في التوسع عدما أراه والذي حأجر ابأن الحافظ قال ثم
من هو نقول أن محامله وأولى كذب بأأنه أحأمد الماما شهادة يكفينا

سهوا الضرب ترك فإما عليها يضرب أن الماما أمر التي الحأاديث
كتب أحأمد بأن الله عبد عن المسند كتب من بأعض بأه أخل وإما

 بأالضرب وأخل الحديث
ما فقلت يدي بأين خشفة فيها فسمعت الجنة دخلت )حأديث32(

المهاجرين فقراء الجنة أهل أكثر فإذا فمضيت بألل قال هذا
قيل والنساء الغنياء من أقل أحأد فيها أر ولم المسلمين وذراري

النساء وأما ويمحصون يحاسبون بأالباب فهم الغنياء أما لي
الجنة أبأواب أحأد من خرجنا ثم والحرير الذهب الحأمران فألهاهن

كفة في أمتي ووضعت فيها فوضعت بأكفة أتيت بأالباب كنت فلما
أمتي بأجميع وجيء كفة في فوضع بأكر بأأبأي أتى ثم بأها فرجحت
وجيء كفة في فوضع بأعمر أتى ثم بأكر أبأو فرجح كفة في فوضعوا

رجل رجل أمتي على وعرضت عمر فرجح فوضعوا أمتي بأجميع
بأعد جاء ثم عوف بأن الرحأمن عبد واستبطأت يمرون فجعلوا
والذي الله رسول يا وأمي بأأبأي فقال الرحأمن عبد فقلت الياس

أبأدا إليك أنظر ل أني ظننت حأتى إليك خلصت ما نبيا بأالحق بأعثك
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أحأاسب مالي كثرة من قال ذاك وما قلت المشيبات بأعد إل
الله عبيد فيه يصح ول أمامة أبأي حأديث أحأمد) من (الماما وأمحص

(تعقب) ضعفاء الرحأمن عبد بأن والقاسم زيد ابأن وعلي زحأر بأن
 الحافظ وجعله حأفصة حأديث من جاء بأأنه
ما له شاهد وأقوى فقال السابأق أنس حأديث شواهد من حأجر ابأن

الطبراني رواه

 15 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في مسند الشاميين من حأديث حأفصة أما المؤمنين فذكره بأنحو

حأديث أبأي أمامة 
)حأديث عبد الله بأن بأشر أن النبي استشار أبأا بأكر وعمر في34(

أمر فقال أشيرا علي فقال الله ورسوله أعلم فقال ادعوا لي
معاوية فقال أبأو بأكر وعمر ما كان في رسول الله ورجلين من

رجال قريش ما ينفذون أمرهم حأتى يبعث رسول الله إلى غلما
من غلمان قريش فقال ادعو لي معاوية فلما وقف بأين يديه قال

أحأضروه أمركم وأشهدوه أمركم فإنه قوي أمين (طب) من
طريق مروان ابأن جناح ول يحتج بأه (تعقب) بأأن مروان من رجال

أبأي داود وابأن ماجه وقال الدارقطني ل بأأس بأه وله شاهد من
حأديث ابأن عمر أخرجه ابأن عساكر (قلت) هو من طريق جعفر

بأن محمد النطاكي فل يصلح شاهدا وفي مجمع الزوائد للهيثمي
عقب إيراده الحديث ما نصه رواه الطبراني والبزار بأاختصار

اعتراض أبأي بأكر وعمر ورجالهما ثقات وفي بأعضهم خلف وشيخ
البزار ثقة وشيخ الطبراني لم يوثقه إل الذهبي في الميزان

وليس فيه جرح مفسر ومع ذلك فهو حأديث منكر انتهى والله
أعلم 

)حأديث أبأي بأرزة كنا مع النبي فسمع صوت غناء فقال35(
انظروا ما هذا فصعدت فنظرت فإذا معاوية وعمرو بأن العاصي

يتغنيان فجئت فأخبرت النبي فقال اللهم اركسهما في الفتنة
ركسا اللهم دعهما إلى النار دعا (أبأو يعلى) من طريق يزيد بأن

أبأي زياد ول يصح يزيد كان يلقن بأأخرة فيتقلن (تعقب) بأأن هذا ل
يقتضي وضع حأديثه والحديث رواه الماما أحأمد في مسنده وله

شاهد من حأديث ابأن عباس أخرجه الطبراني وروى ابأن قانع في
معجمه من حأديث شقران بأينما نحن ليلة في سفر إذ سمع النبي

صوتا فقال ما هذا فذهبت أنظر فإذا معاوية بأن رافع وعمرو بأن
رفاعة بأن التابأوت ومعاوية بأن رافع يقول هذا الشعر 

(ل يزال جوادي تلوح عظامه 
) فيقبرا يموت أن عنه الحرب ذوي
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ركسا اركسهما اللهم فقال فأخبرته النبي فأتيت
أن قبل رفاعة بأن عمرو فمات جهنم نار إلى ودعهما

 وهذه السفر ذلك من النبي يقدما

 16 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في الول الحديث في وقع الوهم أن وبأينت الشكال أزالت الرواية

وكذلك المنافقين أحأد وكان رفاعة ابأن هو وإنما العاص ابأن قوله
 المنافقين أحأد كان رافع بأن معاوية

خير الخطاب بأن وعمر وأرحأمهم أمتي أرأف بأكر أبأو )حأديث36(
أبأي بأن وعلي وأعدلها أمتي أحأيى عفان بأن وعثمان وأكملها أمتي

أمتي أمين مسعود ابأن الله وعبد وأوسمها أمتي ولّي طالب
أمتي أعدل الدرداء وأبأو وأرقها أمتي أزهد ذر وأبأو وأوصلها
(عق) من وأجودها أمتي أحألم سفيان أبأي بأن ومعاوية وأرحأمها

بأن بأشير منهم بأه واتهم مجروحأون وفيه أوس بأن شداد حأديث
الجوزي) من (ابأن الضعفاء بأعض عن دلسه وإما وضعه فإما زاذان
المجروحأين من غيره وفيه أيضا بأشير طريق من عباس ابأن حأديث

من والترمذي أحأمد فأخرج طرق من ذلك نحو ورد قد (تعقب) بأأنه
عمر الله دين في وأشدهم بأكر أبأو بأأمتي أمتي أرحأم أنس حأديث

بأن معاذ والحراما بأالحلل وأعلمهم عفان ابأن عثمان حأياء وأصدقهم
أمين أمة ولكل كعب بأن أبأي وأقرؤهم ثابأت بأن زيد وأفرضهم جبل

وابأن الترمذي (قلت) صححه الجراح بأن عبيدة أبأو المة هذه وأمين
أبأو وأخرج أعلم تعالى والله المختارة في والضياء والحاكم حأبان
وأخرج علي وأقضاهم وزاد مثله عمر ابأن حأديث من يعلى

عبادة عويمر وأوتي وزاد نحوه حأسن بأسند الوسط في الطبراني
معاوية أوس ابأن شداد حأديث من عدي ابأن الدرداءوأخرج أبأا يعني
فلينظر السابأق حأديثه من طرف (قلت) هو وأجودها أمتي أحألم
 أعلم تعالى والله سنده في

خليل إبأراهيم اتخذ كما خليل اتخذني وجل عز الله إن )حأديث37(
والعباس تجاهين الجنة في القيامة يوما إبأراهيم ومنزل ومنزلي

عبد وفيه عمر بأن الله عبد حأديث (عق) من خليلين بأين مؤمن بأيننا
الباهلي معاوية بأن أحأمد منه وسرقه متروك الضحاك بأن الوهاب

عبد طريق من الحديث (تعقب) بأأن عدي ابأن أخرجه طريقه ومن
) 1ماجه( ابأن أخرجه الوهاب

يكون عنده وعلي للعباس قال النبي أن عباس ابأن )حأديث38(
ولدك من أحأد يملك ل فقال علي إلى التفت ثم ولدك في الملك

بأن محمد طريق (خط) من
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 17 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 رواية وفي بأأفراده يحتج ل المناكير يروي النطاح بأن صالح

خراسان أهل شيعتهم وكان السواد ولبسوا السواد بأنوك سكن إذا
(قط) وفيه مريم بأن عيسى إلى يدفعوه حأتى فيهم المر يزل لم
إبأراهيم بأن أحأمد وعنه مجهول الهاشمي سليمان بأن يعقوب أبأو

تذاكروا وقاص أبأي بأن سعد حأديث من وجاء بأشيء ليس النصاري
لك ليست إنها الله رسول فقال علي فتكلم الله رسول عند المر

 يصح (عد) ول ولدك من لحأد ول
(تعقب) متروك يحيى بأن وإسحاق بأه يحتج ل فايد بأن عثمان فيه
 الميزان في الذهبي فيه قال النطاح ابأن بأأن

روى يحيى بأن وإسحاق الثقات في حأبان ابأن ذكره علمة إخباري
 البخاري وقال ماجه وابأن الترمذي له

في وأدخلناه ويهم يخطئ حأبان ابأن وقال حأفظه في يتكلمون
بأه ينفرد لم بأما أخباره من ويحتج اليهاما من فيه بأما الضعفاء

جده عن الحارثا بأن معاوية عن الطبراني أخرج شواهد وللحديث
قد أمه يا لها فقلت خالتي أتيت زيد خرج لما يقول كان أنه أمه أبأي

سلمة أما عند كنت آبأاؤه قتل كما يقتل المسكين فقالت زيد خرج
الخلفة وتذاكروا النبي عند كنت سلمة أما فقالت الخلفة فتذاكروا

في ولكنها أبأدا إليها يصلوا لن الله رسول فقال فاطمة ولد فقالوا
الطبراني وأخرج المسيح إلى يسلموها حأتى أبأي صنو عمي ولد
 قال الشعبي عن
ل عمر ابأن له قال العراق إلى الخروج علي بأن الحسين أراد لما

وإنك الخرة فاختار والخرة الدنيا بأين خير الله رسول فإن تخرج
أخرجه الدارقطني وحأديث ولدك من أحأد ول أنت تنالها لن

بأن يعقوب أبأو حأدثنا الله عبيد بأن طلحة طريق من الخطيب
قالت المنصور بأن سليمان بأنت زينب حأدثتنا المنصور بأن سليمان
وأخرج عليه موقوفا عباس ابأن عن جده عن أبأيه عن أبأي حأدثني

هو فإذا التفاتة منه حأانت إذ راكب النبي بأينا عمار عن الخطيب
بأي المر هذا فتح وجل عز الله إن عباس يا فقال بأالعباس

الذي وهو جورا ملئت كما عدل يملها ولدك من بأغلما وسيختمه
 بأعيسى يصلي

فإن فائنوها خراسان قبل من السود الرايات أقبلت إذا )حأديث39(
طريق من مسعود ابأن حأديث (فت) من المهدي الله خليفة فيها

عبيدة عن الحسن عن قيس بأن عمرو

 18 ص:2ج: الشريعة تنزيه
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سمع ول الحسن من يسمع ولم بأشيء ليس عمرو له أصل ول
المسدد القول في حأجر ابأن (تعقبه) الحافظ عبيدة من الحسن

من مسنده في أحأمد أخرجه فقد الجوزي ابأن يصب لم فقال
هريرة أبأي حأديث من الدلئل في والبيهقي وأحأمد ثوبأان حأديث
عند شواهد وللحديث انتهى بأالكذب متهم إسناديهما في وليس
في عساكر وابأن الفتن في الشيخ وأبأي المستدرك في الحاكم
 تاريخه
الثالث الفصل

فغدوا هاشم بأني من عشرة اجتمع قال مبهم رجل عن )حأديث40(
وسلموا عليهم فسلم إليهم التفت الصلة انفضت فلما النبي على
أمورنا بأعض لنذاكرك إليك الله رسول يا غدونا بأعضهم قال ثم عليه

بأها فشرفك النبوة وهذه الرسالة بأهذه خصك قد تعالى الله إن
محمود والله جميل حأسن أمرك من شيء فكل بأشرفك وشرفنا

أن فرأينا الوحأي بأكتابأة علينا نحا قد سفيان أبأي بأن معاوية وهذا
الوحأي فكان رجل إلى انظروا نعم فقال أولى بأيتك أهل من غيره

جبريل هبط أربأعين يوما كان فلما بأشيء ينزل ل ليلة أربأعين
 بأيضاء بأصحيفة

 وحأيه لكتابأة الله اختاره من تغير أن لك ليس محمد يا مكتوب فيها
وأثبته فأجلسه فجاء معاوية أين الله رسول فقال أمين فإنه فأقره
واحأد غير وفيه منكر (كر) وقال الوحأي كتابأة من عليه كان ما على
بأبطلنه نقطع مما هو بأل الميزان في الذهبي وقال المجهولين من

 اليمان مدخول افتراه الذي يكون أن لخشى إني فوالله
جاء إذ أكتب الله رسول يدي بأين جالس أنا بأينا علي )حأديث41(

إلى فدفعه يدي من القلم الله رسول فأخذ سفيان أبأي بأن معاوية
تعالى الله أن علمت إذ ذلك من نفسي في وجدت فما معاوية

منكر وقال المتوكل مولى ميسرة طريق (نجا) من بأذلك أمره
منه هذا يقبل فل الحديث ذاهب وميسرة مجاهيل رواته وأكثر

ومن ميسرة ترجمة في اللسان في حأجر ابأن الحافظ (قلت) قال
قال ثم الحديث هذا متنه إسنادا فذكر كردوس حأدثنا موضوعاته

أعلم تعالى والله مختلق وإسناد بأاطل متن وهذا

 19 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الباب هذا من عليكم يدخل الله رسول قال عمر ابأن )حأديث42(

فدخل ذلك مثل الغد من قال ثم معاوية فدخل الجنة أهل من رجل
يا رجل فقال معاوية فدخل ذلك مثل الغد من قال ثم معاوية
منك وأنا معاوية يا مني أنت قال ثم هو هذا قال هو هذا الله رسول
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(ابأن (مى) و والوسطى السبابأة كهاتين الجنة بأاب على ولتزاحأمني
ل دينار بأن الله عبد بأن الرحأمن عبد وفيه الواهيات الجوزي) في

يعلم ل وهو حأديثه في الخطأ كثر عياش بأن إسماعيل وعنه بأه يحتج
قال المروزي يحيى بأن العزيز عبد عنه و بأه الحأتجاج حأد عن فخرج

(قلت) بأصحيح ليس فإنه سرقه فكأنه مجهول الميزان في الذهبي
ووصفه العزيز عبد جهالة على الواهيات في الذهبي ) وافق1(

بأحر بأن العزيز عبد عن رواه الدوري عباسا إن قال ثم بأالمؤدب
رأيت وما مشهور وقال آخره في والراء بأالموحأدة والده الذي يعني
انتهى الحجازيين عن عجائب صاحأب إسماعيل بأل ضعفه أحأد

عن المروزي بأحر بأن العزيز عبد فقال الميزان في ذلك وناقض
أعلم والله انتهى فيه طعن وقد بأاطل بأخبر عياش بأن إسماعيل

عن رواد أبأي بأن المجيد عبد هذا ضد في روى وقد الجوزي ابأن قال
فرعون أمة لكل مرفوعا عمر ابأن عن نافع عن عمر بأن الله عبيد

وعبد ساقط وهذا سفيان أبأي بأن معاوية المة هذه وفرعون
فدلسه إنسان عن أخذه فكأنه شيئا الله عبيد من يسمع لم المجيد
 بأه وحأدثا

وجبريل وميكائيل وإسرافيل والقلم اللوح سبعة المناء )حأديث43(
من معجمه الحداد) في علي (أبأو سفيان أبأي بأن ومعاوية ومحمد
 عفان ابأن داود طريق من أنس حأديث

وإسرافيل واللوح القلم سبعة الله عند المناء )حأديث44(
وأنا وجبريل وميكائيل

 20 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الوحأي أديت من إلى للقلم الله يقول القيامة يوما كان فإذا ومعاوية
إلى فيقول الوحأي أديت من إلى للوح فيقول اللوح إلى فيقول

إلى فيقول الوحأي أديت من إلى لسرافيل فيقول إسرافيل
جبريل إلى فيقول الوحأي أديت من إلى لميكائيل فيقول ميكائيل
فيقول محمد إلى فيقول الوحأي أديت من إلى لجبريل فيقول
جبريل أخبرني كذا معاوية فأقول الوحأي على ائتمنت من لمحمد

صدق الله فيقول والخرة الدنيا في أمين أنه قلت أنك رب يا عنك
جبريل وصدق ميكائيل وصدق إسرافيل وصدق اللوح وصدق القلم

(كر) والخرة الدنيا في أمين معاوية أن أنا وصدقت محمد وصدق
بأن إسحاق طريق من لله عبدا ابأن وجابأر عباس ابأن حأديث من

 انقطاع وفيه السوسي إسحاق بأن محمد
حألة وعليه سفيان أبأي بأن معاوية القيامة يوما يحشر )حأديث45(

في بأها يفتخر الرضى من وبأاطنها الرحأمة من ظاهرها نور من
بأن سعد حأديث (كر) من الله رسول يدي بأين الوحأي لكتابأته الجمع

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

 المذكور إسحاق طريق من وحأذيفة وقاص أبأي
السندس من رداء وعليه قبره من معاوية يخرج )حأديث46(

محمد الله إل إله ل مكتوب عليه والياقوت بأالدر مرصع والستبرق
علي عفان بأن عثمان الخطاب بأن عمر الصديق بأكر أبأو الله رسول

 المذكور الطريق من سعيد أبأي حأديث (كر) من طالب أبأي بأن
يا فضلك في الشاك لمعاوية النبي قال عباس ابأن )حأديث47(

له نار من طوق عنقه وفي القيامة يوما الرض عنه تنشق معاوية
عمر مقدار وجهه في يكلح شيطان شعبة كل على شعبة ثلثمائة
 المذكور الطريق (كر) من الدنيا

أخضر آس بأورقة النبي إلى جبريل جاء عباس ابأن )حأديث48(
فرض معاوية حأب الله رسول محمد الله إل إله ل عليها مكتوب

 المذكور الطريق (كر) من عبادي على
أما بأيت إلى العصر صلى أن بأعد الله رسول دخل أنس )حأديث49(

موزات أربأع وأعطاني فاطمة بأيت إلى صر أنس يا فقال حأبيبة
لفاطمة واثنتين للحسين وواحأدة للحسن واحأدة أنس يا لي فقال
رسول يا حأبيبة أما فقالت الله رسول إلى وصرت ففعلت إلي وصر
من أصحابأك تفاضل الله

 21 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ل فقال الشجرة تحت بأايعوا بأما أخي على وافتخروا قريش

الله رسول وخرج بأايعوا كما بأايع فلقد أحأد على أحأد يفتخرن
وعثمان وعمر بأكر أبأو فطلع المسجد بأاب على فقعد معه وخرجت

لبيك قال بأكر أبأا يا بأكر لبأي الله رسول فقال الناس وسائر وعلي
الشجرة تحت ونحن بأايعني من أول من تحفظ قال الله رسول يا

فرفع طالب أبأي بأن وعلي وعمر الله رسول يا أنا بأكر أبأو قال
عثمان غاب وإذا فعثمان أنا غبت إذا الله رسول فقال رأسه عثمان

وطلحة وعلي الله رسول يا عثمان وقال بأكر أبأو فضحك فأنا
قال الجراح بأن عبيدة وأبأو عوف ابأن الرحأمن وعبد وسعيد والزبأير
قال معاوية أين قال وكنا كانوا الذين هؤلء قال من ثم الله رسول

لقد نبيا بأالحق بأعثني والذي الله رسول فقال بأالحضرة معنا يكن لم
يا علمنا ما بأكر أبأو قال بأايعتم كما سفيان أبأي بأن معاوية بأايع

في وقال الذر من قبضة الله قبض ما وقت في إنه قال الله رسول
وطلحة وعلي وعثمان وعمر بأكر أبأا يا أنت كنت أبأالي ول الجنة

الجراح بأن عبيدة وأبأو عوف بأن الرحأمن وعبد وسعيد وسعد والزبأير
نصح و بأايعتم كما بأايع ولقد القبضة تلك سفيان أبأي بأن ومعاوية

أبأاحأكم كما الجنة وأبأاحأه لكم غفر كما له الله وغفر نصحتم كما
 المذكور إسحاق طريق (كر) من
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استشرف الكرسي آية نزلت لما الشعري موسى أبأي )حأديث50(
ذلك فبلغ فلن دون أكتبها أنا منهم رجل كل فقال النبي أصحاب لها

أبأو قال السماء من بأوحأي إل أحأدا أستكتب فل أنا أما فقال النبي
بأعبايته فغشي الوحأي نزل إذ جلوس الله رسول مع فإنا موسى

الغلما معاوية فعل ما يقول طفق الوحأي عنه سرى فلما القطوانية
كتف ومعه قلم أذنه وعلى النبي فأتى ذلك له فذكر معاوية فأتى
النبي ركبة إلى ركبته صير حأتى فدنا غلما يا أدن النبي فقال بأعير

الله رسول يا وأمي أبأي فداك أكتب وما قال غلما يا اكتب فقال
قوله إلى انتهى القيوما) حأتى الحي هو إل إله ل (الله اكتب قال

يا نعم قال غلما يا أكتبتها النبي فقال العظيم) فكتبها العلي (وهو
القيامة يوما إلى قرئت ما لك الله غفر قال الله رسول

 22 ص:2ج: الشريعة تنزيه
من عباس ابأن حأديث من وجاء المذكور إسحاق طريق (كر) من
وأخرج دويد بأن زكريا وفيه عساكر ابأن أحأدهما أخرج طريقين

صاحأب أنه قدمنا وقد عياش بأن إسماعيل وفيه الديلمي الخر
من هنا لنه الحجازيين عن روايتة من وهو الحجازيين عن عجائب
 جريج ابأن عن روايته

ومعاوية النبي دعى القيامة يوما كان إذا عباس ابأن )أثر51(
ويسور أحأمر ياقوت بأطوق النبي فيطوق الله يدي بأين فيوقفان

ثم معاوية فيطوقه الطوق النبي فيأخذ اللؤلؤ من أسورة بأثلثة
وأنا علي تنسخي محمد يا الله فيقول أسورة بأالثلثة يسوره
ضمنت كنت وسيدي إلهي النبي فيقول أبأخل ل الذي وأنا السخي
رب يا يديك بأين له ضمنت ما فأوفيته الدنيا دار في لمعاوية
الجنة إلى انطلقا صاحأبك بأيد خذ يقول ثم إليهما الرب فيتبسم

 إسحاق طريق (كر) من جمتعا
ذات كان النبي أن جده عن السعدي يحيى بأن عمرو )حأديث52(

في المسجد بأاب من عليكم يدخل قال إذ أصحابأه بأين جالسا يوما
هريرة أبأو قال بأه الله يفرحأني الجنة أهل من رجل اليوما هذا

يا فقلت دخل قد سفيان أبأي بأن بأمعاوية نحن فإذا لها فتطاولت
قال ثم ثلثا يقولها هو هريرة أبأا يا نعم قال هذا هو الله رسول
شعر أعرافها على العين زرق كلبأا جهنم في إن هريرة أبأا يا النبي

السموات تبلع أن منها لكل تعالى الله أذن لو الخيل أذناب كأمثال
من على القيامة يوما تسلط عليه ذلك لهان واحأدة لقمة في السبع

وفيه المذكور إسحاق طريق (كر) من سفيان أبأي بأن معاوية لعن
) 1انقطاع( أيضا

الشاما مدائن بأعض ليلين الله رسول قال عمر ابأن )حأديث53(
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الله رسول يا هو من رجل فقال منه وأنا مني هو منيع عزيز رجل
بأقضيب فقال

 23 ص:2ج: الشريعة تنزيه
بأن الحسن طريق (عد) من هذا هو معاوية قفا في يده في كان

في حأبان ابأن ذكره الحسن حأجر ابأن الحافظ (قلت) قال شبيب
قال أنه الدارقطني عن الميزان ) وفي1أغرب( ربأما وقال الثقات

أبأو أخبرنا آخر إسناد أيضا وفيه بأه يعتبر بأالقوي ليس أخباري فيه
أهل ثقات من المكتب شبيب بأن الحسن حأدثنا المحاملي الله عبد

شيخ وهو المحاملي هو بأغداد أهل ثقات من قائل أن والظاهر بأغداد
 أعلم ) والله3توثيقه( يعتبر ومثله ومحدثها وقته في بأغداد

فقرأ الفجر صلة يوما ذات الله رسول بأنا صلى جابأر )حأديث54(
أبأي بأن معاوية الضالين) قال (ول قوله إلى بألغ فلما الكتاب فاتحة

إلينا أقبل صلته من انفتل فلما صوته بأها (آمين) ورفع سفيان
بأعدد لك الله غفر معاوية يا فقال أنا معاوية قال المتكلم من وقال

(مي القيامة يوما إلى آمين قال من وبأعدد الكتاب فاتحة قرأ من
قال الحافظ الرازي وأظنه سعيد بأن علي وفيه علته يبين قلت) لم

وشيخه فيه تكلموا يونس ابأن وقال بأثقة ليس الدارقطني فيه
 أعلم والله هو من أدري ل سعيد

الله كساك معاوية يا لمعاوية الله رسول قال عمر ابأن )حأديث55(
إبأراهيم بأن الله عبد (مى) وفيه اليمان بأزينة وزينك الجنة حألل من
 الغفاري وهو

منهم لي فجعل أصحابأا لي واختار اختارني الله إن )حأديث56(
فل ينتقصونهم قوما الزمان آخر في سيخرج وإنه وأنصارا وزراء

تصلوا ول عليهم ولتصلوا تجالسوهم ول تشاربأوهم ول تواكلوهم
الحديث آخر في الزيادة هذه وقال أنس حأديث (نجا) من معهم
وفيه له أصل ل بأاطل خبر هذا حأبان ابأن وقال محفوظة غير غريبة
 جدا الحديث منكر الله عبد ابأن أو الله عبيد بأن بأشير

قال يقول الشعري موسى أبأا سمعت غفلة بأن سويد )حأديث75(
تبعهما من ضال ضالن حأكمان المة هذه في يكون الله رسول

حأتى مات ما فوالله قال أحأدهما تكون ل انظر موسى أبأا يا قلت
علي بأن جعفر طريق (طب) من أحأدهما رأيته

 24 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في وقال مجهول شيخ علي بأن وجعفر بأاطل عندي هذا وقال

وابأن القطان فيه قال عباس بأن علي يعني جعفر شيخ الميزان
 انتهى الفة أنه فالظاهر بأشيء ليس معين
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الهللية الحارثا بأنت الفضل أما حأدثتني عباس ابأن )حأديث58(
إنك الفضل أما يا لي فقال الحجر في وهو بأالنبي مررت قالت
ل أن الفريقين تحالف وقد كيف الله رسول يا قلت بأغلما حأامل
فلما قالت بأه فائتني وضعتيه فإذا لك أقول ما هو قال النساء يأتوا

أذنك في وأقاما اليمنى أذنك في فأذن الله رسول بأك أتيت وضعتك
فأعلمته العباس فأتيت قالت الخلفاء بأأبأي اذهبي وقال اليسرى

بأين فقبل إليه قاما رآه فلما النبي فأتى لباسا جميل رجل وكان
بأعمه فليباه شاء فمن عمي هذا قال ثم يمينه عن أقعده ثم عينيه
القول هذا أقول ل لما عباس يا قال هذا بأعض الله رسول يا قال
يا فقال أهلي من بأعدي أخلف من وخير أبأي وصنو عمي أنت

يا نعم قال مولودنا عن الفضل أما بأه أخبرتني شيء ما الله رسول
منهم ولولدك لك فهي ومائة وثلثين خمس سنة كان إذا عباس

بأن أحأمد طريق (خط) من المهدي ومنهم المنصور ومنهم السفاح
في (قلت) وقال بأجهل اختلقه وهو الميزان في قال الهللي راشد

إذ راشد ابأن أحأمد من فيه والفة بأيقين بأاطل الواهيات تلخيص
 أعلم والله سواه ثقات معرفون رواته

عبد ابأن العباس عمه إلى الله رسول بأعث عباس ابأن )حأديث59(
سلمة أما منزل في فأتياه طالب أبأي بأن علي وإلى المطلب
حأتى وامتريا فاختلفا المر بأبعض وأمرهما المر بأعض عن فنهاهما
يا فقال الله رسول يدي بأين اختلفهما واشتد أصواتهما ارتفعت

وبأقيتي وعمي أبأي أغلظت لمن تدري وقال عليه وأقبل علي
محتدا الجاهلية أهل خير آبأائي نسل وبأقية وعنصري وأصلي
حأقي ضيع فقد حأقه جهل من بأعدي ودينا نفسا السلما أهل وأفضل

يجعلهم أولدا العباس عمى من يخرج ذكره جل الله أن علمت أما
أمتي مهدي ومنهم ناعمين ملوكا خلفاء يجعلهم أمتي أمر ولة الله

أصواتهم ورفع ذكر الذي هو الله ولكن ذكرتهم أنا لست علي يا
عبدا ساطعا نورا فيهم وجل عز الله يجعل ناواهم من فيخذل
شديد واختلف المر من فرقة حأين الله يبعثه سيدا مهديا صالحا
يحبه الرض في وأولياءه الدين بأه ويعز وسنتي كتابأه بأه الله فيحيي

الرض شرق في الصالحون وعباده وملئكته سمائه في الله

 25 ص:2ج: الشريعة تنزيه
فيقتل العباس ولد من الخوين اختلف بأعد علي يا وذلك وغربأها
علي يا ولدك من قوما ويخرج الفتنة تقع ثم صاحأبه أحأدهما

قطر في عليهم ويغيرون ويعادونهم البلدان عليهم فيفسدون
الله يرد ثم السنة تماما أو أشهرا ذلك فيكون عليهم وتفسد الرض

مهدي يخرج حأتى فيهم تزال فل العباس ولد على النعمة وجل عز
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ويحيى الكلمة بأه الله فيجمع السن حأدثا شاب منهم أمتي مهدي
بأكتاب مستمسك مؤمن كل زمانه في ويعيش والسنة الكتاب بأه

أمتي في كانت كربأة كل بأه ويفرج رحأمته الله ينزل بأه وسنته الله
وفي فيه ذلك يزال فل الرض وساكن السماء ساكن عنه يرضى
ذلك فيقبض وكلمته الله روح مريم بأن عيسى ينزل حأتى نسله
حأافظا الله من العباس ولل للعباس أن علمت أما علي يا منهم

ووليهم مخذول عدوهم أن علمت أما فيهم ذلك الله أعطاني
بأين عرق ذر حأتى شديدا غضبا الله رسول وغضب قال منصور

في المقالة في يقلع كاد فما عروقه وذرت وجهه واحأمر عينيه
العباس إلى وثب علي ذلك رأى فلما نهاره عامة وولده العباس
رسوله وسخط الله سخط من بأالله أعوذ وقال رأسه وقبل فعانقه

قال ثم الله رسول غضب سكن حأتى كذلك زال فما عمي وسخط
بأن العباس وبأقيتك وبأقيتي وعمي أبأي حأق يعرف لم من إنه علي يا

علي يا حأقي جهل فقد ورسوله الله من ومكانه المطلب عبد
يشد أمتي أمر يلمون حأافظا الله من لهم فإن وولده عنزته احأفظ

سنتي وغيرت السلما كفئ ما بأعد السلما بأهم ويعز الدين بأهم الله
يلقاهم ول سود بأرايات خراسان لها يقال أرض من ناصرهم يخرج

بأبيت راياتهم تضرب حأتى أيديهم في ما على وغلبوا هزموه إل أحأد
لهما دعا أدبأرا فلما فانصرفا الله رسول أمرهما ثم المقدس

عمر (كر) وفيه مختلفين غير راضيين وخرجا كثيرا دعاء الله رسول
 راشد بأن

من خرجنا فلما النبي على وأبأي أنا دخلت عباس ابأن )حأديث60(
أحأسن رأيت ما النبي مع كان الذي الرجل رأيت ما لبأي قلت عنده
بأنا فارجع هو قلت النبي أما وجها أحأسن كان هو لي قال منه

الذي الرجل أين الله رسول يا أبأي له فقال عليه دخلنا حأتى فرجعنا
الله عبد يا فقال منك وجها أحأسن كان أنه الله عبد زعم معك كان

قال دخلت حأين إنه أما جبريل ذلك إن أما قال نعم قلت رأيته

 26 ص:2ج: الشريعة تنزيه
قال العباس بأن الله عبد عمي ابأن قلت الغلما هذا من محمد يا لي
بأارك اللهم قال له الله ادع الله روح يا قلت للخير لمخيل إنه أما

مالك ابأن الرحأمن عبد (نجا) وفيه طيبا كثيرا منه اجعل اللهم عليه
 النسفي وهناد مغول بأن

يصاهر ول أحأد إلى أصاهر ل أن ربأي شروط من شرط )حأديث61(
أصهاري في فاحأفظوني الجنة في رفقائي كانوا إل أحأد إلى

لم ومن حأافظ الله من عليه كان فيهم حأفظني فمن وأصحابأي
(كر) من هلك منه الله تخلى ومن منه الله تخلى فيهم يحفظني
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الدمشقي العلء بأن إبأراهيم بأن محمد وفيه جبل بأن معاذ حأديث
خليل غلما وعنه

 27 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 متفرقة ومثالب مناقب في بأاب

الول الفصل

رآه ثم السحنة حأسن إبأليس رأى النبي أن هريرة أبأي )حأديث1(
جسمك انحل الذي ما له فقال اللون متغير الجسم ناحأل ذلك بأعد

هي وما قال أمتك في خصال قال أول رأيتك ما بأعد من لونك وغير
وقتها في بأالصلة ينادي ورجل الله سبيل في فرس صهيل قال
لله عمال بأالصحة لله خائف ورجل محتسبا والنهار الليل وآناء

ذا أو محتاجا رحأم ذا بأه فوصل حألل من كسبا كسب ورجل مخلصا
يذكر ومقعده محرابأه في وجلس الصبح صلى ورجل مضطرا فاقة
التي فتلك راجيا لله الضحى صلى ثم الشمس طلعت حأتى الله

 بأه واتهمه واصل بأن عمرو طريق (خط) من الفاعيل بأي فعلت
قتله من يدري ل بأالمدينة قتل رجل أن الله عبد بأن جابأر )حأديث2(

عباد طريق (عق) من قريشا يبغض كان إنه الله أبأعده النبي فقال
بأالمناكير يأتي وعباد الحنفي الرحأمن عبد بأن هلل عن المهلبي
إعلله جهة من إل السيوطي يتعقبه (قلت) لم الترك فاستحق

من أنه على هلل ترجمة في العقيلي أورده إنما فقال بأعباد
فكان عباد وأما واللسان الميزان في وكذا له أصل ل وقال مناكيره
الستة الئمة له وروى واحأد غير وثقه القدر كبير عاقل نبيل شريفا
من الطبراني روى شواهد فله بأموضوع ليس أنه والصواب انتهى
المغيرة عن مقال وفيه الحافظ الزهري محمد بأن يعقوب طريق

على حأنين يوما وقف الله رسول رأيت قال عنه الله رضي شعبة بأن
قريشا تبغض كنت فإنك الله أبأعدك فقال مقتول ثقيف من رجل

العراقي الحافظ قاله كما حأسن بأإسناد مسنده في البزار وروى
وقاص أبأي بأن سعد عن العرب محبة في القرب محجة كتابأه في

 عنه الله رضي
الله أبأعده فقال أسلم كان وقد قتل الثقفي فلنا إن للنبي قيل قال
الله رسول أن بألغني قال شهاب ابأن وعن قريشا يبغض كان إنه

رجل له ذكر

 28 ص:2ج: الشريعة تنزيه
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الله أبأعده الله رسول فقال كافر وهو حأنين يوما مات ثقيف من
العراقي الحافظ طريقه ومن السراج رواه قريشا يبغض كان فإنه
في لهم مخرج رجاله السناد صحيح مرسل هذا وقال المحجة في

كان إن الله أبأعده السري ابأن أخرجها رواية وفي انتهى الصحيح
 أعلم والله العرب ليبغض

فاتخذوهم ليمنا فيهم وإن أسخياء نجداء الحبشة إن )حأديث3(
بأن حأبيب وفيه جابأر حأديث (عد) من شيء أقوى فإنهم وامتهنوهم

 مالك كاتب حأبيب أبأي
ذرية أصلبأهم من لخرج خيرا الخصيان في الله علم لو )حأديث4(

الجوزي) من (ابأن فجباهم فيهم خير ل أن علم ولكن الله يعبدون
في (قلت) كذا آفتة وهو يحيى بأن إسحاق وفيه عباس ابأن حأديث
الموضوعات من عندي التي النسخة في وليس المصنوعة الللئ

مسمى طبقته في أر لم فإنني هذا يحيى بأن إسحاق من أدري ول
 أعلم تعالى والله الكعبي يحيى أبأي ابأن ولعله بأالكذب متهما بأذلك

ممن فقال هيئته فأعجبته نبطيا هريرة أبأو رأى الشعبي )حأديث5(
قتلة يقول الله رسول سمعت عني تنح قال النبط من قال أنت

فالهرب البنيان وشيدوا الربأاع اتخذوا فإذا الظلمة وأعوان النبياء
(قلت) مغول بأن مالك بأن الرحأمن عبد طريق (عق) من الهرب

النبط تفصح الدين إكفاء من مرفوعا عباس ابأن حأديث معناه وفي
بأن عمران منكر خبر حأاتم أبأو قال المصار في القصور واتخاذهم

يعني عباس ابأن عن حأمزة ابأن عن بأه حأدثا حأتى مستورا تماما
 أعلم تعالى والله فافتضح

في تقدما الخ الله عبد بأن جابأر عند كنا قال الزبأير أبأي )حأديث6(
 البيت وآل السبطين فضائل بأاب

الحسن عند جالسا كنت اليمامي الله عبد بأن )(حأديث) جابأر7(
فدعا النبي إلى فحملوني الربأعاء ليلة أمي ولدتني يقول فسمعته

جابأر قال العلم في نزهه اللهم وقال رأسي على يده ومسح لي
جابأر كان (خط) وقال سلمة أمه واسم فيروز الحسن أبأي واسم
الحسن يولد لم الوجوه كل من بأاطل وكلمه يقول بأما جاهل كذابأا
خيرة أمه واسم يسار أبأيه اسم أن خلف ول النبي زمن في

 29 ص:2ج: الشريعة تنزيه
مقتل وفيه السبطين مناقب في تقدما عمرو ابأن )حأديث8(

 يزيد وذكر الحسين
على أضر إدريس بأن محمد له يقال رجل أمتي في يكون )حأديث9(

سراج هو حأنيفة أبأو له يقال رجل أمتي في ويكون إبأليس من أمتي
الجويباري أحأمد وفيه أنس حأديث (قا) من أمتي سراج هو أمتي
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أن المدخل في الحاكم وذكر وضعه وأحأدهما السلمي مأمون وعنه
فقال بأخراسان تبعه ومن الشافعي إلى ترى أل له قيل مأمونا
يستحقه ما الله من فعليه له الواضع أنه بأهذا فبان إلخ أحأمد حأدثنا

طريق من الخطيب أخرجه هريرة أبأي حأديث من أيضا وجعلوه
من وهو والخطيب الحاكم قال البورقي المرزوي سعيد بأن محمد
 عليه تعالى الله لعنة وضعه

ثابأت بأن النعمان له يقال رجل بأعدي من )(حأديث) سيأتي10(
(خط) من يديه على وسنتي الله دين ليحيين حأنيفة أبأا ويكنى
مجهول المهاجر ابأن المعلي أبأو وعنه أبأان طريق من أنس حأديث
الله عبد بأن يزيد بأن محمد وعنه كذلك قيس بأن سليمان وعنه

 كذابأا بأه وناهيك الجويباري طريق (عد) من متروك السلمي
كراما بأن محمد له يقال رجل الزمان آخر في يجيء )حأديث11(

المقدس بأيت إلى خراسان من هجرته والجماعة السنة يحيي
وفيه هريرة أبأي حأديث (قانجا) من المدينة إلى مكة من كهجرتي
 بأه المتهم وهو محمشاد بأن إسحاق
الثاني الفصل

وكلما عربأي والقرآن عربأي لني لثلثا العرب أحأبوا )حأديث12(
بأن يحيى طريق من عباس ابأن حأديث (عق) من عربأي الجنة أهل
المقلوبأات يروي ويحيى انتهى منكر وقال بأردة أبأي بأن بأريد

الشعب في البيهقي الطريق هذا من أخرجه الحديث (تعقب) بأأن
بأن الفضل بأن محمد يحيى وتابأع وصححه المستدرك في والحاكم

في تلخيصه في الذهبي وتعقبه أيضا الحاكم أخرجه عطية
متهم الفضل بأن ومحمد وغيره أحأمد ضعفه يحيى بأأن الطريقين

عربأي أنا هريرة أبأي حأديث من شاهد وله للمتابأعات يصلح فل
في الطبراني أخرجه عربأي الجنة أهل ولسان عربأي والقرآن
فالحديث مناكير له الرحأمن عبد بأن العلء بأن الشبل وفيه الوسط

 30 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في العراقي الحافظ (قلت) قال موضوع ول صحيح ل ضعيف
وشبل عباس ابأن حأديث من أصح هريرة أبأي حأديث القرب محجة

في المر مستقيم إنه وقال صحيحه في حأبان ابأن بأه احأتج العلء بأن
متروك الزهري عمران بأن العزيز عبد عنه له الراوي لكن الحديث

 أعلم تعالى والله انتهى الحديث هذا يصح فل وغيره النسائي قاله
دعوني فقال الله رسول عند السودان ذكر عباس ابأن )حأديث13(

يحيى فيه يصح (خط) ول وفرجه لبطنه السود إنما السودان من
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 الحديث منكر المديني سليمان أبأي بأن
هذا لمن فقال طعاما الله رسول رأى أيضا عباس ابأن )حأديث14(

لنهم تفعل ل عم يا قال وأكسوهم أطعمهم للحبشة العباس فقال
حأفص بأن طريق (قط) من زنوا شبعوا وإن سرقوا أجاعوا إن

 بأشيء وليس المكي
أيمن أما حأديث (عق) من وفرجه لبطنه السود إنما )وحأديث15(

عليه يتابأع ل وقال الزبأير بأن خالد بأن محمد بأن خالد طريق من
 مجهول حأاتم أبأو وقال

فيهم وإن سرق جاع وإذا زنى شبع إذا الزنجي )وحأديث16(
عنبسة فيه يصح ول عائشة حأديث (عد) من ونجدة لسماحأة
رواه ما منها شواهد لها بأأن الربأعة (تعقب) في متروك البصري

إذا الحبش في خير ل عباس ابأن حأديث من والبزار الطبراني
إطعاما حأسنتين لخلتين فيهم وإن زنوا شبعوا وإن سرقوا جاعوا

المغنى في الذهبي قال عوسجة وفيه البأس عند وبأأسا الطعاما
في المزي الحافظ (قلت) قال مجهول وهو داود أبأو له روى

ابأن مواله عن روى عباس ابأن مولى المكي عوسجة التهذيب
عبدا إل وارثا يترك ولم الله رسول عهد على رجل مات قال عباس

حأديثه يصح ل البخاري قال ميراثه الله رسول فأعطاه أعتقه هو
ثقة مكي زرعة أبأو وقال بأمشهور ليس والنسائي حأاتم أبأو وقال

الواحأد الحديث هذا الربأعة له أخرج الثقات في حأبان ابأن وذكره
قتيبة ابأن عن نقل التهذيب تهذيب في حأجر ابأن الحافظ وزاد انتهى

لتهامهم إما هذا عوسجة حأديث خلف على والفقهاء قال أنه
في لتحريف وإما سنة ول فرض بأه يثبت ل ممن فإنه عوسجة
مسند في ما ومنها أعلم تعالى والله لنسخ وإما التأويل

 31 ص:2ج: الشريعة تنزيه
قال الله رسول أن بألغنا قال هاشم بأني مولى هلل عن الحميدي

وما زنوا شبعوا وإن سرقوا جاعوا إن السودان رقيقكم شر من
زنوا شبعوا إذا الزنج الرقيق شر مرفوعا رافع أبأي عن الحلية في
داود أبأو له روى سليمان أبأي بأن يحيى إن ثم سرقوا جاعوا وإذا

بأالقوي وليس حأديثه يكتب حأاتم أبأو وقال والنسائي والترمذي
في حأبان ابأن ذكره الزبأيري وخالد الثقات في حأبان ابأن وذكره

) 1الثقات(
وإياكم لنطفكم واختاروا الكفاء وتزوجوا الكفاء زوجوا )حأديث17(

محمد طريق من عائشة حأديث (حأب) من مشوه خلق فإنه والزنج
بأشيء وليس الزبأيري صالح ابأن عامر وتابأعه السدي مروان بأن

طريق من الحلية في نعيم أبأو أخرجه آخر طريقا له (تعقب) بأأن
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واجتنبوا لنطفكم تخيروا بألفظ أنس عن الزهري عن سعد بأن زياد
زياد حأديث من غريب نعيم أبأو قال مشوه لون فإنه السواد هذا

في الجوزي ابأن (قلت) وأورده الوجه هذا من إل نكتبه لم الزهري
عبد وشيخه إبأراهيم بأن العظيم عبد وفيه منكر وقال الواهيات

ابأن أوردها أخرى طرق عائشة ولحديث أعرفهما ل يحيى بأن الملك
 أعلم والله الواهيات في الجوزي

ابأن حأديث الجوزي) من (ابأن تركوكم ما الترك اتركوا )حأديث18(
السعدي حأفص بأن وسلمة الزهر بأن محمد بأن أحأمد وفيه مسعود

أخرجه الواسطي أيوب ابأن إسحاق تابأعه الزهر ابأن (تعقب) بأأن
ابأن عن آخر طريق وللحديث تهمته فزالت الفتن في الشيخ أبأو

وما ملكهم أمتي يسلب من أول فإن وزاد الطبراني أخرجه مسعود
عن سننه من الملحأم في داود أبأي وعند قنطوراء بأنو الله خولهم

واتركوا ودعوكم ما الحبشة دعوا مرفوعا النبي أصحاب من رجل
أبأو أخرجه عمرو بأن الله عبد حأديث من وجاء تركوكم ما الترك
 الطبراني أخرجه معاوية حأديث ومن والنسائي داود

يا فقال الله رسول إلى الحبشة من رجل جاء عمر ابأن )حأديث19(
آمنت إن أفرأيت والنبوة واللوان بأالصور علينا فضلتم الله رسول

في معك كائن إني بأه عملت ما بأمثل وعملت بأه آمنت ما بأمثل
من السود بأياض ليرى إنه بأيده نفسي والذي نعم قال الجنة

الله عند عهد بأها له كان الله إل إله ل قال ومن عاما ألف مسيرة
قال ومن

 32 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وعشرون وأربأعة حأسنة ألف مائة له كتبت وبأحمده الله سبحان

يوما ليأتي الرجل إن قال هذا بأعد نهلك كيف رجل فقال حأسنة ألف
الله نعم من النعمة فتقوما لثقله جبل على وضع لو بأالعمل القيامة

أتى (هل نزلت ثم بأرحأمته الله يتطول أن إل كله ذلك تستنفد فتكاد
عيني وإن الحبشي كبيرا) فقال (وملكا قوله النسان) إلى على

حأتى الحبشي فاشتكى نعم قال الجنة في عيناك ترى ما لتريان
حأفرته في يدليه الله رسول رأيت فلقد عمر ابأن قال نفسه فاظت

فاحأش عتبة بأن أيوب وفيه له أصل ل بأاطل (حأب) وقال بأيده
ابأن له وأخرج وثق بأل بأكذب يتهم لم أيوب (تعقب) بأأن الخطأ
حأديث يقيم ل ثقة مرة قال و أحأمد ضعفه الميزان في وقال ماجه
من يحدثا ولكن صحيحة كتبه حأاتم أبأو وقال كثير أبأي بأن يحيى

الحسن وتابأعه حأديثه يكتب عدي وابأن العجلي وقال فيغلط حأفظه
وأبأي البخاري رجال من والحسن عساكر ابأن أخرجه ذكوان بأن

قوي مرسل شاهد وله قوية متابأعة فهي ماجه وابأن الترمذي و داود
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زيد ابأن مرسل من وآخر الزهد في أحأمد الماما أخرجه السناد
البيهقي أخرجه أنس حأديث من شاهد ولبعضه وهب ابأن أخرجه

 الشعب في
الجنة أهل سادات من ثلثة فيهم فإن السودان اتخذوا )حأديث20(

من عباس ابأن حأديث (حأب) من وبألل والنجاشي الحكيم لقمان
الطرايفي (تعقب) بأأن الطرايفي وعثمان سفيان بأن أبأين طريق

السودان خير مرفوعا واثلة حأديث من شاهد وللحديث مر كما وثق
في الحاكم أخرجه الله رسول مولى ومهجع وبألل لقمان

مرسل جابأر بأن الرحأمن عبد حأديث ومن إسناده وصحح المستدرك
ومهجع وبألل والنجاشي الحبشي لقمان أربأعة السودان سادة

 عساكر ابأن أخرجه
جبريل عليه نزل إذ الكعبة بأفناء النبي بأينما عمر ابأن )حأديث21(

في الله فيشفعه يشفع رجل أمتك في سيخرج إنه محمد يا فقال
يا فقال لمتك الشفاعة منه فسل أدركته فإن ومضر ربأيعة عدد

صفته وأما فأويس اسمه أما فقال صفته وما اسمه ما جبريل
الحاجبين مقرون أصهب رجل وهو مراد من اليمن فمن وقبيلته

فلم يطلبه النبي يزل فلم أبأيض وضح اليسرى بأكفه العينين أدعج
النبي احأتضر فلما عليه يقدر

 33 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وقال القرني أويس في جبريل له قال بأما وأخبره بأكر أبأا أوصى

يطلبه بأكر أبأو يزل فلم ولمتي لك الشفاعة فسله أدركته أنت فإن
بأن عمر بأه أوصى الصديق بأكر أبأو احأتضر فلما عليه يقدر فلم

أدركته أنت إن عمر يا وقال الله رسول له قال بأما وأخبره الخطاب
عمر يزل فلم الله رسول محمد ولمة ولك لي الشفاعة فسله
رفاق فأتيا طالب أبأي بأن وعلي حأجها حأجة آخر كان حأتى يطلبه
أويس فيكم هل الناس معشر يا صوته بأأعلى عمر فنادى اليمن

أمير يا فقال الرفاق أقصى من شيخ فقاما مرتين أعاد القرني
أن من ذكرا وأهمل أمرا أخمل هو لي أخ ابأن هو نعم المؤمنين

ليس أنه الشيخ ظن حأتى طويل عمر فأطرق مثله عن مثلك يسأل
هذا حأرمنا في أخيك ابأن الشيخ أيها عمر قال ثم أخيه ابأن شأنه من
أتيا حأتى وعلي عمر فركب عرفات أراك وادي في هو الشيخ قال

أصهب للنبي جبريل وصفه كما بأرجل هما فإذا عرفات وادي
شاخص صدره على بأذقنه راما العينين أدعج الحاجبين مقرون
منه فدنوا القرآن يتلو وهو يصلي قائم سجوده موضع نحو بأبصره

لهما فقال وبأركاته الله ورحأمة عليك السلما فرغ لما له فقال
عبد يا أنت من عمر له فقال وبأركاته الله ورحأمة السلما وعليكما
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أهل أن علمنا قد علي له فقال الله عبد ابأن الله عبد أنا قال الله
وأجير البأل راعي أنا قال الله عبيد كلهم الرض وأهل السموات

حأرمنا بأحق نسألك إنا سألناك هذا عن لسنا علي له فقال القوما
القرني أويس أنا قال أبأوك بأه سماك الذي بأاسمك أخبرتنا إل هذا

وضحا اليسرى بأكفك أن ذكر الله رسول إن أويس يا علي له فقال
فقال يقبلنه وعمر علي فأقبل إياه فأراهما فيه لنا فأوضح أبأيض
تشفع وأنك التابأعين سيد أنك ذكر الله رسول إن أوس يا علي

أن فعسى أويس لهم فقال ومضر ربأيعة عدد في الله فيشفعك
فرفع يقينا حأقنا هو أنت أنك أيقنا قد علي له فقال غيري ذلك يكون

لهما فاغفر فيك يحباني عمي ابأنا هذين إن قال ثم السماء إلى يده
منهم الحأياء والمسلمات والمسلمين والمؤمنات وللمؤمنين
رثا أراك إني وبأينك بأيني الميعاد أين له قال عمر إن ثم والموات

هيهات أويس له فقال رزقي من ونفقة بأكسوة آتيك حأتى الحال
عطشان ضامر كل إل يجاوزها ل كؤودا عقبة وبأينك بأيني إن هيهات
ونعلين صوف من طمرين علي أن عمر يا ترى أل مهزول

هذا آكل متى فإلى حأساب القوما على ولي نفقة ولي مخصوفتين
معشر يا نادى ثم كمه من الدرة عمر فأخرج هذا يبلى متى وإلى

الخلفة يأخذ من المسلمين

 34 ص:2ج: الشريعة تنزيه
له فقال المؤمنين أمير يا أنفه الله جدع من أويس فقال فيها بأما

حأمى منها أكلت ول ذميا فيها ظلمت ل و مصرا نكبت ما والله عمر
يا وأنت المة هذه عن عمر يا خيرا الله جزاك أويس فقال أرض
وتموتان حأميدين فتعيشان المة هذه عن خيرا الله فجزاك علي

الله بأتقوى أوصيكما لهما فقال الله يرحأمك أوصنا له فقال شهيدين
المور عزما من ذلك فإن أصابأكما ما على والصبر بأطاعته والعمل

أني وخبراه السلما مني فتقرئاه حأيان بأن هرما تلقيا أن وأوصيكما
وعلي عمر يزل فلم فودعوه قال الجنة في رفيقي يكون أن أرجو

بأهرما وإذا النبي مسجد في مارين هما فبينما حأيان بأن هرما يطلبان
عليهما فرد عليه سلما انصرف فلما فانتظراه يصلي قائم حأيان بأن

القرني أويس عند من جئنا قال جئتما أين من لهما قال ثم السلما
في رفيقي تكون أن أرجو إني لك يقول وهو السلما يقرئك وهو

بأالكوفة هو فبينما أويس طلب في حأيان بأن هرما يزل فلم الجنة
أدعج الحاجبين مقرون أصهب بأرجل هو إذا الفرات بأشاطئ مارا

فقال حأيان بأن هرما منه فدنا صوف من له طمرين يغسل العينين
السلما من ذلك بأمثل فأجابأه أويس يا الله ورحأمة عليك السلما

له قال عليك الزمان كيف هرما له قال حأيان بأن هرما يا له وقال
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ويمسي أمسي ل يقول أصبح إذا رجل على الزمان كيف أويس
فرحأا للمؤمن يترك لم وذكره الموت إن مراد أخا يا أصبح ل يقول
صديقا للمؤمن يترك لم المنكر عن والنهي بأالمعروف المر وإن

لي وصفاك وعليا عمر فإن معرفتك أما أويس يا هرما له فقال
الرواح إن أويس له فقال عرفتني أين من فأنت بأصفتهما فعرفتك

الله في تناكر وما ائتلف الله في منها تعارف فما مجندة جنود
وجل عز الله كتاب من آيات علي اتل هرما يا أويس له قال اختلف

لعبين) بأينهما وما والرض السموات خلقنا (وما الية هذه عليه فتل
أصحبك أن أريد إني هرما له قال أفاق فلما عليه مغشيا أويس فخر

أحأد يكفنني ل مت إذا ولكن هرما يا ل أويس له فقال معك وأكون
حأيان ابأن يزل ولم افترقا إنهما ثم وتدفنني وتكفنني أنت تأتي حأتى
دمشق لها يقال الشاما مدائن من مدينة دخل حأتى أويس طلب في
هذا أخاه وا وقال رأسه أما على يده فوضع توفي قد بأأويس هو فإذا

هذا ومن الله عدو يا أنت من له فقالوا ضائعا مات القرني أويس
قالوا الله ولي القرني فأويس هذا وأما حأيان بأن فهرما أنا أما فقال

بأثمن له ما هرما لهم فقال فيهما نكفنه ثوبأين له جمعنا قد فإنا
بأيده هرما فضرب ماله من حأيان بأن هرما يكفنه ولكن حأاجة ثوبأيكم

بأهما له يكن لم بأثوبأين هو فإذا أويس مزود إلى

 35 ص:2ج: الشريعة تنزيه

الرحأمن الله بأسم مكتوب أحأدهما على أويس رأس عند عهد
وعلى النار من القرني لويس الرحأيم الرحأمن من بأراءة الرحأيم

طريق (حأب) من الجنة من القرني لويس كفن هذا مكتوب الخر
يسيرة كلمات أويس في صح والذي بأاطل وقال أيوب بأن محمد

عليه الحكم في وقفة عندي فقال (تعقبه) السيوطي معروفة
أبأي حأديث من مطول هكذا فورد عديدة طرقا له فإن بأالوضع
وابأن الحلية في نعيم وأبأو مسنده في الروياني أخرجه هريرة

مسند في الجوامع جمع في سقته وقد بأه بأأس ل وسنده عساكر
عساكر ابأن أخرجه منه أخصر عباس ابأن حأديث ومن هريرة أبأي
وغيره مرثد بأن علقمة طريق ومن واه نهشل طريق من لكنه

جمع من عمر مسند في جميعها سقت وقد ومختصرا مطول
) 1الجوامع(

له الله يهب وهب له يقال رجل أمتي في سيكون )حأديث22(
(أبأو إبأليس من أمتي على أضر هو غيلن له يقال ورجل الحكمة

متروك حأكيم بأن الحأوص وفيه الصامت بأن عبادة حأديث يعلى) من
يدلس مسلم بأن الوليد وعنه الجزري سالم بأن مروان وعنه
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حأدثني فقال مسنده في أخرجه حأميد بأن عبد (تعقب) بأأن التسوية
بأن المجيد وعبد مسلم بأن الوليد حأدثني الكريم عبد ابأن إسماعيل

قال عبادة عن معدان بأن خالد عن سالم بأن مروان عن رواد أبأي
 المجيد عبد من وسمعته حأميد بأن عبد

وأخرجه الحأوص يذكر ولم الوليد تدليس من يخشى ما فزال
الجزري سالم بأن مروان بأه تفرد ضعيف وقال الدلئل في البيهقي

يعلى أبأو أخرجه عبادة عن آخر طريق وله الحديث في ضعيفا وكان
مكحول حأديث من ثالث طريق منه غيلن ولذكر والطبراني أيضا

 تاريخه في عساكر وابأن القدر كتاب في داود أبأو أخرجه مرسل
الثالث الفصل

قريش وخير قريش العرب وخير العرب الناس خير ) حأديث23(
الصبغ وخير النوبأة السودان وخير فارس العجم وخير هاشم بأنو

(مى) من والكثم الحناء الخضاب وخير العقر المال وخير العصفر
الرحأمن عبد بأن عنبسة وفيه علي حأديث

 11 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أكثرت قد وإني وذريته لولده كثره قد كسب نبي لكل ) حأديث24(

وفيه علته يبين (قلت) لم علي حأديث (مى) من وذريتي لولدي
 أعلم والله العلوي يحيى بأن محمد بأن الحسن

بأركة بأيته الله أدخل حأبشية أو حأبشيا بأيته أدخل من ) حأديث25(
قال المكي الحذاء يزيد بأن خالد وفيه عمر ابأن حأديث (مى) من

 وضعه من وهو الميزان لسان في
الذي ملكان بأن مكلبة بأابأة من النبي لقاء ادعوا كذابأين جماعة (ذكر
في موسى (أخرج) أبأو الهندي سربأاتك الجوزي) فمنهم ابأن ذكره
رأيت قال الطوسي إبأراهيم بأن إسحاق عن الصحابأة معرفة ذيل

عليك أتى كم له فقلت قنوج تسمى بألدة في الهند ملك سربأاتك
النبي أن وزعم سنة وعشرون وخمس تسعمائة قال السنين من
موسى أبأا و وصهيبا وسفينة زيد بأن وأسامة حأذيفة إليه أنفذ

الذهبي قال النبي كتاب وقبل فأسلم السلما إلى يدعونه الشعري
بأاطل الخبر هذا الميزان في وقال واضح كذب هذا التجريد في

ابأن الحافظ (قلت) قال يعرف ل الطوسي إبأراهيم بأن وإسحاق
بأن أحأمد حأامد أبأو أورده آخر وجه من ذكره وجاء اللسان في حأجر

أسد بأن مظفر إلى بأسنده البغوي الخليل بأن إبأراهيم بأن محمد
رسول رأيت يقول الهندي سربأاتك سمعت قال المتطبب الحنفي

ملك من رسول عليه قدمت مرة وبأالمدينة مرتين بأمكة الله
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وكان سنة وستون أربأعمائة عليه قدمت حأين لي وكان الحبشة
 وجها الناس أحأسن بأقصير ل و بأاين بأطويل ليس الرجال من ربأعة
ابأن وهو وثلثمائة وثلثين ست سنة سربأاتك مظفرومات قال

ذكر ما أضيف وإذا الحافظ قال سنة تسعين و وأربأعة سنة ثمانمائة
سنة إلى الهجرة سنة من التي المدة إلى وفاته عند عمره من

مقدار في تناقضه عن وغفلته أسد بأن مظفر مجازفة ظهرت وفاته
بأمائة غلط فكأنه وتسعين وبأضع سبعمائة ابأن يكون إنما فإنه عمره
المكارما أبأو الحارثا) قال ابأن جبير (ومنهم أعلم والله انتهى سنة
الناصر الماما خدمة في كنت الديلمي نصر المير بأن الكريم عبد

في فرسه فركض الصيد بأآلة منتزهاته بأعض إلى فخرج الله لدين
بأعض هناك فإذا قفر أرض إلى فانتهينا خواصه وتبعه الصيد إثر

ثم الرض له فقبلوا الخليفة وعرفوا مشايخهم فاستقبلنا عرب
المؤمنين أمير يا قالوا ثم والماء الطعاما من أمكنهم بأما أسرعوا

عندنا

 37 ص:2ج: الشريعة تنزيه
حأي وهو واحأد رجل أبأناء كلنا إنا قالوا هي وما قال بأها نتحفك تحفة
قالوا اسمه ما قال الخندق معه وحأضر الله رسول أدرك وقد يرزق
خيمة إلى جاء حأتى أمامه فمشوا إياه أروني قال الحرثا بأن جبير
مثل هو فإذا فأنزلوه معلق شيء الخيمة عمود في فإذا أدما من

أذنه من وتقرب وجهه عن وكشف العرب شيخ فتقدما طفل هيئة
جاء الخليفة هذا فقال هذا من فقال عيينه ففتح أبأتاه يا فقال

مع حأضرت فقال الله رسول من سمعت بأما حأدثهم فقال يزورك
بأك ونفع الله جبرك جبير يا احأفر لي فقال الخندق الله رسول
أيها يا (قل بأالقوافل عليك فقال الله رسول يا أوصني فقلت

الخليفة فصافحه قال أحأد) والمعوذتين الله هو (قل الكافرون) و
وخمسمائة وسبعين ثلثا سنة الولى جمادى في وذلك وصافحناه

في حأجر ابأن الحافظ ونقله رحألته في القشهري الدين أمين رواه
الميزان في الذهبي الهندي) قال رتن (ومنهم عنها الميزان لسان

بأعد ظهر ريب بأل دجال شيخ رتن ما أدراك وما الهندي رتن
الله على جريئ وهذا يكذبأون ل والصحابأة الصحبة فادعى الستمائة
اثنتين سنة مات إنه قيل وقد جزءا أمره في ألفت وقد ورسوله
من كثيرة جملة عليه كذبأوا فقد كذابأا كونه ومع وستمائة وثلثين
الميزان لسان في حأجر ابأن الحافظ قال والمحال الكذب أسمج

البسملة بأعد بأخطهفقال الذهبي ألفه الذي الجزء على وقفت وقد
 عظيم بأهتان هذا سبحانك

الله عبد بأن الرحأمن عبد بأن محمد القاسم أبأو الشيوخ شيخ ذكر
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حأدثني نقلت خطه ومن الكاشغري الحسيني الكريم عبيد بأن
السهركندي الدين هماما النوار ومنبع السرار مهبط قدوة الشيخ
بأن خواجارتن البشر سيد أصحاب بأقية المعمر الشيخ حأدثني
تحت الله رسول مع كنا قال البترندي الهندي خليدة بأن ماهوك
ورقة عليها يبق لم حأتى الورق فتناثر الريح فهبت الخريف شجرة

الذنوب عنه تناثرت الجماعة في الفريضة صلى إذا المؤمن إن قال
أهان أو لغناه غنيا أكرما من السلما عليه وقال الورق هذا تناثر كما

مات ومن يتوب أن إل البأدين أبأد الله لعنة في يزل لم لفقره فقيرا
 كافرا مات محمد آل بأغض على
أبأدا عيناه ترمد لم علي وصلى ليلة كل حأاجبيه مشط من وقال
القدوة وحأدثنا الكاشغري قال ثم النمط هذا من أحأاديث عدة وذكر

وسبعمائة سبع سنة بأطيبة الخراساني أحأمد بأن محمد الدين تاج
سمعته مما انتخبتها رتنيات ثلثيات حأديثا أربأعون فهذه بأعد أما قال
ثلثا سنة مجلي بأن موسى الفتح أبأي الدين جلل الشيخ من

بأالخانقاه وستمائة وسبعين

 38 ص:2ج: الشريعة تنزيه
صاحأب نصر بأن رتن الرضى أبأي عن الهند من بأشمنان السابأقية

الجبال من خير الباطن أعمال من ذرة قال النبي عن النبي
من أغير فقره على الفقير وقال الظاهر أعمال من الرواسي

كنت رتن قال قال بأان وختم الربأعين سرد ثم بأيته أهل على أحأدكم
من ثم وكان الصحابأة من جماعة في علي على فاطمة زفاف في

عن الله رسول سألنا الغد كان فلما ورقصنا قلوبأنا فطابأت يغني
وامشوا اخشوشنوا وقال لنا ودعا علينا ينكر فلم فأخبرناه ليلتنا
عبد يرويها نسخة على ووقفت (قال) الذهبي جهرة الله تروا حأفاة
الولياء صفوة حأدثني السمرقندي العزيز عبد بأن محمد بأن الله

بأن رتن حأدثنا الدنيسري بأندار بأن مجلى بأن موسى الدين جلل
من الرفق وأخذ إياكم قال النبي عن الهندي كربأال بأن نصر

حأاجة لليهودي أن لو وقال الله عن يبعد فإنه والنسوان السوقة
مائة جهل أبأي بأاب إلى لترددت قضاءها مني وطلب جهل أبأي إلى
جوف شق من إلى أحأب العالم جوف المتعلم (وقال) شق مرة

على المتعلم أو العالم دواة من نقطة وقال الله سبيل في المجاهد
جائعا رد (وقال) من شهيد مائة ثوب عرق من الله إلى أحأب ثوبأه
(وقال) ما مرسل نبيا كان ولو الله عذبأه يشبعه أن على قادر وهو
العزما أولي مع القيامة يوما كان إل الحسين قتل يوما يبكي عبد من
 القيامة يوما تاما نور عاشوراء يوما في البكاء وقال الرسل من

النبياء قتل على أعان فإنما بأكلمة الصلة تارك أعان من وقال
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 حأديث ثلثمائة نحو فذكر كلهم
الله عبد أبأي على الكاشغري سماعه طبقة الجزء في أن وذكر
السدي الطيبي إبأراهيم بأن يعقوب المحاسن أبأي بأن أحأمد

وستين خمس سنة بأخوارزما مجلى بأن موسى على لها بأسماعه
الجاهل هذا موسى وضع من الخرافات هذه أن فأظن الذهبي قال

صححنا ولئن يخلق لم شيء وهو رتن ذكر اختلق من له وضعها أو
صورة في تبدي شيطان إما فهو ستمائة سنة بأعد وظهوره وجوده

الطامات هذه وافترى المفرط العمر وطول الصحبة فادعى بأشر
قال النبي على بأكذبأه جهنم في بأيتا لنفسه أسس ضال شيخ أو

سلسلة ورتن مجلى وابأن والطيبي الكاشغري هذا فيه وإسناد
لكان السلف لبعض الخبار هذه نسبت ولو الذهب سلسة ل الكذب
همم إن واعلموا قال ثم البشر سيد عن فضل عنها ينزه أن ينبغي
هذا كان فأين الخبار نوادر نقل على متوفرة ودواعيهم الناس
بأه يتسامع بألدة قرب في كان أما سنة الستمائة هذه في الهندي
المائة في الهند سبكتكين بأن محمود فتح لما كان أين إليه ويرحأل
وقد الرابأعة

 39 ص:2ج: الشريعة تنزيه
لذكر العصر ذلك أهل من أحأد يتعرض ولم وفتوحأه سيرته صنفوا

الرابأعة في ذكر له يسمع ولم والهند الفتوح اتسعت ثم الهندي هذا
عاما إلى والنهار الليل وكرور العمار تطاولت بأل بأعدها فيما ول

نقل ول تاريخ أحأواله على عرج ول رسالة بأذكره تنطق ول ستمائة
قبول في يكفي ل هذا فمثل سفار تاجر ول رحأال ول جوال وجوده
الذي كان ولو تاجر كل بأشأنه لتسامع كان لو إذ واحأد خبر دعواه
أخف المر لكان الحأاديث هذه من شيئا عنه ينقل لم رآه أنه زعم

بأوجود أو علي بأرجعة يؤمن من إل رتن بأصحبة يصدق ما ولعمري
اتفق وقد علج فيهم يؤثر ل وهؤلء السرداب في الحسن بأن محمد

بأن عامر الطفيل أبأو موتا النبي رأى من آخر أن على الحديث أهل
أرأيتكم بأشهر موته قبل قال النبي أن الصحيح (وثبت) في واثلة

الرض وجه على يبقى ل منها سنة مائة رأس على فإن هذه ليلتكم
الضلل إل الحق بأعد وماذا المقال فانقطع أحأد عليها اليوما هو ممن

رتن وثن كسر جزء من ذكره أردت ما انتهى اللسان (قال) في
تذكرة من نقل الصفدي الصلح تذكرة في قصته وجدت (قال) وقد

سليمان بأن محمد الدين جلل ثنا الوداعي قال الوداعي الدين علء
الخراساني الحسني محمد بأن علي الدين نور أنبأنا بأدمشق الكاتب

قال محمد بأن الحسن جدي أنبأنا وسبعمائة إحأدى سنة علينا قدما
عشرة تسع ابأن وأنا وعمي أبأي مع سافرت الصبا زمن في كنت
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أوائل من ضيعة إلى فوصلنا تجارة في الهند إلى خراسان من سنة
ذلك عن فسألنا القافلة أهل فضج فنزلوا نحوها القفل فعرج الهند

شجرة القرية بأفناء فرأينا رتن الشيخ المعمر ضيعة هذه فقالوا
الشجرة نحو القافلة أهل فتبادر عظيم جمع ظلها وتحت عظيمة
الشجرة من غصن في معلقا كبيرا زنبيل فرأينا تحتها من نتلقى

النبي رأى الذي رتن شيخ الزنبيل هذا في فقالوا عنها فسألناهم
منه لنسمع ينزلوه أن فسألناهم مرات ست العمر بأطول له ودعا

في الشيخ فرأينا بأكرة من فأنزله الزنبيل إلى منهم شيخ فتقدما
على فمه ووضع وجهه عن فحسر كالفرخ هو فإذا القطن وسط

النبي أولد من شرفاء فيهم قدموا قد قوما هؤلء جداه يا فقال أذنه
النحل كصوت بأصوت وتكلم الشيخ فتنفس تحدثهم أن سألوا وقد

الحجاز إلى تجارة في شاب وأنا أبأي مع سافرت فقال بأالفارسية
غلما فرأيت الودية مل قد المطر وكان مكة أودية بأعض بألغنا فلما

تلك في إبأل يرعى وهو الشمائل حأسن الكون مليح اللون أسمر
حأال وقد الودية

 40 ص:2ج: الشريعة تنزيه
السيل لقوة الماء خوض من يخشى وهو إبأله وبأين بأينه السيل

من إبأله عند إلى السيل وخضت وحأملته إليه فأتيت حأاله فعلمت
لي وقال إلي نظر إبأله عند وضعته فلما سابأقة معرفة غير

في الله بأارك عمرك في الله بأارك عمرك في الله بأالعربأيةبأارك
وقضينا مكة دخلنا أن إلى سبيلي حأال إلى ومضيت فتركته عمرك

على المدة تطاولت فلما الموطن إلى وعدنا التجارة من له أتينا ما
البدر ليلة مقمرة ليلة في هذه ضيعتنا فناء في جلوسا كنا ذلك

نصفا فغرب نصفين انشق وقد إليه نظرنا إذ السماء كبد في والبدر
من النصف طلع ثم الليل فأظلم بأالمغرب ونصفا بأالمشرق
كما السماء وسط في التقيا أن إلى المغرب من والثاني المشرق

سببا لذلك نعرف ولم العجب غاية ذلك من فتعجبنا مرة أول كان
ظهر هاشميا رجل أن فأخبرونا وسببه ذلك خبر عن الركب فسألنا

سألوه مكة أهل وأن العالم كافة إلى الله رسول أنه وادعى بأمكة
القمر يأمر أن عليه اقترحأوا وأنهم النبياء سائر كمعجزة معجزة
المغرب في ونصفه المشرق في نصفه ويغرب السماء في فينشق

فلما تعالى الله بأقدرة ذلك لهم ففعل عليه كان ما إلى يعود ثم
في فتجهزت المذكور أرى أن إلى اشتقت السفار من ذلك سمعنا
الموصوف الرجل عن وسألت مكة دخلت أن إلى وسافرت تجارة

فأذن عليه فاستأذنت منزله إلى فأتيت موضعه على فدلوني
في تتلل والنوار المنزل وسط في جالسا فوجدته عليه فدخلت
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في أعهدها كنت التي صفاته وتغيرت محاسنه استنارت وقد وجهه
وتبسم إلي نظر عليه سلمت فلما أعرفه فلم الولى السفرة
فيه طبق يديه بأين وكان مني أدن السلما وعليك وقال وعرفني

لهيبته فتوقفت ويبجلونه يعظمونه أصحابأه من جماعة وحأوله رطب
من والمفارقة المروءة من الموافقة وكل مني ادن بأابأا يا فقال

يناولني وصار الرطب من معه وأكلت وجلست وتقدمت الزندقة
ما سوى من رطبات ست ناولني أن إلى المباركة بأيده الرطب

كذا عاما في تحملني ألم لي وقال وتبسم إلي نظر ثم بأيدي أكلت
بأالعلمة فعرفته إبألي وبأين بأيني حأال حأين السيل بأي جاوزت أو

اليمني يدي فمددت يدك امدد لي فقال الوجه صبيح يا بألى وقلت
وأن الله إل إله ل أن أشهد قل لي فقال اليمنى بأيده فصافحني

عند لي وقال بأذلك فسر علمني كما ذلك فقلت الله رسول محمدا
بأارك عمرك في الله بأارك عمرك في الله بأارك عنده من خروجي

فاستجاب وبأالسلما بألقائه مستبشر وأنا فودعته عمرك في الله
اليوما وعمري سنة مائة دعوة بأكل عمري في وبأارك نبيه دعاء الله

أولدي العظيمة الضيعة هذه في من وجميع وزيادة سنة ستمائة
وأولد

 41 ص:2ج: الشريعة تنزيه
رسول بأبركة نعمة وكل خير بأكل وعليهم علي الله وفتح أولدي

والنكار رتن قصة تقوية في فصل الصفدي (ثم) ذكر انتهى الله
القاضي عليه ورد العقلي المكان ذلك في ومعوله ينكرها من على

بأأن التذكرة حأاشية على بأخطه كتب فيما جماعة ابأن الدين بأرهان
يستلزما العقل يجوزه ما كل وليس النقل هو إنما ذلك في المعول
الذهبي يذكره ولم عنه روى وممن حأجر ابأن (قال) الحافظ الوقوع

اثنتين سنة في عنه حأدثا الخورقوتلي إسرافيل بأن ميكائيل بأن زيد
فذكر سدنو بأن مهادنو بأن رتن سمعت قال وستمائة وثمانين
حأج فكأنما جماعة في الفجر صلى من منها موضوعة أحأاديث
 آدما مع حأجة خمسين

لست ربأه له قال العشاء ترك من ومنها البطلن ظاهر خبرا فذكر
الوحأيد كتاب في القوصي الغفار عبد وذكره سواي ربأا فاطلب ربأك

الدين كمال صحبت قال العجمي محمد الشيخ حأدثني فقال
رتن صحبت قال سنة وستنين مائة وبألغ أسن قد وكان الشيرازي

الصابأة (وقال) في انتهى الخندق حأفر حأضر إنه لي وقال الهندي
تاريخه في الجزري إبأراهيم بأن محمد الدين شمس المؤرخ قال

بأمصر الصوفي الفارسي إسماعيل بأن الوهاب عبد النجيب سمعت
خمس سنة شيراز علينا قدما يقول وسبعمائة عشرة اثنتي سنة
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أن فأخبرنا رتن بأابأا ولد محمود المعمر الشيخ وستمائة وسبعين
حأفر حأضر وأنه هجرته سبب ذلك وكان القمر شق ليلة أدرك أبأاه

فأكل النبي إلى أهداه هندي تمر سلة معه استصحب وكان الخندق
ست يومئذ وله العمر بأطول له ودعا رتن ظهر على يده ووضع منها

سنة وثلثين واثنتين سنة ستمائة وعاش بألده إلى فرجع سنة عشر
(قال النبي عن أبأيه من سمعها أنه ذكر أحأاديث عنه أورد ثم

النجيب قال سنة وسبعون سنة مائة عمره أن محمود النجيب) ذكر
وأنه حأي أنه وأخبروني القاهرة إلى شيراز من أناس إلينا قدما ثم
الشيخ بأخط وجدت اليمن تاريخ في (وقال) الجندي أولدا رزق قد

أخبرني الحميري القاسم أبأي بأن علي بأن محمد بأن عمر بأن حأسن
بأن إسماعيل بأن شبيب بأن علي الحسن أبأو المحدثا العالم الشيخ

حأامد بأن أسعد بأن داود الفقيه الصالح الشيخ ثنا الواسطي الحسن
السندي الصراف بأندي بأن ميدون بأن رتن المعمر سمعت القفال

لي يقول قائل منامي في فرأيت صنما أعبد أمري بأدء في كنت قال
 بأالشاما قال أطلبه أين فقلت هذا غير دينا لك أطلب
سمعت ثم فتنصرت النصرانية أهلها دين فوجدت الشاما فأتيت
العمر بأطول لي ودعا يديه على وأسلمت فأتيته بأالمدينة بأالنبي
فلما اليهود لغزاة معه خرجت ثم الكريمة بأيده رأسي على ومسح
عدت

 42 ص:2ج: الشريعة تنزيه
(قال) وتواتر لي فأذن والدتي لجل بألدي إلى العود في استأذنته

النبي دعاء بأبركة سنة سبعمائة العمر من بألغ أنه بألده أهل عند
أبأو أخبرنا رحألته فوائد في القشهري الدين جمال (وقال) المحدثا

الحبان بأابأن المعروف عتيق بأن إبأراهيم بأن علي بأن الفضل
عبد أبأا (قال) سمعت وسبعمائة عشر سنة شوال في المهدوي

السكندرية بأثغر التلمساني يعلى بأن محمد ابأن علي بأن محمد الله
المعمر سمعت يقول وستمائة وثمانين ست سنة رمضان شهر في
بأمسجد لفظه من سنة ثلثمائة عمره وكان القدسي بأكر أبأا

اثنتين سنة رجب في بأالهند سبكتكين ابأن محمود السلطان
عبد بأن رتن خواجا المعمر الشيخ حأدثنا يقول وستمائة وخمسين

الزمان آخر في يقول الله رسول سمعت قال لفظه من بأبلده الله
إل أحأد قصدهم ما ترك وهم عسقلن قبل من جند تعالى لله

الخندق الله رسول مع شهد أنه رتن الخواجا (قال) وذكر قهروه
سنة سبعمائة وعاش الهند بألد إلى ورجع الحديث هذا منه وسمع

(قال) بأصحته يوثق لم وإن بأه يتبرك السند وهذا القشهري قال
ثم الكناني العال عبد بأن عمرو بأن القاسم أبأو الفقيه وأخبرنا
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محمد بأن الله عبد الدين نجم الشيخ سمعت قال التونسي
والدي سمعت يقول رتن بأابأا ابأن الله عبد سمعت يقول الصبهاني

وحأده الله إل إله ل قال من يقول الله رسول سمعت يقول رتن بأابأا
بأشيخنا اجتمعت ثم حأجر ابأن (قال) الحافظ الجنة دخل له شريك ل

على ينكر فرأيته اليمن بأبلد القاموس صاحأب الشيرازي الدين مجد
بألد دخل لما ضيعته دخل أنه لي وذكر رتن وجود إنكاره الذهبي

وأسلفهم آبأائهم عن ينقلون كثرة يحصى ل من فيها فوجد الهند
تردد بأل وجوده بأعدما بأجزما لم هو فقلت وجوده ويثبتون رتن قصة
ما فادعى عمره طال كان أنه يظهر (قال) والذي معذور وهو

في لشتهر صادقا كان فلو اشتهر حأتى ذلك على وتمادى ادعى
عنه ينقل لم ولكنه الخامسة أو الرابأعة أو الثالثة أو الثانية المائة
السابأعة المائة أوائل في ثم السادسة المائة أواخر في إل شيء
في الذهبي بأريك) قال بأن ومعمر معمرا (ومنهم انتهى وفاته قبيل

بأبطلنها فأجبت صحتها عن سئلت أحأاديث فيها ورقة رأيت الميزان
وفيها واضح كذب فإنها

 43 ص:2ج: الشريعة تنزيه
إسحاق بأن الله عبد أنبأنا الشيباني إبأراهيم بأن أحأمد أخبرنا

بأن علي سمعت السنجاري موسى ابأن الله (أنا) عبد السنجاوي
وعشرين تسع سنة في بأسنجار يقول السنجاري إسماعيل
المؤمن يشيب يقول النبي سمع بأريك بأن معمر سمعت وستمائة
رسول قال قال وبأه المل وطول الحرص خصلتان معه وتشيب

والمتعدى حأكمه في الجائر جهنم شفير على يصلبون أربأعة الله
الشيباني قال محمد آل وبأاغض بأالقدر والمكذب رعيته على

عبد الدين (أنا) صدر بأسنجار المؤذن المحمود عبد وأخبرنا المذكور
معمر سمعت يقول السنجاري إسماعيل بأن علي سمعت الوهاب

فقد علي يصل ولم الورد شم من الله رسول قال يقول بأريك بأن
أبأو (ومنهم يكذب من الله فقبح الهندي رتن نمط من فهذا جفاني

له دعا وأنه النبي صافح أنه ادعى مغربأي معمر) رجل الله عبد
الحافظ ذكره سنة أربأعمائة فعاش معمر يا الله عمرك له فقال

تميم بأن قيس (ومنهم والصابأة الميزان لسان في حأجر ابأن
قرأت الصابأة في حأجر ابأن الحافظ الشج) قال الكيلني الطائي

وخمسمائة عشرة سبع سنة في حأدثا أنه للجندي اليمن تاريخ في
أبأو منه فسمع طالب أبأي ابأن علي وعن النبي عن كيلن بأمدينة
الطرازي علي بأن ومحمود الطالقاني يوسف بأن أحأمد الخير

من خرجت قال عنه كلهم المروزي صاعد بأن الله عبيد بأن ومحمود
قريبا بألغنا فلما للتجارة رجل وخمسين أربأعمائة وكنا هضيمية بألدي
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يقتل صولت ثلثا علينا فصال رجل فلقينا الطريق فقدنا مكة من
رجل وثمانون ثلثة منا فبقي رجل مائة من أزيد مرة كل في منا

وهو النبي بأنا فأتى طالب أبأي بأن علي هو فإذا فأمنهم فاستأمنوه
وعشرين ست ابأن وكنت يديه بأين فأجلسني قال بأدر غنائم يقسم

النبي إلى رجل فجاء الورد وأوان الربأيع فصل الفصل وكان سنة
ولم الحأمر الورد شم من قال ثم وشمه اليمنى بأيده فأخذه بأورد
فذهب له فوهبني له يهبني أن على فسأله جفاني فقد علي يصل

فتوجهت لي فأذن أهلي إلى الذهاب في استأذنته ثم مكة إلى بأي
ركابأه صاحأب فكنت خدمته فلزمت عثمان قتل بأعد إليه رجعت ثم

وهو رأسي على فمسح رأسي على الدما فسال بأغلته فرمحتني
بألدي إلى بأعده فرجعت مدا عمرك في أشج يا الله مد يقول

ألب ملك أن إلى بأالعبادة فاشتغلت خربأت قد فوجدتها هضيمية
عليا فرأيت إلي فأرسل بأي فسمع أرسلن

 44 ص:2ج: الشريعة تنزيه
طبرستان إلى رجعت ثم المدينة إلى فهربأت ينهاني وهو النوما في

فمكثت كيلن إلى ارتحلت ثم سنة وخمسين خمسا بأها فأقمت
أنه زعم حأديثا أربأعين من أكثر ساق ثم سنة وتسعين تسعا هناك

عمرو أبأو الخطاب بأن عثمان (ومنهم انتهى النبي من سمعها
طير الميزان في الذهبي الشج) قال الدنيا بأأبأي المعروف البلوي

أبأي بأن علي عن الثلثمائة بأعد حأياء بأقلة وحأدثا بأغداد أهل على طرأ
حأجر ابأن الحافظ له وأورد انتهى النقاد وكذبأه بأذلك فافتضح طالب

(قلت فليراجعه أراده فمن ترجمته وطول أحأاديث اللسان في
السلمي الرحأمن عبد أبأو علقمة) أخرج بأن مرة بأن خوط ومنهم

ست سنة حأج أنه الحسين بأن ياسين عن الطعمة كتاب في
بأن مرة بأن خوط اسمه الصحابأة من رجل فلقي ومائتين وأربأعين
السلما عليه جبريل أتاني يقول الله رسول سمع أنه زعم علقمة
هذا من كذب هذا وقال اللسان في حأجر ابأن الحافظ ذكره بأخبيص
أعلم تعالى والله رواته أحأد من أو الرجل

 45 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 والمثالب المناقب في والياما البلدان ذكر في بأاب

الول الفصل

جدة ربأاط الربأاط أفضل يكون زمان الناس على يأتي ) حأديث1(
 البيلماني بأن الرحأمن عبد بأن محمد وفيه عمر ابأن حأديث (عد) من
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أولهن الدنيا في مفتحة الجنة أبأواب من أبأواب أربأعة ) حأديث2(
بأيت كفضل هؤلء على جدة وفضل وقزوين وعسقلن السكندرية

عبد وفيه علي حأديث (حأب) من البيوت سائر على الحراما الله
الميزان في الذهبي قال السيوطي قال عنترة بأن هارون بأن الملك

 افتعله من أدري فما ظلمة إليه والسند
جبريل يا فقلت أعجبتني مدينة فرأيت الرض لي رفعت ) حأديث3(

فيها واجعل فتحها عجل اللهم فقلت نصيبين قال هذه مدينة أي
بأن السلما عبد وفيه هريرة أبأي حأديث (عد) من بأركة للمسين

منه والبلء الفهري كثير بأن ومحمد يعرف ل الحضرمي محمد
روى الدنيا أبأي ابأن أن المرضية الجوبأة في السخاوي (قلت) ذكر

مطرها يكثر أن الله فدعوت رأيتها حأتى نصيبين لي رفعت قال أنه
حأكم ول الحديث سند يذكر ولم انتهى نهرها ويعذب شجرها وينضر

ل أما هنا المذكور للحديث شاهدا يصلح هل أدري فل بأشيء عليه
 أعلم والله

مدينة للروما رأيت ما الله رسول يا قلت الداري تميم ) حأديث4(
النبي فقال منها مطرا أكثر رأيت وما أنطاكية لها يقال مدينة مثل
ومائدة اللواح ورضراض موسى وعصى التوراة فيها أن وذلك نعم

عليها تشرف سحابأة من ما غيرانها من غار في داود بأن سليمان
الوادي ذلك في البركة من فيها ما أفرغت إل الوجوه من وجه من
اسمه عترتي من رجل يسكنها حأتى والليالي الياما تذهب ول

يمل خلقي وخلقه خلقي خلقه يشبه أبأي اسم أبأيه واسم اسمي
الله عبد (حأب) وفيه وجورا ظلما ملئت كما وعدل قسطا الرض

المدائني السري بأن

 46 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في فجنده الرض في وجندا السماء في جندا لله إن ) حأديث5(

سعيد (أبأو خراسان أهل الرض في وجنده الملئكة السماء
(قلت) هذا علي بأن محمويه وفيه هريرة أبأي حأديث النقاش) من

السيوطي يذكره ولم الموضوعات من نسخة في وجدته الحديث
 أعلم تعالى والله منها اختصر التي النسخة في يكن لم كأنه

إليها وتطاولت خراسان فتحت لما اليمان بأن حأذيفة ) حأديث6(
مالي فقال عمر ذرع ضاق والجبال بأاذربأيجان اجتمعت العساكر

جبال خراسان وبأين بأيني أن وددت ولي لخراسان وما ولخراسان
ومأجوج يأجوج سد مثل سد كل سد وألف نار من وجبال بأرد من

محمد بأعلم أتيت هل الخطاب ابأن يا مهل طالب أبأي بأن علي فقال
مرو لها يقال مدينة بأخراسان لله فإن محمد علم على اطلعت أو

وأرضها سياحأة أنهارها عزير فيها وصلى القرنين ذو أخي أسسها
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أهلها عن يدفع سيفه شاهر ملك أبأوابأها من بأاب كل على فياحأة
الطالقان لها يقال مدينة بأخراسان لله وإن القيامة يوما إلى الفات

ناما إذا يقومون مؤمنون رجال ولكن فضة ول ذهب ل كنوزها وإن
 الناس فشل إذا وينصرون الناس

والنائم فيها القائم الشاش لها يقال لمدينة بأخراسانا لله وإن
لها يقال مدينة بأخراسان لله وإن الله سبيل في بأدمه كالمتشحط

فزعوا إذا الهول عند الصرخة من آمنون بأبخارى رجال وأي بأخارى
كل في عليهم الله يطلع لبخارى فطوبأى حأزنوا إذا مستبشرون

وإن منهم تاب من على ويتوب منهم شاء لمن فيغفر اطلعة ليلة
الحيرة بأنى الذي بأناها سمرقند لها يقال لمدينة بأخراسان لله

كل في مناد وينادي ضوضاءهم ويسمع ذنوبأهم عن الله يتحامى
من آمنون حأولها ومن لسمرقند فهنيئا الجنة لكم وطابأت طبتم ليلة

كم الكواء ابأن يا علي قال ثم أطاعوا إن القيامة يوما الله عذاب
تزيد ل فراسخ تسع بأل ل قال فراسخ ست قال وهراة بأوشنج بأين
لله إن قال ثم محمد وحأبيبي خليلي أخبرني كذلك تنقص ول ميل

ل مؤمنون بأطوس رجال وأي طوس لها يقال بأخراسان مدينة
نبيه سنة ويحبون بأطاعته لله يقومون لئم لومة الله في تأخذهم
كالقائم فيها النائم خوارزما لها يقال مدينة بأخراسان لله وإن محمد

لمدينة لله وإن قنطوراء بأنو يفجؤهم لما الصيف أياما أطول في
وجبلها سهلها واخضر زرعها طاب جرجان لها يقال بأخراسان

الناس ضاق إذا يتسعون مأكلتها الله بأعباد واتسعت مياهها وكثرت
وسعوا إذا ويضيقون

 47 ص:2ج: الشريعة تنزيه
إن طوبأاهم ثم فطوبأاهم يتسارعون طاعته وإلى الله أمر بأين فهم
رجال وأي قومس لها يقال لمدينة بأخراسان لله وإن وصدقوا آمنوا

فقال لفتان إنك علي يا عمر فقال الحديث بأاقي وذكر بأقومس
أبأي بأن علي فعل هذا الناس لقال الجو في حأجران التقى لو علي

بألقا بأين ما بأعد خراسان وبأين بأيني أن لوددت عمر فقال طالب
 آفته وهو عصمة أبأي طريق (حأا) من
الثاني الفصل

والمدينة مكة الدنيا في الجنة مدن من مدائن أربأع ) حأديث7(
الدنيا في النار مدن من مدائن وأربأع ودمشق المقدس وبأيت

منشأ وإن وصنعاء المحترقة وأنطاكية والطبرانية القسطنطينية
(عد) المقدس بأبيت صخرة تحت من اللواقح والرياح العذبأة المياه
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(تعقب) بأأن الموقري محمد بأن الوليد وفيه هريرة أبأي حأديث من
الزهري عن يرويه ل وقال بأالنكارة وصفه على اقتصر عدي ابأن
عن الطايفي مسلم ابأن محمد تابأعه بأل ممنوع وهذا الموقري غير

(قلت) قال الزهري عن محمد بأن الوليد حأديث والمحفوظ الزهري
بأبلد المحترقة أنطاكيا أن البلذري ذكر حألب تاريخ في العديم ابأن

الله عبد أبأو وقال الملك عبد بأن الوليد بأن العباس أحأرقها الروما
والله اليمن صنعاء وليست الروما بأأرض هذه صنعاء السقطي

) 1أعلم( تعالى
عليها الصلة فأكثر مقبرة على صلى النبي أن عمر ابأن ) حأديث8(

كما الجنة إلى يزفون عسقلن شهداء مقبرة أهل فقال عنها فسئل
بأن بأشير وفيه فوائده (السراج) في زوجها إلى العروس تزف

حأمزة أبأي بأن حأمزة وفيه (حأب) بأزيادة بأشيء ليس ميمون
 الجعفي

والمغرب المشرق في ليس الله رسول قال عائشة ) وحأديث9(
تكون أن إل البقيع يعني رأيت الذي من الله على أكرما مقبرة
ربأاط قال عسقلن مقبرة وما قلت عائشة قالت عسقلن مقبرة

أبأو نافع (حأب) وفيه شهيد ألف سبعين منهم الله يبعث للمسلمين
هرمز

 48 ص:2ج: الشريعة تنزيه
القيامة يوما منها يبعث العروسين أحأد عسقلن ) وحأديث10(

شهداء ألفا خمسون منهم ويبعث عليهم حأساب ل ألفا سبعون
أيديهم في مقطعة رؤسهم الشهداء صفوف وبأها الله إلى وفودا

تخزنا ول رسلك على وعدتنا ما آتنا ربأنا يقولون دما أوداجهم تثج
اغسلوهم عبيدي صدق فيقول الميعاد تخلف ل إنك القيامة يوما
حأيث الجنة في فيسرحأون بأيضا نقيا منها فيخرجون البيضة بأنهر

وله عقال أبأي طريق من أنس حأديث أحأمد) من (الماما شاءوا
بأأن الثلثة (تعقب) في عقال أبأي على ومداره آخران طريقان
في هو أنس حأديث في المسدد القول في قال حأجر بأن الحافظ
الشرع يحيله ما فيه وليس الربأاط على والتحريض العمال فضائل

ل عقال أبأي رواية من كونه بأمجرد بأالبطلن عليه فالحكم العقل ول
الفضائل أحأاديث في التسامح في معروفة الماما وطريقة يتجه
أبأي طريق من إسنادا أصلح عمر ابأن وحأديث الحأكاما أحأاديث دون

أبأي لحديثي شاهدا يصلح فهو ضعيف بأشير سوى فيه ليس عقال
عبد حأديث من يعلى أبأو أخرجه آخر شاهد ولهما هرمز وأبأي عقال

بأعض فسألوا المقبرة تلك على الله رسول قال بأحينة بأن الله
ابأن وأورده الحديث عسقلن مقبرة هي فقال فسألته أزواجه

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

(قلت) عائشة الزوجة وسمى الوجه هذا من تفسيره في مردويه
راويه خالد بأن مسور ترجمة في الميزان في الذهبي إليه وأشار

الحافظ وقال بأصحيح ليس وقال بأحينة بأن الله عبد بأن علي عن
شاهد ولهما أعلم والله الثقات في حأبان ابأن ذكره مسور حأجر ابأن
من وآخر الكنى في الدولبأي أخرجه عباس ابأن حأديث من آخر

شواهد وهذه قلت سننه في منصور بأن سعيد أخرجه عطاء مرسل
فضل شواهد ومن السيوطي قال أعلم والله هرمز أبأي لحديث
نبوة المر هذا أول مرفوعا عباس ابأن حأديث بأعسقلن الربأاط
جهادكم أفضل وإن بأالجهاد فعليكم آخره وفي الحديث ورحأمة
(قلت) قال الطبراني أخرجه عسقلن ربأاطكم أفضل وأن الربأاط

كان من أنس وحأديث أعلم والله ثقات رجاله المجمع في الهيثمي
ملئكة محرابأه في بأه الله وكل دهره نائما فكان مرابأطا بأعسقلن

في النجار ابأن أخرجه الجنة إلى المصلين مع ويحشر بأدله يصلون
لي تكفل قد الله فإن بأالشاما عليك عباس ابأن وحأديث تاريخه
في الرحأى دارت إذا فإنها عسقلن الشاما من وألزما وأهله بأالشاما

أبأي وحأديث الطبراني أخرجه وعافية خير في أهلها كان أمتي
ذلك بأعد مات ثم وليلة يوما بأعسقلن رابأط من الباهلي أمامة

ابأن أخرجه الشرك أرض في مات وإن شهيدا مات سنة بأستين
عساكر

 49 ص:2ج: الشريعة تنزيه
زبأرجدة من قرى ثلثة القيامة يوما تعالى الله يحول ) حأديث11(

(نع) من وقزوين والسكندرية عسقلن أزواجهن إلى تزف خضراء
في تأوله الرافعي (تعقب) بأأن صبح بأن عمر وفيه أنس حأديث
القصور من أشكالهن إلى يريد أن يجوز فقال قزوين تاريخ

إلى زبأرجدة تحول ما بأعد تزف يريد أن ويجوز الجنة في الزبأرجدية
ليس عنده الحديث أن يقتضي فهذا انتهى أعينهم بأها لتقر أهلها

 بأموضوع
لها يقال مدينة عليكم وستفتح الفاق عليك ستفتح ) حأديث12(

الجنة في له كان ليلة أربأعين أو يوما أربأعين فيها رابأط من قزوين
حأمراء ياقوتة من قبة عليها خضراء زبأرجدة على ذهب من عمود

العين الحور من زوجة مصراع كل على مصراع ألف سبعون لها
بأه المتهم وهو المحبر بأن داود وفيه أنس حأديث ماجه) من (ابأن

يعرف ل منكر حأديث التهذيب في قال المزي الحافظ (تعقب) بأأن
في محتمل وهو الضعيف قسم من والمنكر داود رواية من إل

 الفضائل
تتخذوها ول خيرها فانتجعوا بأعدي ستفتح مصر إن ) حأديث13(
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يونس) من بأن سعيد (أبأو أعمارا الناس أقل إليها يساق فإنه قرارا
وقال الهيثم بأن مطهر طريق من اللخمي قصير بأن ربأاح حأديث
زمن في وأسلم النبي أدرك وربأاح قال متروك ومطهر جدا منكر
ابأن له روى ومطهر الضعيف قسم من المنكر (تعقب) بأأن بأكر أبأي

وأخرجه يصح ل له وقال تاريخه في البخاري أخرجه والحديث ماجه
في نعيم وأبأو السني وابأن الصحابأة في السكن وابأن شاهين ابأن

 النبوي الطب
ودخل منها حأاجته فقضى العراق دخل إبأليس إن ) حأديث14(

فيها فباض مصر دخل ثم ميسان بألغ حأتى منها فطردوه الشاما
أحأمد فيه يصح ول عمر ابأن حأديث (فت) من عبقريه وبأسط وفرخ

بأالقوى ليس أيوب بأن ويحيى الخطيب كذبأه وهب ابأن أخي ابأن
مناكير الزهري عن يروي خالد بأن وعقيل مطروح لهيعة وابأن

أنكروه ما كل عدي ابأن وقال مسلم له روى ثقة أحأمد (تعقب) بأأن
بأهذا ينفرد ولم بأه خصه عمه لعل غيره يرو لم وإن فمحتمل عليه

هو أيوب بأن ويحيى الطبراني أخرجه حأرملة عليه تابأعه بأل الحديث
أحأد وعقيل الشيخان له روى ومفتيهم مصر أهل عالم الغافقي
أعلم هو اليلي يزيد بأن يونس وقال الشيخان له روى الثبات
بأحديث الناس

 50 ص:2ج: الشريعة تنزيه
قال وزاد حأرملة طريق من عساكر ابأن أخرجه والحديث الزهري

وسلم فيه افتتنوا الناس لن عثمان فتنة في ذلك أرى وهب ابأن
ويكون وهب ابأن عند الحديث ثبوت على يدل فهذا الشاما أهل

طريقان وله المعجزات بأاب في فدخل النبوة أعلما من الحديث
حأديث من شاهد ولبعضه وموقوفة مرفوعة عمر ابأن عن آخران

عش ومصر البأرار معدن والشاما وفيه البلدان ذكر في عباس ابأن
أخرج معاوية بأن إياس مرسل من آخر وشاهد ومستقره إبأليس
 عساكر ابأن الربأعة

سيمصرون الناس إن أنس يا له قال النبي أن أنس ) حأديث15(
فسكنت أتيتها أنت فإن البصرة له يقال مصرا ويمصرون أمصارا

وعليك قال واحأسبه وقبضها وسوقها مسجدها فاجتنب فيها
سكنت هنا ها فمن أنس قال ومسخ خسف بأها فسيكون بأضواحأيها

آخر طريقا له (تعقب) بأأن زربأى بأن عمار فيه يصح (عد) ول القصر
وإسناده العلئي الحافظ قال سننه في داود أبأو أخرجه أنس عن
الوسط في الطبراني أخرجه آخر وطريق كلهم الصحيح رجال من
الفتن في الشيخ أبأو أخرجه موقوفا مسعود ابأن عن شاهد وله

 المصنف في شيبة أبأي ابأن أخرجه موقوفا حأذيفة وعن
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ثم خراسان بأعث في فكن كثيرة بأعوثا بأعدي سيكون ) حأديث16(
أهلها يضر ول بأالبركة لها ودعا القرنين ذو بأناها مرو مدينة انزل

بأريدة بأن الله عبد بأن سهل وفيه بأريدة حأديث (حأب) من بأسوء
وقال أخرجه أحأمد الماما (تعقب) بأأن جدا ضعيف أوس أخوه وعنه

بأه ينفردا لم وسهل أوسا فإن حأسن حأديث إنه حأجر ابأن الحافظ
الله عبد عن رواه مصك بأن حأساما أن الدلئل في نعيم أبأو ذكر فقد
مع إنه عدي ابأن قال فقد مقال فيه كان وإن وحأساما بأريدة ابأن

بأهذا حأسن فالحديث ترى كما ينفرد ولم الحديث حأسن ضعفه
النكت من نقلتهما عليه والتعقب الحديث (قلت) هذا العتبار

نسخة هامش على ورأيت المصنوعة الللئ في وليس البديعات
الدين تقي الشيخ بأخط الحديث هذا استدراك الموضوعات من

حأال أحأسن ذكر وقد هذا المؤلف يذكر لم عقبه وكتب القلقشندي
أبأو أخرجه مقال وفيه مصك ابأن حأساما أبأيه عن سهل تابأع لكن منه

النبوة دلئل من والعشرين الثامن الفصل في نعيم

 51 ص:2ج: الشريعة تنزيه
المتابأعة لجل شيخنا الفضل أبأو الحافظ الحديث هذا حأسن وقد
بأمتابأعته الحديث يحسن من قبيل من ليس حأساما فإن نظر وفيه

 أعلم والله انتهى
تجبى والصراة بأل وقطر ودجيل دجلة بأين مدينة تبنى ) حأديث17(

الوتد من الرض في ذهابأا أسرع لهي وجبابأرتها الرض خزائن إليها
عبد بأن جرير حأديث الجوزي) من (ابأن الرخوة الرض في الحديد

والتاسع والثامن الولى الربأعة أعل طريقا عشر ستة من الله
وما مغفل كان معين ابأن قال سيف بأن بأعمار منها عشر والسادس

بأن بأسيف الخامس وأعل كتاب ظهر على إل الحديث هذا أصاب
شهاب بأأبأي السابأع متروكو جابأر بأن بأمحمد والسادس محمد

أبأان بأن بأإسماعيل والعاشر يرضاه ل سعيد بأن يحيى كان الخياط
بأإسماعيل عشر والثاني متروك أبأان بأن العزيز بأعبد عشر والحادي

والثالث مناكير وغيره الثوري عن يروى الخطيب قال نجيح بأن
محمد بأن بأأحأمد عشر والرابأع الغداني سفيان بأن الله بأعبيد عشر

أحأمد قال المحاربأي الرحأمن بأعبد عشر والخامس اليمامي عمر بأن
ومن منه سمعه وأظنه محمد بأن لسيف جليسا كان حأنبل بأن

زكريا بأن بأمحمد وثانيها أولها أعل طرق ثلثا من علي حأديث
صرح المنادى ابأن بأأن وثالثها شمر ابأن محمد بأن وعمر الغلبأي
متروك يحيى ابأن بأعمر وأعله حأذيفة حأديث ومن ضعفه بأشدة

مسلم بأن هماما أحأدهما في طريقين من أنس حأديث ومن الحديث
متروك الثقفي بأيان بأن صالح الخر وفي مجهول الخطيب قال
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ووثقه ماجه وابأن الترمذي له روى سيف بأن عمار (تعقب) بأأن
وهو جدا منكر حأديث له الميزان في وقال والعجلي وأحأمد يحيى

جاء وبأأنه منكر حأديث هو أنس حأديث في قال عدي ابأن وبأأن هذا
وقال مالك رواة في الخطيب أخرجه عمر ابأن حأديث من أيضا
ترجمة في الميزان في الذهبي ذكره عمر ابأن (قلت) حأديث منكر
غرائب في الدارقطني رواه وقال الخراساني محمد بأن جعفر
وهو محمد بأن جعفر على فيه والحمل موضوع بأاطل وقال مالك

بأيان بأن صالح ترجمة في أيضا الذهبي ذكره أنس وحأديث مجهول
في الحنبلي مفلح ابأن العلمة نقل ولما بأاطل حأديث هذا وقال
هذه كل الحديث طرق ذكر بأعد الخطيب قول الفروع كتابأه

مع قال هكذا قال النقل و العلم أهل عند السانيد واهية الحأاديث
أعلم والله جنسها من بأأشياء العراق فضل في احأتج أنه

 52 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ول القبور كساكن الكفور ساكن فإن الكفور تسكن ل ) حأديث18(

القيامة يوما جاء عشرة على تأمر من فإنه عشرة على تأمرن
حأديث (عد) من الظلم أوبأقه أو الحق فكه عنقه إلى يداه مغلولة
إياكم بألفظ أنس حأديث (حأب) من الله رسول مولى ثوبأان

يا قيل قلبه يصدأ السواد سكن من فإنه السواد في والسكن
في يصحان ول الحديد يصدأ كما قال القلب يصدأ وهل الله رسول
(تعقب) بأأن عباد بأن إسماعيل الثاني وفي سنان بأن سعيد الول

أخرجه الوليد بأن بأقية صدره على سنان ابأن سعيد تابأع ثوبأان حأديث
طريق من الشعب في البيهقي وأخرجه المفرد الدب في البخاري

وأخرج بأتمامه عدي عدي ابأن طريق من وأخرجه مختصرا بأقية
فوائده في والمخلص الحلية في نعيم أبأو بأقية طريق من آخره
الطبراني أخرجه آخر طريق وله عهدته من سنان بأن سعيد فبرئ

أخرجه الخدري سعيد أبأي حأديث من أيضا آخره وورد الوسط في
الصحابأة من عدة حأديث من آخره وورد الوسط في الطبراني

ومن مسنده في أحأمد الماما أخرجه أمامة أبأي حأديث من فورد
ومن الكنى في الحاكم أحأمد أبأو أخرجه عجرة بأن كعب حأديث
أبأي حأديث ومن حأميد بأن وعبد أحأمد أخرجه عبادة بأن سعد حأديث
مالك رواة في والخطيب الوسط في الطبراني أخرجه هريرة

الدرداء وأبأي وبأريدة عباس ابأن حأديث ومن مسنده في والسراج
بأالنسبة السيوطي يتعقبه (قلت) لم الوسط في الطبراني أخرجها

له يشهدان سعيد وأبأي ثوبأان حأديث أن خفاء ول أنس حأديث إلى
 أعلم تعالى والله

يمكروا أن أرادوا قريشا إن ومكيدة مكر يوما السبت ) حأديث19(
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بأناء يوما الحأد ويوما كفروا الذين بأك يمكر وإذ الله فأنزل فيه
وتجارة سفر يوما الثنين ويوما فيه وغرست بأنيت الجنة لن وغرس

 دما يوما الثلثاء ويوما
ويوما فيه أخاه قتل آدما ابأن لن قال الله رسول يا ذاك ولم قيل

ولد وفيه عاد قوما على الريح الله أرسل وفيه نحس يوما الربأعاء
يوما الخميس ويوما الله أهلكه وفيه الربأوبأية ادعى وفيه فرعون
الله رسول يا ذاك ولم قيل الحوائج وقضاء السلطان على دخول

عليه فرد مصر ملك على دخل الرحأمن خليل إبأراهيم لن قال
ذاك ولم قيل ونكاح خطبة يوما الجمعة ويوما حأوائجه وقضى امرأته

ينكحون النبياء لن قال الله رسول يا

 53 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ويخطبون فيه لبركة يوما الجمعة (ابأن الجوزي) من حأديث أبأي

هريرة وفيه يحيى بأن عبد الله مجهول وعنه أبأو عبد الله
السمرقندي الزاهد (تعقب) بأأنه ورد من حأديث أبأي سعيد

مختصرا أخرجه تماما في فوائده بأسند ضعيفوورد عن ابأن عباس
موقوفا أخرجه أبأو يعلى في مسنده لكن في سنده يحيى بأن

العلء (قلت) لم يقع في حأديث أبأي هريرة في الللئ المصنوعة
تعليل يوما الثنين كسائر الياما وبأيض له في النسخة التي عندي
من الموضوعات وكتب في هامش النسخة أنه كذلك في الصل

المقابأل بأنسخة المصنف وفي ربأيع البأرار للزمخشري من حأديث
أنس بأغير إسناد نحو حأديث أبأي هريرة وقال في يوما الثنين لن

شعيبا سافر فيه وأتجر فربأح فلعل هذا أو نحوه سقط من
النسخة والله أعلم قال السيوطي ورأيت بأخط الحافظ شرف

الدين الدمياطي الشافعي ما صورته هذه البأيات تعزى إلى علي
بأن أبأي طالب 

(لنعم اليوما يوما السبت حأقا 
) امتراء بأل أردت إن لصيد

فيه لن البناء الحأد وفي(
) السماء خلق في الله تبدا

فيه سافرت إن الثنين وفي(
سترجع بأالنجاح وبأالثراء) 

(وإن ترد الحجامة في الثلثا 

) الدماء هرق ساعاته ففي
دواء يوما امرؤ شرب وإن(

) الربأعاء يوما اليوما فنعم
حأاج قضاء الخميس يوما وفي(
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وإن الله يأذن بأالقضاء) 
(وفي الجمعات تزويج وعرس 

) النساء مع الرجال ولذات
إل يدريه ل العلم وهذا(

) النبياء وصي أو نبي
أياما عن الله رسول سألت مسعود ابأن حأديث) 20(

الشجرة من وأكل عصى لما آدما إن فقال البيض
ل وعزتي جواري من اهبط آدما يا إليه الله أوحأى

فبكت مسودا الرض إلى فهبط عصاني من يجاورني
بأيدك خلقته خلق رب يا وقالوا وضجت الملئكة
واحأد ذنب في ملئكتك له وأسجدت جنتك وأسكنته

يوما اليوما لي صم آدما يا إليه الله فأوحأى بأياضه حأولت
إليه الله أوحأى ثم أبأيض ثلثه فأصبح فصامه عشر ثلثة

فأصبح فصامه عشر أربأعة يوما اليوما لي صم آدما يا
يوما اليوما لي صم آدما يا إليه الله أوحأى ثم أبأيض ثلثاه

 فسميت أبأيض كله فأصبح فصامه عشر خمسة

 54 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ابأن (تعقب) بأأن مجهولن وفيه أماليه (خط) في البيض الياما

عباس ابأن حأديث من ورد وبأأنه آخرين طريقين من أخرجه عساكر
تميم بأن محمد الديلمي سند (قلت) في الديلمي أخرجه بأنحوه
الدر في السيوطي صرح وقد أعرفه لم من الثلثة من كل وفي

 أعلم والله مجاهيل عساكر ابأن سندي في بأأن المنثور
تقوما ول آذار في إل المم من أمة الله أهلك ما ) حأديث21(

طريق من عمر ابأن حأديث الجوزي) من (ابأن آذار في إل الساعة
أحأمد وسئل كذب هذا الزدي وقال متروك وهو القاضي شيبة أبأي
له أصل ل فقال بأالجنة بأشرته آذار بأخروج بأشرني من حأديث عن

طريق من أخرجه الطبراني بأأن عمر ابأن حأديث (تعقب) في
في إل الساعة تقوما ول آذار في إل قط قوما هلك ما بألفظ المذكور

الفجر آذان وقت في أعلم والله عندي معناه الطبراني قال آذار
فيه وقع ضعيف فالحديث انتهى والدعاء الستغفار قوت وهو

 موضوع ل تصحيف
الجوزي ابأن قال الربأعاء يوما إل بأرص ول جذاما يبدو ل ) حأديث22(

عن جعفر أبأي بأن الحسن عن متهم مطر) وهو بأن عثمان (رواه
(تقعب) بأأن مرفوعا عمر ابأن عن نافع عن جحادة بأن محمد

عن آخر طريق ومن الطريق هذا من ماجه ابأن أخرجه الحديث
جحادة بأن محمد عن آخرين طريقين من الحاكم وأخرجه نافع
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والله موقوفا صح الحاكم (قلت) وقال عهدته من عثمان فبرئ
 أعلم

(حأاخط) من مستمر نحس يوما الشهر في أربأعاء آخر ) حأديث23(
عن وجاء متروك الصلت بأن مسلمة فيه يصح ول عباس ابأن حأديث

للبأزاري بأأن تعقب البأزاري طريق من أنه إل موقوفا عباس ابأن
اتهموه أرهم لم الصلت بأن (قلت) ومسلمة الطيوريات في متابأعا
حأنبل بأن أحأمد عنه روى وقال الثقات في حأبان ابأن ذكره بأل بأكذب
في السيوطي وذكره المذكور الخبر فذكر منكرا خبرا له ورأيت

 أعلم تعالى والله انتهى ضعيف سنده وقال المنثور الدر
جابأر حأديث (مى) من مستمر نحسن يوما الربأعاء يوما ) حأديث24(

علي حأديث من جاء (تعقب) بأأنه حأية أبأي بأن إبأراهيم فيه يصح ول
طريقين من مردويه ابأن أخرجه

 55 ص:2ج: الشريعة تنزيه
(قلت) وسكت الله عبد بأن وعيسى يعقوب بأن عباد أحأدهما في
من لكنه بأالوضع رمى العلء بأن يحيى وفيها الخرى إعلل عن

سوار بأن محمد بأن الله عبد أيضا وفيه ماجه وابأن داود أبأي رجال
مردويه ابأن أخرجه عائشة حأديث (وجاء) من أعلم والله أعرفه لم

ابأن أخرجه أنس حأديث ومن هراسة بأن إبأراهيم طريق من لكنه
الحمصي عمرو بأن خالد الخيل أبأي طريق من أنه إل أيضا مردويه

عن شاهدا له رأيت أني غير للستشهاد يصلح ما فيها (قلت) فليس
في الحليمي الحديث وذكر حأاتم أبأي ابأن أخرجه قوله حأبيش بأن زر

المصلحين على ل المفسدين على أي فقال وأوله اليمان شعب
على ل عاد قوما من الكفار على نحسات كانت النحسات كالياما
ورد ما سر هو هذا يكون أن ويحتمل قال منهم بأه آمن ومن نبيهم

ويوما الثنين يوما ثلثا الفتح مسجد في دعا أنه جابأر حأديث من
قال الصلتين بأين الربأعاء يوما له فاستجيب الربأعاء ويوما الثلثاء

فيها فأدعو الساعة تلك توخيت إل غائظ أمر بأي ينزل فلم جابأر
الظالم على نحسا الربأعاء يوما فيكون قال الجابأة فأعرف

النبي دعوة فيه استجيب كما عليه المظلوما دعوة فيه ويستجاب
انتهى مظلوما كونه إلى إشارة غائظ جابأر قول وفي الكفار على
(ومما) اشتهر بأموضوع ليس عنده الحديث أن على دللة وفيه
إل الربأعاء يوما بأشيء ابأتدئ ما حأديث هذا نقيض في اللسنة على

بأداية يوقف كان أنه الحنفية هداية لصاحأب وينسب له أصل ل تم
من جماعة كان وكذا الحديث بأهذا ويحتج الربأعاء يوما على الدروس

ذلك في يلحظ أن والولى الربأعاء يوما البداية يتحرون العلم أهل
والعلم الربأعاء يوما النور خلق وجل عز الله أن من الصحيح في ما
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يتم أن إل الله يأبأى إذ النور خلق يوما بأبداءته لتمامه فيتفاءل نور
من النباري بأندار بأن بأكر أبأي جزء وفي شأنه جل قال كما نوره
الله رضي عائشة عن ربأاح أبأي بأن عطاء عن ميسرة بأن عطاء جهة
واختتن فيه وأنكح مسافري فيه يخرج أن الياما أحأب قالت عنها
 أعلم والله الربأعاء يوما الصبي فيه

الثالث الفصل

من بأجدة فالربأاط والمائة السبعين رأس كان إذا ) حأديث25(
ابأن حأديث من مالك غرائب (قط) في الربأاط من يكون ما أفضل

عن بأه وروا يصح ل منكر وقال عمر

 56 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في الدارقطني اقتصر (قلت) حأيث مجهول مالك بأن ثابأت مالك

في يذكر أن ينبغي فل يصح ل منكر بأأنه الحديث على الحكم
 أعلم والله الموضوعات

رياض من روضة والجيزة أرضه في الله خزائن مصر ) حأديث26(
إسحاق بأن أحأمد طريق من شريط بأن نبيط حأديث (نع) من الجنة

 شريط بأن نبيط بأن إبأراهيم بأن
رياء غير من أياما ثلثة السكندرية يعني بأها للمقيم إن ) حأديث27(

والعرب الروما بأين ما سنة ألف سبعين وجل عز الله عبد كمن
جبير بأن سعيد حأديث من غريب وقال هريرة أبأي حأديث (قط) من

تلخيص في الذهبي (قلت) قال السناد منكر وهو هريرة أبأي عن
وقوله الفراد في بأإيراده الدارقطني بأتأكد بأاطل هذا الواهيات

مشهورون ورجاله الشيخ أبأو أخرجه حأجر بأن الحافظ وقال منكر
ول الجعفي وجابأر حأرب بأن وإبأراهيم محمد بأن الوزير إل بأالثقة
 أعلم والله انتهى منه إل الفة أظن ول محمد بأن الوزير أعرف

 عمرو بأن الله عبد ) حأديث28(
أرضها المنتنة تزبأتها السوداء فقال الله رسول عند مصر ذكرت
آنيتها في وأكل فيها وسكن فيها دخل من أهلها القبط نباتها الحلفا
الغيرة عنه وأذهب والهوان الذل الله ألبسه بأطينتها رأسه وغسل

فإنه المقطم له يقال بأجبل فعليكم فيها السكنى من ولبأد كان وإن
يوما العروسين أحأد فإنهما السكندرية لها يقال بأقرية أو مقدس
معمر بأن محمد على فيه والحمل منكر (كر) وقال القيامة

(قلت) أشار البغدادي الرحأيم عبد بأن محمد على أو البحراني
الرحأيم عبد بأن محمد ترجمة في اللسان في حأجر ابأن الحافظ

وإذا وأقره المذكور عساكر ابأن كلما ونقل الحديث إلى البغدادي
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 أعلم والله الموضوعات في يذكر أن ينبغي فل منكرا كان
(عد) الردن بأبطن وجد الرض من اليمان ذهب إذا )حأديث29(

منكر وقال الشامي كنانة بأن أحأمد طريق من عمر ابأن حأديث من
في الجوزي ابأن أورده قلت مكذوب الميزان في الذهبي وقال

 أعلم والله تلخيصه في الذهبي وأقره الواهيات
وفيه أنس حأديث (عد) من الشاما في والبغي الجفاء )حأديث30(

أبأي بأن أبأان

 57 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في الجوزي ابأن (قلت) أورده المختار بأن الفضل وعنه عياش

 أعلم وتعالى سبحانه والله الواهيات
اثنا منه يبعث أنفة له يقال بأالشاما حأصنا ستفتحون )حأديث31(

أمامة أبأي حأديث من الميزان في (أورده) الذهبي شهيد ألف عشر
عبد بأن عتبة بأن جرير طريق من (قلت) أورده كذب هذا وقال

والله ولده من أو عتبة من الفة أدري ما وقال أبأيه عن الرحأمن
 أعلم

المحفوظات فأما ملعونات وست محفوظات أربأع )حأديث32(
فبردعة الملعونات وأما ونجران المقدس وبأيت والمدينة فمكة

قال عمر ابأن حأديث (عق) من ودلن وثكل وصهر وأتافث وصعده
محمد وفيه الواهيات في الجوزي ابأن وأورده منكر حأديث عدي ابأن
محمد وعنه مجهول عمر بأن خطاب وعنه متروك المأربأي يحيى بأن
بأن خطاب ترجمتي في الميزان في الذهبي (قلت) أورده أبأان ابأن

أهو افتراه من أدري وما بأاطل وقال المأربأي يحيى بأن ومحمد عمر
بأل الرازي هو ما أبأان بأن ومحمد يحيى بأن محمد شيخه أو خطاب

ثقة إنه وقال الواهيات تلخيص في الذهبي قاله كما البلخي هذا هو
يحيى بأن محمد طريق من نحوه الديلمي وأخرج أعلم تعالى والله
الكذب سلسلة (قلت) فهذه البيلماني ابأن عن تميم بأن محمد عن

فقط المحفوظة القرى ذكر منه الشيخ أبأو وأخرج أعلم تعالى والله
 البيلماني ابأن طريق من لكنه

وأكثرها قبلة أقومها البصرة لها يقال أرضا لعرف إني )حأديث33(
(نع) البلد سائر عن يدفع مال البلء من عنها يدفع ومؤذنين مساجد

في الجوزي ابأن أورده قلت الكديمي وفيه ذر أبأي حأديث من
 أعلم والله الواهيات

وثلث بأمكة ثلث أثلثا ثلثة على العمال الله قسم )حأديث34(
(قلت) الدرداء أبأي حأديث (مى) من البلد سائر في وثلث بأقزوين

وضع إنه قالوا فإنهم ربأه عبد ابأن وأظنه ميسرة وفيه علته يبين لم
 أعلم تعالى والله كثيرا حأديثا قزوين فضل في
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اختلط قد الزمان آخر في يكونون أقواما لعرف إني )حأديث35(
اليمان

 58 ص:2ج: الشريعة تنزيه
إليهم تشتاق قزوين لها يقال بألدة في يقاتلون ودمائهم بألحومهم

جابأر حأديث (يخ) من ولدها إلى الناقة تحن كما إليهم ونحن الجنة
 عمرو بأن مجاشع وفيه

وأول وقزوين عبادان للدنيا الجنة في مفتوحأان بأابأان )حأديث36(
بأمحمد آمنت قرية وأول قزوين مريم ابأن بأعيسى آمنت بأقعة

 عنبسة وفيه أنس حأديث (يخ) من عبادان
مرتين يوما كل في قزوين أهل إلى تعالى الله ينظر )حأديث37(

ابأن حأديث (يخ) من محسنهم من ويقبل مسيئهم عن فيتجاوز
 عباس

فليمت النار على وبأدنه وجهه الله يحرما أن سره من )حأديث38(
علة السيوطني يبين (قلت) لم عباس ابأن حأديث (يخ) من بأقزوين

وعنه أعرفه لم المنصور مولى جميل سنديهما وفي الخبرين هذين
وشيخ والمجهولين الضعفاء عن بأالرواية معروف وهو الطرايفي

الطيان أنه والظاهر الحسن محمد بأن إبأراهيم الشيخ أبأي
 أعلم تعالى والله متهم وهو الصبهاني

نورهم يضيء بأقزوين قوما الزمان آخر في يكون )حأديث39(
كيسان) في بأن (إسحاق الدنيا لهل الشمس تضييء كما للشهداء

عبد بأن ميسرة وفيه كعب بأن أبأي حأديث من قزوين فضائل كتاب
 ربأه

قزوين له يقال الديلم بأأرض فارس جبال من جبل إن )حأديث40(
على فيقومون القيامة يوما يحشرون قال جبريل خليلي نبأني
رائحة يجدون وهم الحساب في والخلئق صفوفا الجنة أبأواب
حأديث من قزوين فضائل العطار) في العلء أبأو (الحافظ الجنة
 يزيد بأن وخالد عياش أبأي بأن أبأان وفيه أنس

بأاب فليشهد والسعادة بأالشهادة له يختم أن سره من )حأديث41(
خالد طريق من مسعود ابأن حأديث العلء) من أبأو (الحافظ قزوين

 يزيد بأن
نبيا بأعدي يبعث ل أن وعهد بأيمينه قسم الله أن لول )حأديث42(

من لبعث

 59 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وفيه أنس حأديث قزوين) من فضائل في (الخليلي نبي ألف قزوين

 بأهراما ابأن والقاسم أبأان
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القرآن حأملوا قوما من تعالى الله إلى أحأب قوما من ما )حأديث43(
قرأوا أليم عذاب من تنجيكم الله ذكر التي التجارة إلى وركنوا
يوما يأتون قزوين لها يقال بألدة يسكنون السيوف وشهروا القرآن
ثمانية لهم تفتح ويحبونه الله يحبهم دما تقطر وأوداجهم القيامة
حأديث (الخليلي) من شئتم أيها من ادخلوا لهم فيقال الجنة أبأواب
يزيد بأن جابأر وفيه علته يبين (قلت) لم النصاري الله عبد ابأن جابأر

بأالعنعنة رواه وقد معروف وتدليسه الوليد بأن وبأقية الجعفي وأظنه
الرافعي قال أعلم والله أعرفه لم البجلي بأشير بأن أسامة وعنه

طريق من تاريخه في منده بأن يحيى الحافظ ورواه الشافعي
بأهز أبأا السند في وزاد أسامة بأدل بأشير بأن سلمة فقال الخليلي

 أعلم والله والوضع بأالكذب رمى بأهز وأبأو أعرفه لم (قلت) كذلك
الله بأعث ناقة فواق قدر على بأقزوين ليلة بأات من )حأديث44(

من دفتر ملك كل مع الملئكة من ألفا سبعين سماء كل من تعالى
في ينفخ أن إلى ثوابأه يكتبون نهر من يستمدون نور من وأقلما نور

علته يبين (قلت) لم جبل بأن معاذ حأديث (الخليلي) من الصور
إلى الميزان في الذهبي أشار الدشتكي أحأمد بأن الله عبد وفيه

تعالى والله آفته هو وقال المغنى ذيل في بأذلك وصرح بأه اتهامه
 أعلم

قلنا بأقزوين إخواني ارحأم الله رسول قال هريرة أبأي )حأديث45(
الديلم يقاتلون الجنة أبأواب من بأاب قزوين قال هؤلء إخوانك ومن

لها يقال مدينة لمتي (وحأديث) يكون بأدر كشهداء فيهم الشهداء
أملى الرافعي قال الحرمين ساكن من أفضل بأها الساكن قزوين

عمر سنديهما وفي الخبرين هذين بأقزوين الجعابأي بأكر أبأو الحافظ
 يزيد بأن عمارة وعنه صبح بأن

له يقال مكانا ينزلون قوما الزمان آخر في سيكون إنه )حأديث46(
قزوين فضائل (خط) في الله سبيل في قتال فيه لهم يكتب قزوين

اللؤلؤي زياد بأن الحسن وفيه ذر أبأي حأديث من

 60 ص:2ج: الشريعة تنزيه
يهودية من الدجال يخرج الله رسول قال عباس ابأن )حأديث47(

الطور من وقوما المدينة من قوما فيلحقه الكوفة يأتي حأتى أصبهان
قزوين وما الله رسول يا قيل قزوين من وقوما يمن ذي من وقوما
بأهم الله يرد فيها زهدا الدنيا من يخرجون بأأخرة يكونون قوما قال

 أيضا زياد بأن الحسن طريق (خط) من اليمان إلى الكفر من قوما
مثل في أحأدهم يشفع بأقزوين وربأاط جهاد سيكون )حأديث48(

وفيه علته يبين (قلت) لم عباس ابأن حأديث (خط) من ومضر ربأيعة
 أعلم والله ومجاشع ميسرة
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في المرابأطين وسائر والروما بأقزوين المرابأطون )حأديث49(
في قتيل أجر وليلة يوما كل في منهم رابأط من لكل يختم البلد
(قلت) الدرداء أبأي حأديث (خط) من دمه في متشحط الله سبيل

مقدما بأن وأيوب أبأيه عن سعيد بأن العزيز عبد وفيه علته يبين لم
 أعلم والله أعرفهم لم الحوشبي هشاما أبأو وعنه

موتى على وليلة يوما كل في يصلون وملئكته الله إن )حأديث50(
مسعود ابأن حأديث (خط) من صلة مائة وشهدائهم والبحار قزوين

الحوشبي هشاما وأبأو مقدما ابأن أيوب سنده (قلت) وفي
 أعلم تعالى والله آنفا المذكوران

فليشهد الجنة أبأواب من بأابأا له الله يفتح أن سره من )حأديث51(
بأن (الخليل بأالنهار ليوثا بأالليل رهبان سكانه العجم أبأواب من بأابأا
ميسرة وفيه عباس ابأن حأديث من قزوين فضائل الجبار) في عبد
 ربأه عبد بأن

أهلها إلى والجنة بأركة وإتيانها حأسرة قزوين ترك )حأديث52(
 ميسرة وفيه عائشة حأديث الجبار) من عبد بأن (الخليل مسرعة

إليهم ينظر الله فإن بأاب قزوين أهل على الله صلوات )حأديث53(
مسعود ابأن حأديث (الخليلي) من الرض أهل بأهم فيرحأم الدنيا في

ميسرة وفيه

 61 ص:2ج: الشريعة تنزيه
يمنعك ما خيثم بأن للربأيع قال أنه علي عن صالح أبأي )حأديث54(

جهاد على فدلني معك أقاتل ول لقاتلك كنت ما قال معنا تدخل أن
الله رسول سمعت فإني بأقزوين أو بأالسكندرية عليك قال ربأاط أو

رابأط من الجنة أبأواب من بأابأان وإنهما أمتي على ستفتحان يقول
 أمه ولدته كيوما ذنوبأه من خرج واحأدة ليلة أحأدهما في أو فيهما

عليه يدخل كان حأبان ابأن قال المتوكل بأن هانئ (الخليلي) وفيه
 بأحال بأه يحتج فل وكثرت المناكير

أيدي في اليوما هي الجنة أبأواب من بأاب قزوين )حأديث55(
فيها المفطر بأعدي من أمتي أيدي على وستفتح المشركين

الشهيد وإن غيرها في كالمصلي فيها والقاعد غيرها في كالصائم
ل ثم الجنة إلى فيساق نور من بأرادين على القيامة يوما يركب فيها

ويزوج خالدا الجنة في وهو عمله شيء ول أذنبه ذنب على يحاسب
وطوبأى والسلسبيل والعسل اللبان من ويسقى العين الحور من

العلء أبأو (الحافظ المزيد من الله عند له ما مع فيها للشهيد
 الغازي سليمان بأن داود طريق من علي حأديث العطار) من

يا قالوا بأقزوين إخوتي الله رحأم الله رسول قال علي )حأديث56(
يقال الزمان آخر في بألدة قال إخوانك وما قزوين وما الله رسول
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 قزوين له
العلء) من أبأو (الحافظ بأدر شهداء الله عند يعدل فيها الشهيد إن

 الغازي داود طريق
آخر في يكون قال زكريا بأن يحيى أخي على الله صلى )حأديث57(

لها يقال الجنة أبأواب من بأابأا يعني الجنة ترع من ترعة الزمان
في أشركه ربأاطها في وليشركني بأها فليرابأط أدركها فمن قزوين
يبين (قلت) لم علي حأديث العلء) من أبأو (الحافظ نبوتي فضل
والله عرفتهما ما سالم أبأو وعنه البحراني سعيد أبأو وفيه علته

 أعلم تعالى
تطير جناحأان ولها القيامة يوما تجيء قزوين يعني إنها )حأديث58(

أنا تنادي بأأهلها مجوفة بأيضاء درة من والرض السماء بأين بأهما
ربأي إلى له أشفع حأتى دخلني من الفردوس من قطعة قزوين
أبأي بأن الملك عبد وفيه عجرة بأن كعب حأديث الخليلي) من (خط

مجهول جميلة

 62 ص:2ج: الشريعة تنزيه
بأها بأات من قزوين لها يقال ستفتح أرض الثغور أفضل )حأديث59(

النبيين زمرة في الصديقين مع وبأعث شهيدا مات احأتسابأا ليلة
هريرة أبأي حأديث الجبار) من عبد بأن (الخليل الجنة يدخل حأتى

والله عرفته ما النخعي عوف بأن سليمان وفيه علته يبين (قلت) لم
 أعلم

رفع إذ معنا قاعدا يوما ذات الله رسول بأينما هريرة أبأي )حأديث60(
بأقزوين إخواني الله رحأم فقال أمرا يتوقع كأنه السماء إلى بأصره
قزوين ما وأمهاتنا بأآبأائنا الله رسول يا أصحابأه فقالت ثلثا يقولها

وهي الجنة أبأوب من بأاب قزوين قال بأها هم الذين إخوانك وما هذه
فمن أمتي على الزمان آخر في ستفتح المشركين يد في اليوما
(الخليل بأقزوين الربأاط فضل من نصيبه فليأخذ الزمان ذلك أدرك

 صبح بأن عمر وعنه سليمان بأن مقاتل الجبار) وفيه عبد ابأن
كذا مقبرتها من يحشر الجنة أبأواب من بأاب قزوين )حأديث61(

أبأي بأن صالح وفيه هريرة أبأي حأديث (خط) من شهيد ألف وكذا
 الخضر

رجل رأيت قال العزيز عبد بأن لعمر مولى عن العمش )حأديث62(
رسول عن جدي عن أبأي حأدثني يقول العزيز عبد بأن عمر يحدثا

الديلم أرض من أحأدهما مدينتان أمتي على ستفتح قال أنه الله
من السكندرية لها يقال الروما أرض من والخرى قزوين لها يقال
فجعل قال الجنة له وجبت وليلة يوما قال أو يوما أحأدهما في رابأط
عمر قال الله رسول عن جدك عن أبأوك حأدثك للرجل يقول عمر
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ثم ومنزل دارا إحأداهما لي تجعل حأتى تمتني ل اللهم العزيز عبد بأن
الجبار) وفيه عبد بأن (الخليل الحديث فكتب وقرطاس بأدواة دعا

عمر حأدثا والذي عمر مولى يعرفون ل وثلثة ضعيف رشدين
 وأبأوه

ومدينة للروما مدينة الزمان آخر في مدينتان تفتح )حأديث73(
من قزوين الديلم ومدينة فالسكندرية الروما مدينة أما للديلم
ذنوبأه من خرج منهما شيء في رابأط

 63 ص:2ج: الشريعة تنزيه
بأن مروان حأديث من المصار كتاب (يخ) في أمه ولدته كيوما

عن الزهري إبأراهيم بأن الله عبد وفيه علته يبين (قلت) لم الحكم
 أعلم تعالى والله أعرفهما ولم عقيل أبأي جده

لها يقال الديلم بأقرب بألدة الزمان آخر في يكون )حأديث74(
ولو سورها عمارة في عمل من الجنة أبأواب من بأاب وهي قزوين

(أورده وكبيرها صغيرها ذنوبأه له الله غفر طين من كف بأقدر
عن خبر في رأيت قال مهم رجل قزوين) عن تاريخ في الرافعي

 فذكره النبي
كبر من الجنة تربأة من الطالقان وتربأة قزوين تربأة أن )حأديث75(

قال الرافعي) أيضا (أورده النار من يعتقه أن الله عند فله تكبيرة
 فذكره مسند غير حأديثا العتيقة الجزاء بأعض في رأيت

في فجنده جندا الرض وفي جندا السماء في لله إن )حأديث76(
أبأي حأديث (كر) من خراسان الرض في وجنده الملئكة السماء
تفرد غريب (مى) وقال مجهولون وإسناده شاذ غريب وقال هريرة

عن الول الفصل في هذا (قلت) تقدما المروة أبأي بأن الله عبد بأه
والله النقاش سعيد أبأي تخريج إلى معزوا الموضوعات نسخ بأعض
 أعلم تعالى

بأات فكأنما وصاما فيها صلى واحأدة ليلة بأالرى بأاب من )حأديث77(
ثم وهراة نيسابأور خراسان وخير وقامها صامها ليلة ألف غيره في
(الرافعي) عدو عليهما يغلب أن وقزوين الرى على أخاف ثم بألخ
بأن محمد وفيه علته يبين (قلت) لم الله عبد بأن جابأر حأديث من

 أعلم والله عطية ابأن وأظنه الفضل
بأن قبيصة حأديث (نجا) من نيسابأور خراسان أجود )حأديث78(

الميزان لسان في حأجر بأن الحافظ وقال منكر وقال المخارق
شادوه بأن إبأراهيم بأن محمد الله عبيد بأه (قلت) واتهم موضوع

 أعلم والله الفارسي
وميكائيل جبريل أربأعة الملئكة من اختار الله إن )حأديث79(

وموسى إبأراهيم أربأعة النبيين من واختار وعزرائيل وإسرافيل
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وعثمان وعمر بأكر أبأا أربأعة المهاجرين من واختار ومحمدا وعيسى
السود وبألل الفارسي سلمان أربأعة الموالي من واختار وعليا

أربأعة النساء من واختار حأارثة بأن وزيد الرومي وصهيبا

 64 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وآسية محمد بأنت وفاطمة عمران بأنت ومريم خويلد ابأنة خديجة

والمحرما الحجة وذا القعدة ذا أربأعة الهلة من واختار مزاحأم ابأنة
النحر ويوما الفطر ويوما الجمعة يوما أربأعة الياما من واختار ورجبا
وليلة النحر وليلة القدر ليلة أربأعة الليالي من واختار عاشوراء ويوما

السدرة أربأعة الشجر من واختار شعبان نصف وليلة الجمعة
البلدة وهي مكة أربأعة المدائن من واختار والزيتونة والتبنة والنخلة

وهي ودمشق الزيتون وهي المقدس وبأيت النخلة وهي والمدينة
خراسان وقزوين مصر إسكندرية أربأعة الثغور من واختار التين

يقول أربأعة العيون من واختار الشاما وعسقلن العراق وعبادان
نضاختان) فأما عينان (فيهما تجريان) وقال عينان (فيهما كتابأه في

فعين النضاختان وأما سلوان وعين بأيسان فعين تجريان اللتان
والنيل وجيحان سيحان أربأعة النهار من واختار عكا وعين زمزما

إل إله ول لله والحمد الله سبحان أربأعة الكلما من واختار والفرات
وفيه بأمرة منكر وقال هريرة أبأي حأديث (كر) من أكبر والله الله

 مجهولن المراغي محمد وأبأو أسجور بأن العباس
إلى إبأليس أنزل وفيه الثلثاء يوما المراض الله خلق )حأديث80(

أرواح على الموت ملك الله سلط وفيه جهنم خلق وفيه الرض
وفيه وهارون موسى توفي وفيه هابأيل قابأيل قتل وفيه آدما بأني

يحيى ابأن إسماعيل وفيه مسعود ابأن حأديث (مى) من أيوب ابأتلى
 حأبيب بأن الرحأيم عبد وعنه الله عبيد بأن

الياما نحسات) قال أياما (في تعالى قوله في عباس ابأن )أثر81(
عبيد الخلق أن كما نحوس وبأعضها سعود بأعضها لكن الله خلق كلها
وفيه إل شهر من وما للنار وبأعضهم للجنة بأعضهم جعل لكن الله

واليوما هابأيل قابأيل فيه قتل الثالث اليوما وهي نحسات أياما سبعة
واليوما الجب في يوسف وطرح الجنة من آدما أخرج فيه الخامس

عشر السادس واليوما أيوب أياما على البلء نزل فيه عشر الثالث
خسف فيه والعشرون الحادي اليوما و سليمان ملك سلب فيه

غرق وفيه فرعون ولد فيه والعشرون الرابأع واليوما لوط بأقوما
ويوما النار في إبأراهيم ألقي فيه والعشرون الخامس واليوما

أرسل فيه لن مستمر نحس يوما فذاك الشهر آخر كان إذا الربأعاء
حأجر) ابأن الحافظ عنه (سئل ثمود على والصيحة عاد على الريح
روايته تحل ل عباس ابأن على كذب هذا فقال
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 65 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 الطهارة كتاب

الول الفصل

حأديث (خط) من لحمه أكل ما وكل الحمار بأبول بأأس ل )حأديث1(
وهما أبأيه عن النخعي الرحأمن عبد بأن موسى بأن محمد وفيه علي

 بأه المتهم وهو النخعي محمد بأن إسحاق وفيه مجهولن
(خط) من الصلة منه وتعاد يغسل الدرهم قدر الدما )حأديث2(

طريق (عق) من مريم أبأي بأن نوح طريق من هريرة أبأي حأديث
هذا يقول البخاري سمعت آدما حأدثني وقال غطيف بأن روح

قال أنه المبارك ابأن عن أيضا العقيلي (قلت) وروى بأاطل الحديث
إليه فجلست الدرهم قدر الدما صاحأب غطيف بأن روح رأيت

وقال معه جالسا يروني أن أصحابأي من استحيي فجعلت مجلسا
 أعلم تعالى والله الحديث هذا نكرة على العلم أهل أجمع البزار

(خط) من الغنى يورثان الفناء وطهارة الناء غسل )حأديث3(
بأن الله عبيد بأن محمد بأن علي الحسن أبأي طريق من أنس حأديث

قال كاذبأا وكان حأديثه من إل أكتبه لم وقال الزهري إبأراهيم
الذي هو الزهري هذا بأأن الميزان في الذهبي وجزما السيوطي

 وضعه
(عد) يده ليغسل أو فليتوضأ نصرانيا أو يهوديا صافح من )حأديث4(

 هانئ بأن إبأراهيم فيه يصح ول عباس ابأن حأديث من
يده فناوله جبريل الله رسول استقبل العواما بأن الزبأير )حأديث5(

إنك قال بأيدي تأخذ أن منعك ما جبريل يا فقال يتناولها أن فأبأى
فدعا كافر يد مستها قد يدا يدي تمس أن فكرهت يهودي بأيد أخذت

سعيد بأن عنبسة (عد) وفيه بأيده فأخذ يده فناوله فتوضأ بأماء
العبدي عمر أبأي بأن عمر (عق) وفيه متروك البصري

 66 ص:2ج: الشريعة تنزيه
(قلت) قال الذهبي في الميزان له خبر بأاطل وذكر هذا الحديث

ومن عجيب التناقض أن السيوطي أقرهنا ابأن الجوزي على
الحكم بأوضع هذا الحديث واحأتج بأه في جزئه الذي ذيل بأه نظما

ونثرا على ما ذكره الحافظ زين الدين العراقي وولده من
المواطن التي يسن فيها الوضوء فقال نظما 

(وسن وضوء من مسيس لكافر 
) فاعدد للصناما مس أو وأبأرص
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واضممن النار ذي أكل مع دما وسيل(
) زد درله شرب جزور للحم
والربأعون الحادية الصورة الشرح على مذيل وقال
وذكر العواما بأن الزبأير عن حأديث ففي الكافر مس

وفيه الوسط في الطبراني أخرجه قال ثم الحديث
كان فإن انتهى ضعفه على مجمع ربأاح بأن عمر

أن ينبغي فكان الوضع عن وترقى عنده انجبر الحديث
من فإنه عنبسة بأطريق ينجبر أنه والظاهر هنا يتعقبه
لختلطه ترك وإنما بأالصدق ووصف داود أبأي رجال
 أعلم تعالى والله

الله رسول فرأيت الحماما دخلت أنس حأديث)6(
فقال أكلمه أن فهممت مئزر وعليه الوزن في جالسا

(ابأن مئزر بأغير الحماما دخول حأرمت إنما أنس يا
رسول يدخل ولم مجهولون سنده في الجوزي) وقال

 حأماما عندهم كان ول قط حأماما الله
للجنب فريضة ثلثا والستنشاق المضمضة حأديث)7(

طريق من الول هريرة أبأي حأديث حأب) من قط (عد
الحلبي محمد بأن بأركة وعنه أسباط بأن يوسف

لم الزدي قال مسلم بأن هماما طريق من والخران
من يحدثا وكان عليه يتابأع ولم يوسف إل بأه يحدثا
ينبغي كما حأديثه يجيء فل كتبه دفن أن بأعد حأفظه
من سرقه فلعله الحديث يسرق كان مسلم بأن وهماما
أو بأركة وضعه الحديث هذا الدارقطني وقال يوسف

 له وضع
بأاطل هذا الميزان في الذهبي وقال السيوطي قال
 مرسل جاء وقد

على القرآن نمس الله رسول يا قلنا معاذ حأديث)8(
يا قلنا الجنابأة على تكون أن إل نعم قال وضوء غير

إل يمسه ل مكنون (وكتاب تعالى فقوله الله رسول
) المطهرون

 67 ص:2ج: الشريعة تنزيه
المطهرون إل يمسه ل الشيطان ومن الشرك من مكنونا يعني قال

زياد أبأي ابأن إسماعيل (قا) وفيه المؤمنون إل ثوابأه يمس ل يعني
الطيان وإبأراهيم الزاهد الصبهاني القاسم بأن والحسين الشامي

 وضعه فيمن الله بأارك فل
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وقت فات وقد النبي على يوما دخلت جبل بأن معاذ )حأديث9(
عائشة مع الله رسول وكان النبي عند إلى بأكر أبأو فجاء الصلة
النبي ساق وكان الحجرة ودخل بأيده الباب بأكر أبأو ففتح نائمين
فقالت قائما أبأاها فرأت عينيها عائشة ففتحت عائشة بأساق ملتفا

ما فقال فانتبه النبي وجه على دمعها فوقع وبأكت وراءك ما أبأتاه يا
رسول يا فقال هكذا أراك مالي النبي فقال بأكر أبأو فقاما بأكاؤك

منامه من النبي فقاما الصلة وقت وفات الشمس أشرقت الله
وتيمم تغتسل ل وقال جبريل فجاء للصلة ويتوضأ يغتسل أن وهم

الفرج بأن الواحأد عبد بأن محمد وضعه وقال قا جائز فإنه وصل
منده ابأن زكريا أبأو الحافظ وصنف كراميا وكان الصبهاني
اسم وبأيان وضعه وكيفية الحديث هذا رد في جزءا الشافعي

 واضعه
من قصر مائة الله أعطاه حألل الجنابأة من اغتسل من )حأديث10(

أنس (دينار) عن شهيد ألف ثواب قطرة بأكل له وكتب بأيضاء درة
 دينار وضع من وهو

من فإنه الموتى غسل علي يا الله رسول لي قال علي )حأديث11(
جميع على منها مغفرة قسمت لو مغفرة سبعين له غفر ميتا غسل

قال ميتا غسل من يقول ما الله رسول يا فقلت لوسعتهم الخلئق
طريق (شا) من الغسل من يفرغ حأتى رحأمن يا غفرانك يقول
التي النسخة في الحديث (قلت) هذا النصيبي عمرو بأن حأماد
السيوطي يذكره ولم للذهبي تلخيصه وفي الموضوعات من عندي

 أعلم والله المصنوعة الللئ في الشافعي
الثاني الفصل

يتوضأ ول جنابأة من يجزئ ل البحر ماء عمرو بأن الله عبد )أثر12(
أبأحر سبعة عد حأتى بأحرا النار وتحت نارا البحر تحت لن منه

نيران وسبعة

 68 ص:2ج: الشريعة تنزيه
البحر ماء الجنابأة غسل من يجزيان ل ماءان هريرة أبأي )وأثر13(

المهاجر بأن محمد بأهما تفرد بأاطلن (قا) وقال الحماما وماء
غير من مخرجان فإنهما فيهما المهاجر لبأن ذنب ل (تعقب) بأأنه

في البيهقي وأخرج شيبة أبأي وابأن الرزاق عبد مصنف في طريقة
 عمرو ابأن أثر سننه

(عد) من الخبث يحمل لم قلة أربأعين الماء بألغ إذا )حأديث14(
(تعقب) العمري الله عبد بأن القاسم فيه خلط يصح ول جابأر حأديث
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ماجه ابأن رجال من والقاسم منكر أو شاذ أنه فيه ما أكثر بأأن
قال ثم سننه في الدارقطني أخرجه جابأر عن آخر طريق وللحديث

ووهم جابأر عن المنكدر ابأن عن العمري القاسم رواه وكذا عقبه
ومعمر والثوري روح وخالفه الخطأ كثير ضعيفا وكان إسناده في

ورواه موقوفا عمر ابأن عن المنكدر ابأن محمد عن فرووه
أيضا ذلك وورد رواياتهم أسند ثم قوله المنكدر ابأن عن السختياني

 الدارقطني أخرجه موقوفا هريرة أبأي عن
ل فقال الشمس في ماء الله لرسول أسخنت عائشة )حأديث15(

بأن خالد وفيه الطب (نع) في البرص يورثا فإنه حأميراء يا تفعلي
وفي عدي بأن الهيثم وفيه الفراد (قط) في المخزومي إسماعيل

وجاء وهب ابأن وهب (حأب) وفيه العسم بأن عمرو وفيه السنن
يعدي فإنه بأالشمس يسخن الذي بأالماء تغتسلوا ل أنس حأديث من
حأديثه بأالنقل مجهول وقال سوادة طريق (عق) من البرص من
إنما مسندا يصح شيء المشمس الماء في وليس محفوظ غير

واهيا كان وإن الحديث (تعقب) بأأن عمر قول من شيء فيه يروي
الما في الشافعي أخرج وقد له شاهد عمر فقول طرقه جميع من

مختلف فإنه يحيى أبأي بأن إبأراهيم إل ثقات رجاله بأسند عمر قول
من الدارقطني وأخرجه ضعيف الله عبد ابأن صدقة وشيخه فيه

 وغيره المنذري حأسنها آخر طريق
له الله غفر المانة وأدى عليه فستر ميتا غسل من )حأديث16(

الجنة سندس من الله كساه ميتا كفن ومن كبيرة أربأعين
يبعث أن إلى بأيتا أسكن كمن كان قبرا لميت حأفر ومن واستبرقها

يوسف طريق من هريرة أبأي حأديث (قط) من القبور في من الله
من فجاء مختلفة بأألفاظ طرق من جاء (تعقب) بأأنه عطية ابأن

أخرجه رافع أبأي حأديث

 69 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ومن يعلى أبأو أخرجه أمامة أبأي حأديث ومن سننه في البيهقي
الله عبد بأن وجابأر عائشة حأديث ومن ماجه ابأن أخرجه علي حأديث

ابأن الحافظ بأخط (قلت) ورأيت الوسط في الطبراني أخرجهما
ما دربأاس لبأن الموضوعات مخنصر حأاشية على الشافعي حأجر
رواته المنذري وقال رافع أبأي حأديث من الطبراني أخرجه نصه

على صحيح وقال أيضا الحاكم وأخرجه الصحيح في بأهم محتج
 مسلم شرط
 أعلم تعالى والله انتهى

الثالث الفصل
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له يكتبان ملكاه يزل لم وضوئه في سمى من )حأديث17(
اللقاب (الشيرازي) في الوضوء ذلك من يحدثا حأتى الحسنات

 علوان ابأن الحسين طريق من هريرة أبأي حأديث من
يا قال وسلم عليه تعالى الله صلى النبي أن هريرة أبأي )حأديث18(

ل حأفظتك فإن لله والحمد الله بأسم فقل توضأت إذا هريرة أبأا
(طب) الوضوء ذلك من تحدثا حأتى الحسنات لك تكتب تستريح

منكرا كان (قلت) إذا منكر الميزان في الذهبي قال الصغير في
تخريج في حأجر ابأن الحافظ ذكره وقد الموضوعات في يذكره فلم

يذكر لم لمن وضوء ل حأديث على الكلما في الشافعي الرافعي
هريرة أبأي حأديث من بأذلك المر ورد وقد فقال عليه الله اسم
بأه تفرد الطبراني يعني قال قال ثم فذكره للطبراني الوسط ففي

انتهى ثابأت بأن علي عن محمد بأن إبأراهيم عن سلمة أبأي بأن عمرو
له فيه قيل ما غاية الستة له روى صدوق سلمة أبأي بأن وعمر
 أعلم تعالى والله أوهاما

ماء من إناء يديه وبأين الله رسول على دخلت أنس )حأديث19(
من فدنوت الوضوء مقادير أعلمك مني ادن أنس يا لي فقال

ول حأول ول لله والحمد الله بأسم قال يديه غسل فلما الله رسول
أمري لي ويسر فرجي حأصن اللهم قال استنجى فلما بأالله إل قوة
رائحة تحرمني ول حأجتي لقني اللهم قال واستنشق تمضمض فلما

الوجوه تبيض يوما وجهي بأيض اللهم قال وجهه غسل أن فلما الجنة
أن فلما بأيميني كتابأي أعطني اللهم قال ذراعيه غسل أن فلما

اللهم قال رأسه على يده مسح

 70 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ثبت اللهم فقال قدميه غسل أن فلما عذابأك وجنبنا بأرحأمتك تعشنا
ما أنس يا بأالحق بأعثني والذي النبي قال ثم القداما تزل يوما قدمي

خلق إل قطرة أصابأعه خلل من يقطر لم وضوئه عند قالها عبد من
ذلك ثواب يكون لسانا بأسبعين تعالى الله يسبح ملكا تعالى الله

في الجوزي ابأن (حأب) وأورده القيامة يوما إلى له التسبيح
بأه واتهم صهيب بأن عباد حأبان ابأن بأه اتهم وقال الواهيات

في النووي الدين محي الشيخ نص وقد هاشم بأن أحأمد الدارقطني
دعاء وحأذفت المنهاج في وقال الحديث هذا بأطلن على كتبه

روى بأل كذلك ليس فقال السنوي وتعقبه له أصل ل إذ العضاء
صهيب بأن وعباد قال ثم الحديث هذا فذكر أنس عن منها طرق من
قال كذب بأصاحأب كان ما أحأمد وقال صدوق قدري داود أبأو قال
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ذلك إل فيه يقل لم لو الذكار على أماليه في حأجر ابأن الحافظ
بأين تنافى ول فيه حأبان ابأن قاله ما علمت قد لكن حأاله لمشى

يتعمد ل كان بأأنه بأينهما يجمع لنه داود وأبأي أحأمد وقول قوله
تركه ولذلك وغفلته غلطه من روايته في ذلك يقع بأل الكذب

ابأن عليه وأطلق وغيرهم الرازي حأاتم وأبأو والنسائي البخاري
الكذب من ملى كتبه كانت الساجي زكريا وقال الكذب معين

هذا من الحديث حأال فهذا أيضا ضعيف عباد عن له والراوي
أبأو أخرجه طالب أبأي بأن علي حأديث من وجاء انتهى الطريق
الدعوات في والمستغفري الوضوء كتاب في منده بأن القاسم

أماليه في حأجر ابأن الحافظ وقال الفردوس مسند في والديلمي
تركه مصعب بأن خارجة لكن معروفون ورواته غريب الذكار على

 معين ابأن وكذبأه الجمهور
أمسح أن من إلي أحأب بأالموسى رجلي اقطع لن عائشة )أثر20(

عائشة على موضوع الواهيات الجوزي) في ابأن (قال الخفين على
ابأن الحافظ قال (قلت) وكذلك البغدادي مهاجر بأن محمد وضعه
حأديث من الدارقطني روى وقد قال الرافعي تخريج في حأجر

هانئ بأن شريح حأديث ذلك ويؤيد الخفين على المسح إثبات عائشة
وفي طالب أبأي بأن علي سل فقالت ذلك عن إياها سؤاله في

 أعلم تعالى والله انتهى بأذلك لي علم ل قالت أنها رواية
من فإنه الستنجاء موضع عن فتنحوا استنجيتم إذا )حأديث21(

موضع عن تنحى

 71 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ويعطيه سنة عبادة وضوئه من قطرة بأكل له الله كتب الستنجاء

ركعة كل مكان له ويكتب الجنة من مدينة جسده على شعرة بأكل
إلى البلء كل من وآمن وليلته يومه ملك له ويستغفر ركعة ألف
وفيه علته يبين (قلت) لم عباس ابأن حأديث (مى) من الساعة تلك

 القرى وادي من سليمان بأن أيوب اللسان وفي سليمان ابأن أيوب
الرازي هو يكن فإن مهران بأن علي وعنه هذا هو وأظنه يعرف ل

يكن فإن ماهان ابأن أحأمد وعنه أعرفه فل وإل فيه فمتكلم الطبري
بأن أحأمد أو فيه فمتكلم ماهان بأن علي بأن عيسى بأن أحأمد هو

وعنه أعرفه فل وإل حأاتم أبأو قاله كما فمجهول ماهان ابأن محمد
 أعلم والله أعرفه لم الشيخ أبأي بأن الرحأمن عبد

(مى) يوما أربأعين القلف بأول من لتنجس الرض إن )حأديث22(
 الغازي سليمان بأن داود طريق من علي حأديث من

وقلفة الفرج في وقلفة الفم في قلفة قلفتان القلفة )حأديث23(
الحجر إن بأيده محمد نفس والذي الفرج قلفة من أشد الفم
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عمر ابأن حأديث (مى) من صباحأا أربأعين القلف بأول من ليتنجس
 الطايكاني القاسم بأن محمد طريق من

مرتين مرتين الغائط ومن مرة مرة البول من الوضوء )حأديث24(
من هريرة أبأي حأديث من تاريخه (نع) في ثلثا ثلثا الجنابأة ومن

 بأاطل بأل الذهبي وقال منكر عدي ابأن قال فايد بأن عمرو طريق
معه الولهان له يقال والرض السماء بأين شيطانا إن )حأديث25(

لم فإذا خنزب له يقال خليفة وله الجنود من آدما ولد أمثال ثمانية
من شيء أصابأه فمن يهلكه حأتى بأالوضوء أخذه شيئا العبد يستقبل

من وأشباهه خنزب من بأالله أعوذ فليقل الوضوء قدما فإذا ذلك
للوضوء الماء من ويكفيه عنه ينقطع فإنه مرات سبع الرض أهل

على الحديث وقال الواهيات الجوزي) في (ابأن الدهن من يكفي ما
(قلت) قوله حأبيب أبأي بأن حأبيب بأه والمتهم موضوع الوصف هذا

آخر حأديث في جاء الولهان ذكر أن إلى يشير الوصف هذا على
مرفوعا أبأي عن وغيره الترمذي رواه ما وهو الوجه هذا غير على

وفي الماء وسواس فاتقوا الولهان له يقال شيطانا للوضوء إن
إسناده

 72 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الجوزي ابأن أورده ولذلك مصعب بأن خارجة طريق من فإنه ضعف

 أعلم تعالى والله الواهيات في
الختلي إسحاق بأن (محمد حأدثا والغشيان خدر النوما )حأديث26(

سليمان بأن أحأمد وفيه عمرن ابأن حأديث مخلد) من ابأن وإبأراهيم
 سليمان بأن أحأمد آفته موضوع الميزان في الذهبي قال الحراني

فتنخمت ناقتي أصفر وأنا الله رسول مربأى عمار )حأديث27(
بأين التي الركوة من ثوبأي أغسل فأقبلت ثوبأي نخامتي فأصابأت

الماء بأمنزلة إل عينيك دموع ول نخامتك ما عمار يا النبي فقال يدي
من والمني الغائط البول من ثوبأك تغسل إما ركوتك في الذي
بأن ثابأت وفيه مسنده يعلى) في (أبأو والقيء والدما العظم الماء
في تيمية ابأن وقال له أصل ل بأاطل الحديث هذا البيهقي قال حأماد

أهل عند كذب الحديث هذا التنقيح في الهادي عبد ابأن عنه نقله ما
طريق من له والطبراني البزار بأرواية يغتر (قلت) ول المعرفة
وقد ضعيف فإبأراهيم سلمة بأن حأماد عن العجلي زكريا بأن إبأراهيم

حأجر ابأن الحافظ ذلك على نبه حأماد بأن ثابأت يرويه إنما فيه غلط
 أعلم والله الرافعي تخريج في

أبأي حأديث (عق) من والبيض النفحة يموتان ل ثنتان )حأديث28(
 إبأراهيم بأن بأشر وآفته موضوع وقال هريرة

روح تنزع ل لنه يغسل فلذلك يجنب إل أحأد مات ما )حأديث29(
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حأديث (مى) من سواء هذا في وغيره الشهيد ماؤها خرج إل أحأد
 نهشل وفيه عباس ابأن

بأعدي من أقواما وسيأتي صاع والغسل مد الوضوء )حأديث30(
في معي بأسنتي والخذ سنتي أهل خلف أولئك ذلك يستقلون

بأنت سعيد أما حأديث (مى) من الجنة أهل منتزه القدس حأظيرة
هذا إدخال (قلت) في الرحأمن عبد بأن عنبسة وفيه الجمحي عمرو

له روى واتهامه ضعفه على وعنبسة نظر الموضوعات في
يقتصرون الحفاظ من وغيره البيهقي ورأيت ماجه وابأن الترمذي

بأالضعف حأديثه وصف على

 73 ص:2ج: الشريعة تنزيه
كتاب إلى الحديث الرافعي تخريج في حأجر ابأن الحافظ عزى وقد

وفي قال ثم بأعنبسة وأعله السمعاني ابأن المظفر لبأي النتصار
الطهور في يعتدون قوما سيكون مغفل بأن الله عبد حأديث الباب

حأبان وابأن ماجه وابأن داود وأبأو أحأمد رواه صحيح وهو والدعاء
 أعلم تعالى والله وغيرهم والحاكم

وضوء فإن فيه تبولون الذي الكنيف في تتوضأوا ل )حأديث31(
بأن يحيى وفيه أنس حأديث (مى) من الحسنات مع يوزن المؤمن
 وضعه من هذا الميزان في الذهبي قال عنبسة

اجعل اللهم قال استاك إذا الله رسول كان أنس )حأديث32(
ما وجهي بأه وبأيض وتمحيصا طهورا واجعله عني رضاك سواكي

بأن محمد بأن الله عبد وفيه أنس حأديث (مى) من أسناني بأه تبيض
 البخاري يعقوب

كل في اغتسل هريرة أبأا يا له قال النبي أن هريرة أبأي )حأديث33(
بأن إبأراهيم (مى) وفيه يومك بأقوت الماء تشتري أن ولو جمعة
 حأيان

علي أفيض وأنا الجمعة يوما في النبي على دخل أنس )حأديث34(
يا فقلت للجنابأة أما للجمعة غسلك أنس يا لي فقال الماء من شيئا

الفنيك و بأالحنيك عليك النبي فقال للجنابأة بأل الله رسول
الشعر وأصول البراجم وأصول والمنسبين والمسين والضاغطين

سفليك في واثنان ورأسك وجهك في سبعة منها نقبا عشر واثنى
اغتسلت لو نبيا بأالحق بأعثني فوالذي وسرتك صدرك في وثلثا
تنقهم لم ثم والفرات والنيل وجيحان سيحان الدنيا أنهار بأأربأعة
الله رسول يا فقلت أنس قال جنب وأنت القيامة يوما الله للقيت

وما المنسبين وما والمسين الضاغطين وما الفنيك وما الحنيك ما
ففكك الفنيك وأما الفوقاني فلحيك الحنيك أما قال البراجم أصول

وأما أفخاذك أصول فهما المسين وهما الضاغطين وأما السفلني
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أظافرك فأصول البراجم أصول وأما أذانك فتفريش المنسبين
تقف حأق المزبأون كالبعير الشعرة لتأتي نبيا بأالحق بأعثني فوالذي

هذا من بأحقي خذلي وسيدي إلهي فتقول تعالى الله يدي بأين
رأسه الرجل يحلق أن الله رسول نهى فعندها

 74 ص:2ج: الشريعة تنزيه
منكر (كر) وقال جنب وهو حأاجبا ينتف أو ظفرا يقلم أو جنب وهو

محمد بأكر وأبأو بأدمشق الجامع إماما بألغ محمد ابأن على وفيه بأمرة
الفة أن الظن غالب و أحأدهما على فيه والحمل المراغي علي بأن
 أعلم المراغيوالله بأكر أبأي من فيه

شرح النووي) في (قال الغل من أمان الرقبة مسح )حأديث35(
من أصبهان تاريخ في نعيم أبأو (قلت) أخرجه موضوع المهذب

يوما بأالغلل يغل لم عنقه ومسح توضأ من بألفظ عمر ابأن حأديث
نعيم أبأي شيخ المفيد بأكر أبأو وفيه العراقي الحافظ قال القيامة

ابأن إنكاره إلى النووي سبق وقد آفته وهو العراقي الحافظ قال
قال السلف بأعض قول هو وإنما مرفوعا يعرف ل وقال الصلح

صفة في حأجر بأن وائل حأديث من الرقبة مسح ورد نعم العراقي
بأه بأأس ل بأسند الكبير في والبزار الطبراني أخرجه النبي وضوء
 أعلم والله

 جوادا له قدما فكأنما بأه يتوضأ إبأريقا لخيه قدما من )حأديث36(
تيمية) موضوعان ابأن (قال طهوركم أكرموا )وحأديث37(

 75 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 الصلة كتاب

الول الفصل

صلته وقبلت وقبره قلبه في الله نور بأالفجر نور من )حأديث1(
داود أبأو وهو عمرو بأن سليمان طريق من أنس حأديث (قط) من

 النخعي
الظهر فصلوا ذراعين إلى ونصفا ذراعا الفيء كان إذ )حأديث2(

ابأن وقال حأوشب بأن أصرما طريق من عمر ابأن حأديث (عد) من
ول خبيث كذاب وهو بأأصرما إل يعرف ل العقيلي وقال بأاطل حأبان
 يثبت أصل له وليس عليه يتابأع

للمصلين البراءات يأخذ شمخائيل يسمى ملكا لله إن )حأديث3(
لصلة فتوضؤا قاموا المؤمنون أصبح فإذا صلة كل الله عند من

عبيدي فيها مكتوب أولى بأراءة الله من لهم أخذ وصلوا الفجر
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كنفي وتحت وحأفظي ذمتي وفي جعلتكم جواري في وإمائي
فإذا الظهر إلى ذنوبأكم لكم مغفور أخذلكم ل فوعزتي صيرتكم

تعالى الله من لهم أخذ وصلوا فتوضؤا قاموا الظهر وقت كان
حأسنات سيئاتكم بأدلت وإمائي عبيدي فيها مكتوب ثانية بأراءة

بأرضائي وأدخلتكم السيئات عن لكم وتجاوزت السيئات وكفرت
أخذ وصلوا فتوضؤا قاموا العصر وقت كان فإذا الجلل دار عليكم

حأرمت وإمائي عبيدي فيها مكتوب ثالثة بأراءة تعالى الله من لهم
بأرحأمتي عنكم ودفعت البأرار منازل وأسكنتكم النار على أبأدانكم
لهم أخذ وصلوا فتوضؤا قاموا المغرب وقت كان فإذا الشرار

ملئكتي إلى صعدت وإمائي عبيدي فيها مكتوب رابأعة بأراءة
أمنيتكم القيامة يوما أعطيكم وأنا رضاكم علي وحأق عنكم بأالرضى

فيها مكتوب خامسة بأراءة الله من لهم أخذ العشاء وقت كان فإذا
خضتم ذكري في مشيتم وإلي تطهرتم بأيوتكم في وإمائي عبيدي
ملئكتي وسائر شمخائيل يا اشهد أديتم وفريضتي عرفتم وحأقي

بأعد أصوات ثلثا ليلة كل شمخائيل فينادي عنهم رضيت قد أني
للمصلين غفر وجل عز الله إن الله ملئكة يا الخرة عشاء

للمصلين استغفر إل السبع السموات في ملك يبقى فل الموحأدين

 76 ص:2ج: الشريعة تنزيه
من ما فإنه الليل صلة منهم رزق فمن عليها بأالمداومة لهم ودعا
مصله من دنا ثم سابأغا وضوءا فتوضأ مخلصا لله قاما أمة ول عبد

في الملئكة من صفوف سبع خلفه تعالى الله جعل إل فيه فصلى
الصف طرفي أحأد تعالى الله إل عددهم يحصى ل ما منهم صف كل
أمن صلته من فرغ إذا حأتى المغرب في والخر المشرق في

بأعدد له الله كتب دعائه من فرغ فإذا دعائه على الملئكة هؤلء
بأعددهم له ورفع سيئات بأعددهم عنه ومحا حأسنات الملئكة هؤلء

هاشم بأن أحأمد وعنه مجاهد بأن منصور الجوزي) وفيه (ابأن درجات
 منصور عمل هذا الزدي وقال الخوارزمي

هريرة أبأي حأديث (قط) من الهاء يدغم من لكم يؤذن ل )حأديث4(
يؤذن بأرجل العمش مر وإنما منكر وهذا داود أبأي بأن بأكر أبأو قال

الحديث بأهذا والمتهم الهاء يدغم من لكم يؤذن ل فقال الهاء ويدغم
 الرقي جميل بأن علي

يؤذن قبورهم من يخرجون والملبين المؤذنين إن )حأديث5(
كل له ويشهد صوته مد للمؤذن ويغفر الملبي ويلبي المؤذون

له ويكتب ويابأس ورطب ومدر وشجر حأجر من صوته يسمع شيء
ول حأسناتهم بأمثل المسجد ذلك في معه يصلي إنسان كل بأعدد

سأل ما والقامة الذان بأين ما ويعطى شيء أجورهم من ينقص
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في له يدخر أو السوء عنه فيصرف الدنيا في له يعجل أن إما ربأه
في كالمتشحط الجر من والقامة الذان بأين فيما ويؤتى الخرة

وخمسين مائة أجر مثل يوما كل له ويكتب الله سبيل في دمه
أجر ومثل والفقه القرآن وجامع والمعتمر الحاج أجر ومثل شهيدا
والزكاة المكتوبأة الصلوات أجر ومثل الليل القائم النهار الصائم

أجر ومثل المنكر عن وينهى بأالمعروف يأمر من ومثل المفروضة
خليل وإبأراهيم محمد الجنة حألل من يكسى من وأول الرحأم صلة

يوما وتلقاهم المؤذنون يكسى ثم والرسل النبيون ثم الرحأمن
من ألين أخضر زمرذ من أزمتها أحأمر ياقوت من نجائب القيامة
والزمرذ والياقوت بأالدر مكللة حأافتاه ذهب من ورحأالها الحرير
فوق ومن الستبرق السندس فوق ومن السندس مياثر عليها

سوارا أسورة ثلثة منهم واحأد كل يحلى و أخضر حأرير الستبرق
أكاليل التيجان عليهم لؤلؤ من وسوارا فضة من وسوارا ذهب من

در من شراكها ذهب من ونعالهم والزمرذ والياقوت بأالدر مكللة
كل وعلى بأصرها مد خطوها تضع أجنحة ولنجائبهم

 77 ص:2ج: الشريعة تنزيه
اشتهت ما على جمة له الرأس جعد أمرد شاب فتى منها واحأد
بأالمشرق ذرة مثال منها انتشر لو الذفر المسك حأشوها نفسه
الحلي أصفر الجسم أبأيض الوجه أنور ريحه المغرب أهل لوجد

تعالوا يقولون ملك ألف سبعون قبورهم من يشيعهم الثياب أخضر
ألف سبعون واحأد كل مع ربأهم يحاسبهم كيف آدما بأني حأساب إلى

تعالى قوله فذلك المحشر بأهم يوافوا حأتى البرق نور من حأربأة
وفيه جابأر حأديث وفدا) (شا) من الرحأمن إلى المتقين نحشر (يوما
 وضعه فأحأدهما كثير بأن وعباد الطويل سلما

بأالدر مكللة ذهب من بأكراسي جيء القيامة يوما كان إذا )حأديث6(
من قباب عليها يضرب ثم والستبرق بأالسندس مفروشة والياقوت

يوما كل في يشهد كان من أين المؤذنون أين مناد ينادي ثم نور
فيقوما الله رسول محمدا وأن الله إل إله ل أن مرات خمس وليلة

تلك على اجلسوا لهم فيقال أعناقا الناس أطول وهم المؤذنون
فإنه الخلئق حأساب من الله يفرغ حأتى القباب تلك تحت الكراسي

سعيد أبأي حأديث (خط) من تحزنون أنتم ول عليكم خوف ل
 التيمي يحيى بأن إسماعيل وفيه واستغربأه

ذهب من رحألها راحألة على القيامة يوما بألل يجيء )حأديث7(
أنه حأتى الجنة يدخلهم حأتى المؤذنون يتبعه وياقوت در وزمامها
(قط) من تعالى الله وجه بأذلك يطلب يوما أربأعين أذن من ليدخل
 المخزومي إسماعيل بأن خالد الوليد أبأو وفيه عمر ابأن حأديث
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النيران أبأواب غلقت أكبر الله أكبر الله المؤذن قال إذا )حأديث8(
أشهد قال وإذا الجنان أبأواب فتحت الله إل إله ل أن أشهد قال وإذا
إلى شوقا الجنان أبأواب إلى الحور بأادرت الله رسول محمدا أن

قال وإذا الجنة ثمار تخشخش الصلة على حأي قال وإذا محمد ذكر
من وأفلح أفلحت آدما ابأن يا السماء من مناد نادى الفلح على حأي

العبد أيها سموات سبع ملئكة تقول أكبر الله قال وإذا أجابأك
يصف مما وأعظم أكبر الله عظيما وعظمت كبيرا كبرت

حأرمت بأها عبدي صدق الله يقول الله إل إله ل قال وإذا الواصفون
وفيه عباس ابأن حأديث (حأا) من النار على أجابأك من وبأدن بأدنك

الفرغاني محمد بأن القاسم

 78 ص:2ج: الشريعة تنزيه
حأديث (فت) من بأردها قل إل أذانها يكثر مدينة من ما )حأديث9(

 جميع بأن عمرو وفيه علي
عباس ابأن حأديث (قا) من منا فليس القامة أفرد من )حأديث10(

في الذهبي وقال السيوطي وقال ومجهول مجروح بأين ما ورجاله
 بأاطل خبر هذا الميزان

 بألل )حأديث11(
فلم ثانية أذنت ثم أحأد يأت فلم البرد شديدة بأاردة ليلة في أذنت
يا لهم ما الله رسول فقال أحأد يأت فلم ثالثة أذنت ثم أحأد يأت
 البرد عنهم اكسر اللهم فقال البرد كبدهم قلت بألل
الضحى في قال أو الصبح في يتروحأون رأيتهم فلقد بألل قال

من عدي ابأن (قلت) وأخرجه سيار بأن أيوب طريق (عق) من
ثم عدي ابأن طريق من الميزان في الذهبي وأورده المذكور طريق

يشير فكأنه انتهى بأثقة وليس المستملي يزيد بأن محمد فيه قال
بأه ينفرد لم المستملي بأأن حأجر ابأن الحافظ وتعقبه بأه اتهامه إلى
فانحصر أي العقيلي أخرجه طريقه ومن مهران بأن داود تابأعه فقد

المعجزات كتابأه في الحديث أورد السيوطي لكن أيوب في المر
نزه أنه ذكر وقد البيهقي و نعيم وأبأي عدي ابأن عند من والخصائص

أن له ينبغي وكان هنا يتعقبه ولم الموضوعات عن المذكور كتابأة
التزما لنه الحديث البيهقي بأإخراج التعقب في عادته على يتعقبه

 أعلم والله موضوعا يعلمه حأديثا كتبه في يخرج ل أن
فإنها المساجد إل القيامة يوما كلها الرضون تذهب )حأديث12(

طريق من عباس ابأن حأديث (عد) من بأعض إلى بأعضها تنضم
 حأوشب بأن أصرما

 سلمة أما )حأديث13(
(حأب) فيه روح ل جسد أنه الظان يظن يصلي قاما إذا النبي كان
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 الهاشمي الواحأد عبد بأن جعفر طريق من
حأديث (قا) من له صلة فل الصلة في يديه رفع من )حأديث14(

رفع من بألفظ أنس حأديث ومن أحأمد بأن مأمون وفيه هريرة أبأي
الكرماني عكاشة بأن محمد وفيه له صله فل الركوع في يديه

وسرقه مأمون وضعه الموضوعات تلخيص في الذهبي (قلت) قال
أعلم والله عكاشة ابأن

 79 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ملكان عليه وقف العتمة يصلي أن قبل المرء رقد إذا )حأديث15(

الخاسر رقد ويقولن عنه يوليان ثم الصلة الصلة يقولن يوقظانه
 المديني الوليد بأن يعقوب وفيه هريرة أبأي حأديث (خط) من وأبأى

السحور وأكل الشيطان مسخطة الليل أول في الوتر )حأديث16(
بأن أبأان طريق من عمر ابأن حأديث (حأب) من الرحأمن مرضاة
 البصري جعفر

 جابأر )حأديث17(
قال تركت ما فاقض قال الصلة تركت إني الله رسول يا رجل قال
قال بأعد أو قبل قال مثلها صلة صلة كل مع صل قال أقضي كيف

 الزاهد الله عبد بأن سلم الجوزي) وفيه (ابأن قبل ل
جنابأة غير من وحأسبة بأنية الجمعة يوما اغتسل من )حأديث18(

ولحيته رأسه من يبلها شعرة بأكل له الله كتب للجمعة تنظفا
من قطرة بأكل له ورفع القيامة يوما نورا الدنيا في جسده وسائر

كل بأين والزبأرجد والياقوت الدر من الجنة في درجة اغتساله
من منها درجة كل في المسرع للراكب عاما ألف مسيرة درجتين
وكل الله إل يحصيه ل ما الجوهر أصناف ومن والقصور المدائن

من مدينة كل في قصم ل و فيها وصم ل واحأدة جوهرة منها قصر
والبيوت والغرف والصفاف والحجر والدر والقصور المدائن تلك

والزراري والثمار العين الحور من والزواج والسرر والخياما
والوصفاء النعيم وغضارة الطعمة وأصناف والقصاع والموائد
الواصفون يصفه ل ما والحلي والحلل والفواكه والشجار والنهار

وابأتدره نورا شعرة كل أضاءت القيامة يوما قبره من خرج فإذا
وعن يمنيه وعن وأمامه خلفه يمشون كلهم ملك ألف سبعون
صاروا دخلها فإذا فيستفتحون الجنة بأاب إلى بأه ينتهوا حأتى شماله
من ظاهرها مدينة إلى بأه ينتهوا حأتى أيديهم بأين أمامهم وهو خلفه

الله خلق ما أصناف من فيها خضراء زبأرجدة من وبأاطنها ياقوتة
العباد علم عنه ينقطع ما ونعيمها وغضارتها بأهجتها من الجنة في

أتدري الله ولي يا له قالوا إليها انتهوا فإذا وصفه عن ويعجزون
 ل قال المدينة هذه لمن
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يوما شهدناك الذين الملئكة نحن له قالوا الله يرحأمكم أنتم فمن
لذلك لك ثواب فيها وما المدينة فهذه للجمعة الدنيا في اغتسلت
تقدما الجمعة لصلة الله ثواب ذلك من بأأفضل وأبأشر الغسل
لك الله أعد ما ترى حأتى أمامك

 80 ص:2ج: الشريعة تنزيه
خلفه والملئكة الدرجات في فرفع ثوابأه كريم من الجمعة بأصلة
في الجمعة صلة فتلقاه الله شاء حأيث درجاتها من ينتهي حأتى

له نور من تاج عليه نورا يتلل الضاحأية كالشمس آدمي صورة
الرض مشارق تضيء جوهرة ركن كل في ركن ألف سبعون

ما فيقول تعرفني هل لصاحأبه يقول وهو مسكا يفوح وهو ومغاربأها
 خير بأكل خليقا صبيحا وجها أرى ولكن أعرفك

قلبك له ويرتاح عينك بأه تقر من أنا فيقول الله يرحأمك أنت من
 أهل لذلك وأنت

لي وتجملت لي وتنظفت لي اغتسلت التي الجمعة صلة أنا
واستمعت إلي وتوقرت إلي وتمشيت لي وتطيبت لي وتعطرت

إلى بأه ينتهي حأتى الدرجات في فيرفعه بأيده فيأخذ وصليت خطبتي
أعين قرة من لهم أخفى ما نفس تعلم (فل تعالى الله قال ما

الكرامة وغاية الشرف منتهى يعملون) وذلك كانوا بأما جزاءا
بأنية لي صليت لما الشكور الكريم ربأك من لك ثواب هذا فيقول
في المزيد هذا أضعاف الله عند فلك وسنة السبيل على وحأسبة
داره في الله جوار في البأد خلود مع الدنيا أياما من يوما كل مقدار

صبح بأن عمر وفيه هريرة أبأي حأديث الجوزي) من (ابأن السلما دار
في النجار ابأن عند آخر طريق وضعه على وله السيوطي قال

تعالى والله إسناده وغير سرقه رجاله بأعض (قلت) كأن تاريخه
 أعلم

من فوائده (تماما) في القرى أهل لحأترق المنابأر لول )حأديث19(
بأن سليمان وعنه الزدي موسى بأن سعيد وفيه عمر ابأن حأديث
سعيد أما سليمان وضعه أدري ل حأبان ابأن قال الخبايري سلم

 سعيد وضع من بأأنه الموضوعات تلخيص في الذهبي (قلت) جزما
 أعلم والله

منهما بأاطل وقال وجهين من مالك غرائب في الدارقطني وأخرجه
وفي الزهري محمد بأن أحأمد الله عبيد أبأي على (قلت) مدارهما

والله المنابأر بأدل المصار بألفظ الميزان في الذهبي أورده ترجمته
 أعلم

الجمعة يوما الجوامع بأأبأواب موكلين ملئكة لله إن )حأديث20(
وفيه أنس حأديث (خط) من البيض العمائم لصحاب يستغفرون
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الميزان في الذهبي قال السيوطي وقال اليماني شبيب بأن يحيى
 يحيى وضع من الحديث هذا

دار إلى الله ويطلع إل جمعة ليلة ول جمعة يوما من ما )حأديث21(
بأالعظمة مترد بأالكبرياء متشح الجلل لباسه بأالبهاء متزر وهو الدنيا

فيعتق الدنيا دار إلى يشرف

 81 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ثم الموحأدين من ذلك استوجب قد ممن النار من عتيق ألف مائتي
عبادي كرما مني أكرما هل عبادي جودا مني أجود هل عبادي ينادي

فأغفر مستغفر من هل فأجيبه داع من هل فأعطيه سائل من هل
لطويها نشرتها ول لخليها الجنة خلقت ما أني اعلموا عبادي له

من الحسن على تعصوني فعل لها وخلقتكم لكم الجنة خلقت وإنما
الرحأمة لكم نشرت قد أليس نعمائي من الجميل على أما بألئي
لكم أضعفت قد أليس سترا و كنفا عافيتي من وألبستكم نشرا

فما أطوارا خلقتكم وقد صغارا العثرات وأقلتكم مرارا الحسنات
عين فل خلقي عن احأتجبت سبحاني عبادي وقارا لي ترجون ل لكم

أفلح بأن أحأمد بأن الله عبد وفيه أنس حأديث (خط) من تراني
ابأنه وعنه العبدي الله عبيد أيضا وفيه بأه المتهم وهو القاص البكري
 مجهولن وهما الخليل

(حأب) فقرائها حأج والجمعة أمتي فقراء غنم الدجاج )حأديث22(
الدارقطني قال النيسابأوري محمش وفيه عمر ابأن حأديث من

طبقات في الذهبي الحافظ (قلت) اقتصر عليه فيه والحمل
 أعلم والله صحيح غير هذا الحديث إيراده بأعد قوله على الحفاظ

فليضع الليل من يصلي أن نفسه وفي أحأدكم ناما إذا )حأديث23(
عن وليحصب بأيمينه فليقبض انتبه فإذا عنده تراب من قبضة

بأن أيوب طريق من بأشير بأن النعمان حأديث (حأب) من شماله
ابأن له روى (قلت) أيوب بأشيء ليس وأيوب بأاطل وقال عتبة
في ونقل ضعيف التقريب في حأجر ابأن الحافظ وقال ماجه

قال أنه عدي ابأن وعن ثقة مرة فيه قال أنه أحأمد عن التهذيب
والله ) بأالوضع1حأديثه( على الحكم ينبغي ل فمثله حأديثه يكتب
 أعلم

علة من إل يقطعها ولم الضحى صلة على داوما من )حأديث24(
حأتى نور من بأحر في نور من زورق في الجنة في وهو أنا كنت
دويد بأن زكريا وفيه أنس حأديث (حأب) من العالمين رب نزور

 الكندي
يوما الضحى صلى من الله رسول قال عباس ابأن )حأديث25(

(قل و مرات (الحمد) عشر ركعة كل في يقرأ ركعات أربأع الجمعة
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الناس) عشر بأرب أعوذ (قل و مرات الفلق) عشر بأرب أعوذ
أيها يا (قل و مرات أحأد) عشر الله هو و(قل مرات

 82 ص:2ج: الشريعة تنزيه
قال سلم فإذا مرات عشر الكرسي وآية مرات الكافرون) عشر

قوة ول حأول ول أكبر والله الله إل إله ول لله والحمد الله سبحان
العظيم الله استغفر يقول ثم مرة سبعين العظيم العلي بأالله إل

فعل فمن مرة سبعين إليه وأتوب الذنوب غافر هو إل إله ل الذي
والرض السماء أهل وشر النهار وشر الليل شر عنه الله دفع ذلك
بأالحق بأعثني والذي الجائر السلطان وشر الجن وشر النس وشر

من حأاجة سبعين ويعطيه له الله لغفر لوالديه عاقا كان لو إنه
الليل وأن مردودة غير يعطيه حأاجة كل والخرة الدنيا حأوائج
على لكرامته فيها ساعة بأكل يعتق ساعة وعشرون أربأعة والنهار

أتى أنه ولو النار استوجب ممن الموحأدين من إنسانا سبعين الله
الله على لكرامته قبورهم من لجابأوه الموتى كلم ثم المقابأر
بأكل إليه الله بأعث الصلة هذه صلى من إنه بأالحق بأعثني والذي
له يكتبون ملئكة الصلة هذه في بأه قرأ الذي الحروف من حأرف

له ويدعون الدرجات له ويرفعون السيئات عنه ويمحون الحسنات
أتاه ثم الصلة هذه صلى إذا أنه بأالحق بأعثني والذي ويستغفرون

يؤذونه شيئا فيه يعملوا أن يقدروا لم فرعون سحرة السحرة من
يرزقهما أن الله سأل ثم ولد لهما يكن لم والمرأة الرجل كان وإن
من تقدما ما منه الله تقبل الصلة هذه صلى ما ومتى لرزقهما ولدا

وقع كان وإن يموت أن إلى ذلك بأعد منه الله وتقبل وصيامه صلته
سرا وكبيرا صغيرا ذنب كل له الله لغفر واغتابأهم الناس في

بأعثني والذي شهيدا مات ومات الصلة هذه صلى فإن وعلنية
كل بأعدد الثواب من الله يعطيه الصلة من يفرغ حأين أنه بأالحق
إنه بأالحق بأعثني والذي الرض دنبات وبأعد السماء من نزلت قطرة
بأن وموسى الرحأمن خليل إبأراهيم ثواب مثل الثواب من له ليكتب
ما الله رسول يا قالوا مريم بأن عيسى و زكريا بأن ويحيى عمران
الله يفتح قال القول هذا ويقول الصلة هذه صلى لمن الله يعطي

الصلة هذه يصلي يوما من وما الفقر بأاب عنه ويغلق الغنى بأاب له
ول الطريق عليه يقطع ول منزله يحرق ول عقرب ول حأية تلدغه لم

(ابأن عليه والضامن كفيله أنا النبي وقال غرق ول حأرق يصيبه
وأخرجه السيوطي قال عمله قد أحأدهم مجاهيل الجوزي) وفيه

لذلك ويشهد وضعه في ولشك طرق من اللقاب في الشيرازي
مقتضى ومخالفة الفاسدة التراكيب من فيه وما ألفاظه ركاكة

المتقين قربأان كتاب في نعيم أبأو أخرجه وقد مواضع في الشرع
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مكذوبأة ألفاظ فيه قال ثم ومنقطع متصل بأسندين علي حأديث من
لئحة عليه الوضع وآثار

 83 ص:2ج: الشريعة تنزيه

بأين فليقدما آجلة أو عاجلة حأاجة الله إلى له كانت من )حأديث26(
يوما يدخل ثم والجمعة والخميس الربأعاء وليصم صدقة نجواه يدي

عشر في يقرأ ركعة عشرة اثنتي فيه فيصلي الجامع إلى الجمعة
ويقرأ مرات عشر الكرسي وآية (الحمد) مرة ركعة كل في ركعات

أحأد) الله هو (قل و (الحمد) مرة ركعة كل في الركعتين في
حأاجته من يرده فليس حأاجته الله ويسأل يجلس ثم مرة خمسين

وفيه أنس حأديث الجوزي) من (ابأن له قضاها إل آجلة أو عاجلة
سنده وفي فقال تلخيصه في الذهبي (قلت) زاد عياش بأن أبأان
 أعلم والله أبأان إلى يجهل من

ركعة كل في يقرأ ركعات أربأع السبت ليلة صلى من )حأديث27(
الله حأرما وعشرين أحأد) خمسا الله هو (قل و مرة الكتاب فاتحة
وغيره الجويباري أحأمد وفيه أنس حأديث (قا) من النار على جسده

 ومجهولين ضعفاء من
يقرأ ركعات أربأع الضحى عند السبت يوما صلى من )حأديث28(

عشرة أحأد) خمس الله هو و(قل مرة الكتاب فاتحة ركعة كل في
بأالدر مكللة ذهب من قصر ألف ركعة بأكل الله أعطاه مرة

ونهر لبن من ونهر ماء من نهر أنهار أربأعة قصر كل في والياقوت
على نور من أشجار النهار تلك شط على عسل من ونهر خمر من
الرمل بأعدد غصن كل على أغصان الدنيا أياما بأعدد شجرة كل

بأنور مظلل مجلس شجرة كل وتحت المسك غبارها ثمار والثرى
وحأسن لهم طوبأى الشجار تلك تحت الله أولياء مجتمع الرحأمن

 قبله الذي بأسند أنس حأديث (قا) من مآب
ركعة كل في يقرأ ركعات ست الثنين ليلة صلى من )حأديث29(

بأعد أحأد) ويستغفر الله هو (قل مرة وعشرين مرة الكتاب فاتحة
وألف صديق ألف ثواب القيامة يوما الله أعطاه مرات سبع ذلك
خاف إذا يخاف ول يتلل نور من بأتاج القيامة يوما ويتوج زاهد عابأد

أنس حأديث (قا) من الخاطف كالبرق الصراط على ويمر الناس
 قبله الذي بأسند

ركعة كل في يقرأ ركعات أربأع السبت يوما صلى من )حأديث30(
الله هو (قل و مرات الكافرون) ثلثا أيها يا (قل و (الحمد) مرة
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كتب مرة الكرسي آية قرأ صلته من فرغ فإذا مرات أحأد) ثلثا
نهارها وصياما سنة عبادة ويهودية يهودي بأكل له الله

 110 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وكأنما الجنة في مدينة ويهودية يهودي بأكل له الله وبأنى ليلها وقياما
قرأ وكأنما إسماعيل ولد من رقبة ويهودية يهودي بأكل أعتق

ويهودية يهودي بأكل وأعطاه والفرقان والزبأور والنجيل التوراة
حألة ألف وألبسه نور بأألف وقبره قلبه الله ونور شهيد ألف ثواب
ظل تحت القيامة يوما وكان والخرة الدنيا في عليه الله وستر

الجنة ويدخل معهم ويشرب يأكل والشهداء النبيين مع عرشه
ألف ثواب آية بأكل الله وأعطاه حأوراء بأكل الله وزوجه معهم

ولد من رقبة ألف ثواب القرآن من سورة بأكل وأعطاه صديق
(قا) من وعمرة حأجة ونصراني يهودي بأكل له وكتب إسماعيل

متروك يحيى بأن إسحق وفيه مجهولون وفيه هريرة أبأي حأديث
رواه الحأياء تخريج في الشافعي العراقي الحافظ (قلت) قال

من الياما صلة فضل في جزئه في الفريابأي محمد بأن جعفر
المديني موسى أبأو الحافظ ورواه الرازي حأميد بأن محمد طريق

على مركب بأاطل وهو آخر وجه من والياما الليالي وظائف في
 أعلم والله انتهى رواه الذي السناد

ركعة كل في يقرأ ركعات أربأع الحأد ليلة صلى من )حأديث31(
أحأد) أعطاه الله هو (قل مرة عشرة وخمس مرة الكتاب فاتحة

في بأما وعمل مرات عشر القرآن قرأ من ثواب القيامة يوما الله
البدر ليلة القمر مثل ووجهه قبره من القيامة يوما ويحشر القرآن
من قصر ألف مدينة كل في لؤلؤ من مدينة ألف ركعة بأكل ويعطيه
من بأيت ألف دار كل في الياقوت من دار ألف قصر كل في زبأرجد

يدي بأين حأوراء سرير كل فوق من سرير ألف بأيت كل في المسك
وفيه أنس حأديث (قا) من وصيفة وألف وصيف ألف حأوراء كل

في موسى أبأو (قلت) ورواه ومجهولون اليمامي عمر بأن أحأمد
بأن الهيثم وعنه الرقاشي يزيد طريق من والياما الليالي وظائف

وكان متر ويزيد والهيثم بأاطل هو العراقي الحافظ وقال جماز
 أعلم تعالى والله

ركعة كل في يقرأ ركعات أربأع الحأد ليلة صلى من )حأديث40(
الله أحأد) حأرما الله هو (قل مرة وخمسين مرة الكتاب بأفاتحة
العذاب من آمن وهو القيامة يوما الله وبأعثه النار على لحمه

(قا) من اللمع كالبرق الصراط على ويمر يسيرا حأسابأا ويحاسب
وشيخه أيضا عمر بأن محمد بأن أحأمد طريق من سعيد أبأي حأديث
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بأن الله عبد بأن حأاتم أحأمد أبأو شيخه وشيخ الفارسي العباس أبأو
مجهولن حأاتم

 85 ص:2ج: الشريعة تنزيه

يقرأ واحأدة بأتسليمة ركعات أربأع الحأد يوما صلى من )حأديث33(
كتب مرة آخرها الرسول) إلى و(آمن (الحمد) مرة ركعة كل في
غزوة وألف عمرة وألف حأجة ألف ونصرانية نصراني بأكل له الله

له وفتح خندق ألف النار وبأين بأينه وجعل صلة ألف ركعة وبأكل
القيامة يوما حأوائجه وقضى شاء أيها من يدخل الجنة أبأواب ثمانية

وأبأو فقال تلخيصه في الذهبي (قلت) زاد مجاهيل (قا) وفيه
تخريج في العراقي الحافظ وقال انتهى متهم الشيباني الفضل
سنده وفي الياما صلة في جزئه في الفريابأي جعفر رواه الحأياء
في المديني موسى أبأو الحافظ ورواه الرازي حأميد بأن محمد

وألن آخر طريق ومن الفريابأي طريق من والياما الليالي وظائف
كذب وهو الحديث هذا تضعيف في القول موسى أبأو الحافظ
 أعلم تعالى والله انتهى موضوع

ركعة كل في يقرأ ركعات أربأع الثنين يوما صلى من )حأديث34(
و أحأد) مرة الله هو (قل و مرة الكرسي وآية مرة الكتاب بأفاتحة

وإذا الناس) مرة بأرب أعوذ (قل و الفلق) مرة بأرب أعوذ (قل
مرات عشر الله رسول على وصلى مرات عشر الله استغفر سلم

في بأيضاء درة من الجنة في قصرا الله وأعطاه كلها ذنوبأه غفرت
وعرضه ذراع آلف ثلثة بأيت كل طول أبأيات سبعة القصر جوف
ذهب من الثاني والبيت بأيضاء فضة من الول البيت ذلك مثل

الخامس والبيت زمرذ من الرابأع والبيت لؤلؤ من الثالث والبيت
يتلل نور من السابأع والبيت در من السادس والبيت زبأرجد من

وفي زعفران من ستر ألف بأاب كل على العنبر من البيوت وأبأواب
وفوق فراش ألف سرير كل فوق كافور من سرير ألف بأيت كل
إلى رجليها لدن من الطيب أطيب من الله خلقها حأوراء فراش كل

من ثدييها إلى ركبتيها لدن ومن الرطب الزعفران من ركبتيها
ومن الشهب العنبر من عنقها إلى ثدييها لدن ومن الذفر المسك

واحأدة كل على البأيض الكافور من رأسها مفرق إلى عنقها لدن
حأديث (قا) من رأيت ما كأحأسن الجنة حألل من حألة سبعون منهن

كله السناد لن الجوزقاني بأه الجوزي) والمتهم ابأن (قال عمر ابأن
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ذكر وقد كلها الصلوات هذه وعمل هذا وضع الذي هو إنما و ثقات
إذ سياقه عن فأضربأت بأعده وما الثلثاء

 86 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الرجل لهذا كان ولقد وضعه يخفى ل بأما الزمان تضييع في فائدة ل

انتهىوقال القلوب على يطمس من فسبحان الحديث علم من حأظ
ابأن من العجب الميزان لسان في حأجر ابأن الحافظ قال السيوطي

ويسوقه السناد هذا على المتن هذا بأوضع الجوزقاني يتهم الجوزي
بأن علي عن بأالجازة يعليه ثم مركب عنده هو الذي طريقه من

البسري ابأن وهو بأندار بأن علي عن الزعفراني ابأن وهو الله عبيد
يبق لم إذ الصحيح شرط على لكان بأه حأدثا البسري ابأن كان فلو

فلعل عظيمة غفلة وهذه مدخل بأه اتهمه الذي الجوزقاني للحسين
بأأحأوال الخبرة قليل كان لنه إسناد في إسناد عليه دخل الجوزقاني
إلى المتقدمين على البأاطيل كتاب في اعتماده وجل المتأخرين

مجاهيل رواته بأأن الحديث فيعل عنه تأخر من وأما حأبان ابأن عهد
 مشاهير أكثرهم يكون وقد

ركعتين والعصر الظهر بأين ما الجمعة يوما صلى من )حأديث43(
و واحأدة مرة الكرسي وآية الكتاب بأفاتحة ركعة أول في يقرأ

الثانية الركعة الفلق) وفي بأرب أعوذ (قل مرة وعشرين خمسا
الناس) بأرب أعوذ (قل أحأد) و الله هو و(قل الكتاب بأفاتحة يقرأ

بأالله إل قوة ول حأول ل قال سلم فإذا مرة وعشرين خمسا
المناما في وجل عز ربأه يرى حأتى الدنيا من يخرج فل مرة خمسين

ابأن حأديث الجوزي) من (ابأن له يرى أو الجنة في مكانه ويرى
 مجاهيل وفيه عباس

ركعة كل في يقرأ المغرب بأعد ركعة عشرين صلى من )حأديث44(
أحأد) الله هو (قل

 87 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أمن القيامة يوما صافحته ومن القيامة يوما صافحته مرة أربأعين

فيه يصح ول أنس حأديث (شا) من والميزان والحساب الصراط
 ومجاهيل عياش أبأي بأن أبأان

 الفارسي سلمان )حأديث45(
بألى قلت حأديثي غرائب من أحأدثك أل سلمان يا الله رسول قال
في يقوما عبد من ما سلمان يا نعم قال عليك الله َمّن بأما علينا ِمْن

لحيته و رأسه ويمشط ويتوضأ فيستاك الناس وغفلة الليل ظلمة
أيها يا (قل و الكتاب بأفاتحة ركعة أول في يقرأ ركعتين ويصلي

أحأد) ويتشهد الله هو (قل و الكتاب بأفاتحة الثانية الكافرون) وفي
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الحمد وله الملك له له شريك ل وحأده الله إل إله ل ويقول ويسلم
قدير شيء كل على وهو الخير بأيده يموت ل حأي وهو ويميت يحيي
منك الجد ذا ينفع ول منعت لما معطي ول أعطيت لما مانع ل اللهم
ركعة أول في يقرأ ركعتين ويصلي يقوما ثم صوته بأها رافعا الجد

الكتاب بأفاتحة الثانية الفلق) وفي بأرب أعوذ (قل و الكتاب بأفاتحة
الله إل إله ل ويقول ويسلم يتشهد الناس) و بأرب أعوذ (قل و

قدير شيء كل على وهو الحمد وله الملك له له شريك ل وحأده
منك الجد ذا ينفع ول منعت لما معطي ول أعطيت لما مانع ل اللهم
خنادق ستة جهنم وبأين بأينه تعالى الله جعل إل صوته بأها رافعا الجد

بأكل له الله وكتب والرض السماء بأين كما والخندق الخندق يبن ما
اللهم يقول وهو إل استعاذة فيه شيء من وما ركعة سبعين ركعة
بأردا جعلتني كما اللهم تقول النار أن حأتى مني المصلي هذا أعذ

في الجر من كفلن له وكان مني هذا فنج إبأراهيم على وسلما
ألف جنة كل في الجنان في له بأالحق بأعثني والذي الليلة تلك

وألف زبأرجد من مدينة وألف فضة من مدينة وألف ذهب من مدينة
جوهر من مدينة وألف در من مدينة وألف حأمراء ياقوتة من مدينة

ألف دار كل في دار ألف قصر كل في قصر ألف مدينة كل في
كل وعلى سرير ألف بأيت كل في بأيت ألف خيمة كل في خيمة
من سماطان زوجة كل يدي بأين العين الحور من زوجة سرير

مشاطة ألف سبعون منهن جارية ولكل والوصائف الوصفاء
ول رأت عين ل ما مشاطة كل بأين أذفر بأمسك قرونهن يمشطن

وأشعارهن كالهلة حأواجبهن بأشر قلب على خطر ول سمعت أذن
ونهرا سلسبيل من نهرا بأيت كل في الله ويعطي النسور كقوادما

تلك حأمل منثورة أشجار حأافتاه مختوما رحأيق من ونهرا كوثر من
منها واحأدة ليلة أخذ كلما حأور الشجار

 88 ص:2ج: الشريعة تنزيه
تلك على يأتي ما القوة من المؤمن الله ويعطي أخرى مكانها نبت

أتى وكلما الشراب ذلك ويشرب الطعاما ذلك ويأكل كلها الزواج
شرب وكلما قط يأكلها لم فكأنه أكل وكلما كانت كما تعود زوجته
سمعت ما الله رسول يا سلمان فقال قط يشربأه لم كأنه شرابأا
من هذا الله رسول قال هذا من أعجب ول أظرف حأديثا أذناي
الذين محمد يا قال جبريل خليلي حأدثني قليل وعظمته الله فضل
الناس وغفلة الليل ظلمة في قاموا إذا الخر واليوما بأالله آمنوا

بأين من رطبة شجرة أي ملئكتي يا يقول تعالى الله فإن يصلون
ما وجهي بأذلك يريد لين وفراش طيب نوما من قاما يابأسة أشجار

حأسنة ألف له اكتبوا فيقول رب يا أعلم أنت الملئكة فتقول ثوابأه
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بأاب ألف له وافتحوا درجة ألف له وارفعوا سيئة ألف عنه وامحوا
 مجاهيل سنده الجوزي) وفي (ابأن الجلل دار في

أربأعين والعصر الظهر بأين ما عاشوراء يوما صلى من )حأديث46(
عشر الكرسي وآية مرة الكتاب بأفاتحة ركعة كل في يقرأ ركعة

خمس والمعوذتين مرة عشر أحأد) إحأدى الله هو (قل و مرات
قبة الفردوس في الله أعطاه مرة الله استغفر سلم فإذا مرات
ثلثا الدنيا مثل البيت ذلك سعة خضراء زمرذة من بأيت فيها بأيضاء
العنبر من السرير قوائم نور من سرير البيت ذلك وفي مرات

(قا) من الزعفران من فراش ألف السرير ذلك على الشهب
ورواته الجنس هذا من وكله هذا من أطول وهو هريرة أبأي حأديث

 مجاهيل
من ليلة أول المغرب صلى من الله رسول قال أنس )حأديث47(

بأفاتحة ركعة كل في يقرأ ركعة عشرين بأعدها صلى ثم رجب
تسليمات عشر فيهن ويسلم أحأد) مرة الله هو (قل و الكتاب
الله قلنا ذلك علمني جبريل المين الروح فإن ثوابأه ما أتدرون

وولده وأهله وماله نفسه في تعالى الله حأفظه قال أعلم ورسوله
ول حأساب بأغير كالبرق الصراط على وجاز القبر عذاب من وأجير
 مجاهيل رواته (قا) وأكثر عذاب

يقرأ ركعات أربأع فيه وصلى رجب من يوما صاما من )حأديث48(
مرة مائة ركعة كل في

 89 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أحأد) لم الله هو (قل مرة مائة الثانية الركعة وفي الكرسي آية

الجوزي) وأكثر (ابأن له يرى أو الجنة من مقعده يرى حأتى يمت
 متروك عطاء بأن عثمان وفيه مجاهيل رواته

عشرة اثنتي رجب من وعشرين سبعة ليلة صلى من )حأديث49(
من فرغ فإذا وسورة الكتاب بأفاتحة منها ركعة كل في يقرأ ركعة
سبحان يقول ثم جالس وهو مرات سبع الكتاب فاتحة قرأ صلته

بأالله إل قوة ول حأول ول أكبر الله و الله إل إله ول لله والحمد الله
ستين ذنوبأه عنه الله حأط صائما أصبح ثم مرات أربأع العظيم العلي
ذكره الحديث (قلت) هذا محمد فيها بأعث التي الليلة وهي سنة

ابأن موضوعات إلى وعزاه العجب تبيين كتابأه في حأجر ابأن الحافظ
السيوطي يذكره ولم عباس ابأن حأديث من بأسنده وأورده الجوزي

النسخة في هو ول الللئ في السيوطي ول تلخيصه في الذهبي ول
قال بأعض دون النسخ بأعض في فكأنه الموضوعات من عندي التي

ليلة رجب في مرفوعا أنس حأديث من وروينا حأجر ابأن الحافظ
رجب من بأقين لثلثا وذلك سنة مائة حأسنات فيها للعامل يكتب
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الكتاب فاتحة ركعة كل في يقرأ ركعة عشر اثني فيها صلى فمن
ثم آخرهن في ويسلم ركعتين كل في يتشهد القرآن من وسورة

مرة مائة أكبر والله الله إل إله ول لله والحمد الله سبحان يقول
بأما لنفسه ويدعو مرة مائة النبي على ويصلي مرة مائة ويستغفر

دعاءه يستجيب الله فإن صائما ويصبح آخرته و دنياه أمر من شاء
بأن محمد متهمان وفيه البيهقي رواه معصية في يدعو أن إل كله

 أعلم تعالى والله انتهى عياش أبأي بأن وأبأان عطية بأن الفضل
شهري وشعبان الله شهر رجب الله رسول قال أنس )حأديث50(

شهر رجب قولك معنى ما الله رسول يا قيل أمتي شهر ورمضان
الله تاب وفيه الدماء تحقن وفيه بأالمغفرة مخصوص لنه قال الله
استوجب صامه من أعدائه يد من أولياءه أنقذ وفيه أنبيائه على
فيما وعصمة ذنوبأه من سلف ما لجميع مغفرة أشياء ثلثة الله على
شيخ فقاما الكبر العرض يوما العطش من وأمانا عمره من بأقي

رسول فقال كله صيامه عن لعجز إني الله رسول يا فقال ضعيف
وآخر منه يوما وأوسط أمثالها بأعشر الحسنة فإن منه يوما أول الله
أول عن تغفلوا ل لكن كله صامه من ثواب تعطي فإنك منه يوما
الملئكة تسميها ليلة فإنها رجب من ليلة

 90 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في مقرب ملك يبقى ل الليل ثلث مضى إذا أنه وذلك الرغائب

فيطلع وحأواليها الكعبة في ويجتمعون إل والرض السموات جميع
شئتم ما سلوني ملئكتي فيقول اطلعة عليهم وجل عز الله

عز الله فيقول رجب لصواما تغفر أن إليك حأاجتنا ربأنا يا فيقولون
الخميس يصوما أحأد من ما الله رسول قال ثم ذلك فعلت قد وجل
ليلة يعني والعتمة العشاء بأين فيما يصلي ثم رجب في خميس أول

و مرة الكتاب فاتحة ركعة كل في يقرأ ركعة عشرة اثنتي الجمعة
أحأد) اثنتي الله هو (قل و مرات القدر) ثلثا ليلة في أنزلناه (إنا

صلته من فرغ فإذا بأتسليمة ركعتين كل بأين يفصل مرة عشرة
المي النبي محمد على صل اللهم يقول ثم مرة سبعين علي صلى
الملئكة رب قدوس سبوح سجوده في فيقول يسجد ثم آله وعلى

وتجاوز وارحأم اغفر رب فيقول رأسه يرفع ثم مرة سبعين والروح
الثانية يسجد ثم مرة سبعين العظم العز أنت إنك تعلم عما

حأاجته تعالى الله يسأل ثم الولى السجدة في قال ما مثل فيقول
الصلة هذه صلى أمة ول عبد من ما بأيده نفسي والذي تقضى فإنها

وعدد البحر زبأد مثل كانت وإن ذنوبأه جميع له تعالى الله غفر إل
فإذا بأيته أهل من سبعمائة في القيامة يوما وشفع الشجار ورق
بأوجه فيحييه الصلة هذه ثواب جاء قبره من ليلة أول في كان
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شدة كل من نجوت فقد أبأشر حأبيبي له فيقول طلق ولسان طلق
سمعت ول وجهك من أحأسن وجها رأيت ما فوالله أنت من فيقول
فيقول رائحتك من أطيب رائحة شممت ول كلمك من أحألى كلما

كذا شهر في كذا ليلة في صليتها التي الصلة ثواب أنا حأبيبي يا له
فإذا وحأشتك عنك وأرفع وحأدتك وأؤنس حأقك لقضي الليلة جئت
فلن وأبأشر رأسك على القيامة عرصة في أظللت الصور في نفخ

بأن الله عبد بأن علي الجوزي) وفيه (ابأن أبأدا مولك من الخير تعدما
وسمعت الكذب إلى ونسبوه بأه اتهموه الجوزي ابأن قال جهضم
عليهم فتشت مجهولون رجاله يقول الحافظ الوهاب عبد شيخنا
لم لعلهم بأل فقال الذهبي (قلت) زاد وجدتهم فما الكتب جميع

الحديث هذا أخرج العجب تبيين في حأجر ابأن الحافظ وقال يخلقوا
له رجب فضل كتاب في الحافظ الكتاني العزيز عبد محمد أبأو

جهضم ابأن شيخ يعني البصري سعيد بأن محمد بأن علي ذكر فقال
أن أوهم فإنه هذا في العزيز عبد وأخطأ بأطوله فذكره أبأي ثنا

جهضم بأن الله عبد بأن علي غير عن عنده الحديث

 91 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الحديث بأوضع لشهرته فحذفه عنه أخذه إنما فإنه كذلك وليس

الحافظ وقال مجهولون أبأيه وشيخ وأبأوه وهو شيخه إلى وارتقى
ناصر بأن محمد الفضل أبأو الحافظ تساهل قد أماليه في العراقي
من عشر الرابأع المجلس في الحديث هذا إيراده في السلمي

إل يرويه أعلم ل وقال غريب حأسن إنه وقوله الحصين ابأن أمالي
إل يبلغنا ولم السرار بأهجة صاحأب جهضم ابأن الحسن أبأو الشيخ

 أعلم والله جهته من
يقرأ ركعة عشرة أربأع رجب من النصف ليلة صلى من )حأديث51(

و مرة عشر أحأد) إحأدى الله هو (قل و (الحمد) مرة ركعة كل في
الناس) ثلثا بأرب أعوذ (قل و مرات الفلق) ثلثا بأرب أعوذ (قل

يسبح ثم مرات عشر على علي صلى صلته من فرغ وإذا مرات
ألف إليه تعالى الله بأعث مرة ثلثين ويهلله ويكبره ويحمده الله
الفردوس في الشجار له ويغرسون الحسنات له يكتبون ملك
إلى خطيئة عليه تكتب ولم الليلة تلك إلى أصابأه ذنب كل عنه ومحا
سبعمائة الصلة هذه في قرأ حأرف بأكل له ويكتب القابأل من مثلها

من الجنة في قصور عشرة وسجود ركوع بأكل له وبأنى حأسنة
مدينة كل الجنة في مداين عشر ركعة بأكل وأعطى أخضر زبأرجد

استأنف فيقول كتفيه بأين يده فيضع ملك ويأتيه حأمراء ياقوتة من
ورواته أنس حأديث (قا) من ذنبك من تقدما ما لك غفر فقد العمل

 الجوزقاني بأه الجوزي ابأن واتهم مجاهيل

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

ليلة في ركعة مائة صلى من علي يا قال النبي أن علي )حأديث52(
الله هو (قل و الكتاب بأفاتحة ركعة كل في يقرأ شعبان من النصف

هذه يصلي عبد من ما علي يا النبي قال مرات أحأد) عشر
قيل الليلة تلك طلبها حأاجة كل له وجل عز الله قضى إل الصلوات

قال سعيدا أيجعله شقيا جعله تعالى الله كان وإن الله رسول يا
بأن فلن أن اللوح في مكتوب إنه علي يا نبيا بأالحق بأعثني والذي
سبعين إليه الله ويبعث سعيدا ويجعله الله يمحوه شقيا خلق فلن
له ويرفعون السيئات عنه ويمحون الحسنات له يكتبون ملك ألف

ألف سبعين عدن جنات في الله ويبعث السنة رأس إلى الدرجات
له ويغرسون والقصور المداين له يبنون ملك ألف سبعمائة أو ملك

قلب على خطر ول سمعت أذن ول رأت عين ل ما الشجار
من لكم وصفت ما على جنة كل في الجنان هذه مثل المخلوقين

 92 ص:2ج: الشريعة تنزيه
يحول أن قبل ليلته من مات فإن والشجار والقصور المداين
أحأد) الله هو (قل من حأرف بأكل الله ويعطيه شهيدا مات الحول

ووصيفة وصيف حأوراء لكل حأوراء ألف سبعين ذلك من ليلته في
قهارمة ألف وسبعون ولدان ألف وسبعون غلمان ألف وسبعون
الليلة تلك أحأد) في الله هو (قل قرأ من وكل حأجاب ألف وسبعون

ذلك قبل صلها التي صلته وتقبل شهيدا سبعين أجر له يكتب
أخرجهما لهما دعا النار في والداه كان وإن بأعدها صلى ما ويقبل

كل ويشفع الجنة ويدخلن شيئا بأالله يشركا لم أن بأعد النار من الله
بأعثني والذي مرات ثلثا آخر إلى ألفا سبعين في منهما واحأد

خلقه كما الجنة من منزله يرى حأتى الدنيا من يخرج ل إنه بأالحق
من ساعة كل في يبعث الله إن بأالحق بأعثني والذي له يرى أو الله

ملك ألف سبعين ساعة عشرون و أربأع وهي والنهار الليل ساعات
الصور في ينفخ أن إلى له يودعون ويصافحونه عليه يسلمون
تكتبوا ل أن الكاتبين ويأمر البررة الكراما مع القيامة يوما ويحشر

الحول عليه يحول أن إلى الحسنات له واكتبوا سيئة عبدي على
له الله يجعل الخرة والدار الصلة يريد وهو الصلة هذه صلى ومن
رواته جمهور الجوزي) وقال (ابأن الليلة تلك عنده من نصيبا

)1الحسن( بأن علي وضع من إنه الذهبي قال ضعفاء وفيه مجاهيل
 الشورى على

الله هو (قل مرة ألف شعبان من النصف ليلة قرأ من )حأديث53(
في إليه الله يبعث حأتى الدنيا من يخرج لم ركعة مائة أحأد) في

النار من يؤمنونه وثلثون بأالجنة يبشرونه ثلثون ملك مائة منامه
(قا) من عاداه من يكيدون وعشر يخطئ أن من يعصمونه وثلثون
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علي بأن محمد جعفر أبأي حأديث الجوزي) من (ابأن عمر ابأن حأديث
 ومتهمون مجاهيل إسناديهما وفي مرسل

ركعة عشرة اثنتي شعبان من النصف ليلة صلى من )حأديث54(
يرى حأتى يخرج لم مرة أحأد) ثلثين الله هو (قل ركعة كل في يقرأ

له وجبت كلهم بأيته أهل من عشرة في ويشفع الجنة من مقعده
 مجاهيل وفيه هريرة أبأي حأديث الجوزي) من (ابأن النار

قاما شعبان من النصف ليلة الله رسول رأيت علي )حأديث55(
أربأع القرآن بأأما فقرأ الفراغ بأعد جلس ثم ركعة عشرة أربأع فصلى
أعوذ (قل و مرة عشر

 93 ص:2ج: الشريعة تنزيه
جاءكم (ولقد مرة الكرسي وآية مرة عشر الناس) أربأع بأرب

فقال صنيعه من رأيته عما سألته صلته من فرغ فلما رسول) الية
وكصياما مبرورة حأجة كعشرين له كان رأيت الذي مثل صنع من

له كان صائما اليوما ذلك في أصبح فإن مقبولة سنة عشرين
مظلم (قا) وإسناده مستقبلة وسنة ماضية سنة سنتين كصياما

الشعب في البيهقي وأخرجه السيوطي قال مهاجر بأن محمد وفيه
 موضوعا يكون أن يشبه وقال

عن أخبرني جبريل إن نبيا بأالحق بأعثني والذي )حأديث56(
يقرأ ركعة مائة الفطر ليلة صلى من أنه وجل عز ربأه عن إسرافيل

ويقول مرات أحأد) عشر الله هو (قل و (الحمد) مرة ركعة كل في
إله ل و لله والحمد الله سبحان مرات عشر وسجوده ركوعه في
يسجد ثم مرة مائة استغفر صلته من فرغ فإذا أكبر والله الله إل
والخرة الدنيا رحأمن يا والكراما الجلل ذا يا قيوما يا حأي يا يقول ثم

ذنوبأي لي اغفر والخرين الولين إله يا الراحأمين أرحأم يا ورحأيمهما
رأسه يرفع ل أنه بأالحق بأعثني والذي وصلتي صومي مني وتقبل

ويتجاوز رمضان شهر منه ويتقبل له الله يغفر حأتى السجود من
جميع من أعظم ذنب كل ذنبا سبعين أذنب قد كان وإن ذنوبأه عن

منه يتقبل جبريل يا قلت رمضان ) شهر1كورته( من ويتقبل الدنيا
كرامته أن بأالحق بأعثك والذي قال عامة بألده أهل جميع ومن خاصة
قال عامة بألده أهل جميع من ويتقبل منهم منزلة أعظم الله على

ويتقبل منهم منزلة أعظم الله على كرامته أن بأالحق بأعثك والذي
دعاءهم لهم ويستجيب صلتهم والمغرب المشرق أهل جميع من

الستغفار هذا واستغفر الصلة هذه صلى من بأالحق بأعثني والذي
كتابأه في قال تعالى الله لن وصيامه صلته يتقبل تعالى الله فإن

ثم ربأكم استغفروا (وأن غفارا) وقال كان إنه ربأكم (استغفروا
(واستغفروا مسمى) وقال أجل إلى حأسنا متاعا يمتعكم إليه توبأوا
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توابأا) وقال كان إنه (واستغفره رحأيم) وقال غفور الله إن الله
الجوزي) من (ابأن والنساء الرجال لمتي هدية هذه الله رسول
 يعرفون ل جماعة وفيه مسعود ابأن حأديث

ركعات أربأع عيده يصلي ما بأعد الفطر يوما صلى من )حأديث57(
العلى) ربأك اسم (وسبح الكتاب بأفاتحة ركعة كل أول في يقرأ
(والضحى) وفي الثالثة وضحاها) وفي (الشمس بأـ الثانية وفي

أنبيائه على الله نزله كتاب كل قرأ أحأد) فكأنما الله هو (قل الرابأعة
وكأنما

 94 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ما مثل الجر من له وكان ونظفهم ودهنهم اليتامى جميع أشبع

الجوزي) (ابأن سنة خمسين ذنوب له ويغفر الشمس عليه طلعت
قال محمد بأن الله وعبد مجاهيل وفيه الفارسي سلمان حأديث من
 الله عبد تابأع السيوطي وقال الكتب في ذكره يحل ل حأبان ابأن

الفردوس مسند في الديلمي أخرجه طريقه ومن شبيب بأن سلمة
عنه الراوي لكن والربأعة مسلم رجال من شبيب بأن (قلت) سلمة

هذا على وركبه سرقه فلعله أعرفه لم الجندي محمد بأن الفضل
 أعلم والله حأاله فليحزر السناد

ركعات أربأع والعصر الظهر بأين عرفة يوما صلى من )حأديث58(
أحأد) خمسين الله هو و(قل مرة الكتاب فاتحة ركعة كل في يقرأ
في درجة حأرف بأكل له ورفع حأسنة ألف ألف له الله كتب مرة

حأرف بأكل ويزوجه عاما خمسمائة مسيرة درجتين كل بأين الجنة
الدر من مائدة ألف سبعون حأوراء كل مع حأوراء القرآن في

خضر طير لحم من لون ألف سبعون مائدة كل على والياقوت
تمسه لم المسك ريح وريحه العسل حألوة وحألوته الثلج بأرد بأرده

جناحأاه طير يأتيهم ثم لوله يجد كما طعاما لخره يجد حأديد ول نار
جناح ألف سبعون له ذهب من ومنقاره حأمراوين ياقوتتين من

عرفة بأأهل مرحأبا بأمثله السامعون يسمعه لم لذيذ بأصوت فينادي
كل تحت من فيخرج منهم الرجل صحفة في الطير ذلك ويسقط

وينتفض منه فيأكل الطعاما من لونا سبعون أجنحته من جناح
حأتى نور القرآن من حأرف بأكل له أضاء قبره في وضع فإذا فيطير

يقول ثم الجنة أبأواب من بأاب له ويفتح البيت حأول الطائفين يرى
الثواب من يرى مما الساعة أقم الساعة أقم رب ذلك عند

مجاهيل وفيه هريرة أبأي حأديث الجوزي) من (ابأن والكرامة
 ومتهمون

بأفاتحة ركعة كل في يقرأ ركعتين عرفة يوما صلى من )حأديث59(
الرحأيم الرحأمن الله بأبسم مرة كل في يبدأ مرات ثلثا الكتاب
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مرات الكافرون) ثلثا أيها يا (قل بأـ يقرأ (آمين) ثم بأـ آخرها ويختم
الرحأمن الله بأبسم مرة كل في يبدأ مرة أحأد) مائة الله هو (قل و

 الرحأيم
الجوزي) من (ابأن له غفرت قد أني أشهدكم وجل عز الله قال إل

 أنعم بأن الرحأمن عبد فيه يصح ول مسعود وابأن علي حأديث
بأفاتحة ركعة كل في يقرأ ركعتين النحر ليلة صلى من )حأديث60(

خمس الكتاب

 95 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أعوذ (قل و مرة عشرة أحأد) خمس الله هو (قل و مرة عشرة

الناس) خمس بأرب أعوذ (قل و مرة عشرة الفلق) خمس بأرب
الله ويستغفر مرات ثلثا الكرسي آية قرأ سلم فإذا مرة عشرة
ذنوب له وغفر الجنة أصحاب في اسمه الله جعل عشرة خمس
أعتق وكأنما وعمرة حأجة قرأها آية بأكل له وكتب والعلنية السر
الخرى الجمعة وبأين بأينه فيما مات فإن إسماعيل ولد من ستين
أحأمد وفيه الباهلي أمامة أبأي حأديث الجوزي) من (ابأن شهيدا مات

 خليل غلما غالب بأن محمد بأن
 ذر أبأي )حأديث61(

قال الذنوب من يتوب أن للمذنب ينبغي كيف الله رسول يا قيل
في يقرأ ركعة عشرة اثنتي ويصلي الوتر بأعد الثنين ليلة يغتسل

مرات وعشر الكافرون) مرة أيها يا (قل و الكتاب بأفاتحة ركعة كل
ويسجد ويسلم ركعات أربأع ويصلي يقوما أحأد) ثم الله هو (قل

مائة ويستغفر رأسه يرفع ثم مرة الكرسي آية سجوده في ويقرأ
الغد من ويصبح بأالله إل قوة ول حأول ل مرة مائة وبأقول مرة

مرات وخمس الكتاب بأفاتحة ركعتين إفطاره عند ويصلي صائما
تقبلت كما توبأتي تقبل القلوب مقلب يا أحأد) ويقول الله هو (قل
كما واصلحني زكريا بأن يحيى عصمت كما واعصمني داود نبيك من

فعلت ما على نادما إني اللهم الصالحين أولياءك أصلحت
التائب مال رأس فإن نادما يقوما ثم أعصيك ل حأتى فاعصمني

من ويقوما حأوائجه وقضى توبأته الله تقبل ذلك فعل فمن الندامة
إليه الله ويبعث لداود غفرت كما الذنوب له الله غفر وقد مقامه

جسده الروح تفارق أن إلى وجنوده إبأليس من يحفظونه ملك ألف
روحأه الله ويقبض الجنة من مكانه يرى حأتى الدنيا من يخرج ول

له يستغفرون ملك ألف ثمانين مع جبريل ويغسله راض عنه والله
بأالجنة ونكير منكر ويبشره القيامة يوما إلى الحسنات له ويكتبون

يجاور حأساب بأغير الجنة ويدخل الجنة من بأابأين قبره في الله وفتح
 مجاهيل سنده الجوزي) وفي (ابأن زكريا بأن يحيى فيها
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الله رسول على الطائف أهل من شاب دخل سلمة أما )حأديث62(
حأيلتي فما صلتي وأضعت ربأي عصيت إني الله رسول يا فقال
ليلة تصلي أن صنعت ما على وندمت تبت ما بأعد حأيلتك قال

فاتحة ركعة كل في تقرأ ركعات ثمان الجمعة

 96 ص:2ج: الشريعة تنزيه
فرغت أحأد) فإذا الله هو (قل مرة وعشرين وخمسا مرة الكتاب

النبي محمد على الله صلى مرة ألف التسليم بأعد فقل صلتك من
صلة تركت ولو لصلواتك كفارة ذلك يجعل تعالى الله فإن المي
ركعة كل في لك الله وكتب كلها الذنوب لك الله وغفر سنة مائتي
الجنة وتدخل حأوراء ألف قرأتها آية بأكل وأعطاك الجنة في مدينة
من المناما في رآني الصلة هذه موتي بأعد صلى ومن حأساب بأغير
ومن المناما في يراني حأتى القابألة الجمعة من له تتم فل وإل ليلته
 مجاهيل (قا) وفيه الجنة فله المناما في رآني

يمت لم ليلة أربأعين الغداة صلة من ركعة تفته لم من )حأديث63(
حأديث زيد) من أبأي بأن إسحاق (رواه الجنة من مقعده يرى حأتى
 بأوضعه اتهموه وقد مجهول وإسحاق أنس

كل في يقرأ ركعتين الجمعة ليلة يصلي مؤمن من ما )حأديث64(
أحأد) ثم الله هو (قل مرة وعشرين وخمسا الكتاب فاتحة ركعة
فإنه المي النبي محمد على الله صلى مرة ألف يقول ثم يسلم
الجوزي) من (ابأن الذنوب له الله غفر رآني ومن المناما في يراني
 مجاهيل فيه يصح ول عباس ابأن حأديث

 شهاب ابأن )أثر65(
الله هو (قل بأـ فيهما يقرأ ركعتين وصلى الجمعة ليلة اغتسل من

رواته أحأد عكاشة بأن محمد قال النبي رأى ناما ثم مرة أحأد) ألف
ركعتين وأصل جمعة ليلة كل أغتسل سنتين من نحوا عليه فدمت
النبي أرى أن طمعا مرة أحأد) ألف الله هو (قل بأـ فيهما وأقرأ

الجوزي) (ابأن طويلة قصة في اعتقادا عليه عرض أنه وذكر فرأيته
 عكاشة ابأن وآفته

من الفرقان من إحأديهما في يقرأ ركعتين صلى من )حأديث66(
الركعة وفي يختم بأروجا) حأتى السماء في جعل الذي (تبارك
أحأسن الله (فتبارك يبلغ حأتى المؤمنين سورة أول الثانية

العظيم الله سبحان ركوعه من ركعة كل في يقول الخالقين) ثم
عشرين الله أعطاه سجوده في ذلك ومثل مرات ثلثا وبأحمده

يوما بأيمينه كتابأه الله ويعطيه والنس الجن شر من يؤمن خصلة
ويعلمه الكبر الفزع ومن القبر عذاب من ويؤمن القيامة
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 97 ص:2ج: الشريعة تنزيه
هم عنه ويذهب الفقر من وينزع عليه حأريصا يكن لم وإن الكتاب

ويلقنه نبيه على أنزله الذي كتابأه ويبصره الحكم الله ويؤتيه الدنيا
الناس حأزن إذا يحزن ول قلبه في النور ويجعل القيامة يوما حأجته
(ابأن الصالحين من الله عند ويكتب قلبه من الدنيا حأب وينزع

 سالم بأن يغنم وفيه علي حأديث الجوزي) من
الثاني الفصل

النبي له فقال يطرب مؤذن للنبي كان عباس ابأن )حأديث67(
(حأب) تؤذن فل وإل سهل سمحا أذانك كان فإن سهل سمح الذان
الرواية تحل ل الكعبي يحيى أبأي بأن إسحاق وفيه له أصل ل وقال
والحديث الثقات في إسحاق وذكر رجع حأبان ابأن (تعقب) بأأن عنه

عبد بأن عمر قول من شاهد وله سننه في الدارقطني أخرجه
قال (قلت) هكذا المصنف في شيبة أبأي ابأن أخرجه العزيز

في والذي الثقات في إسحاق فذكر رجع حأبان ابأن أن السيوطي
قال أن بأعد الثقات في فذكره غفل حأبان ابأن أن واللسان الميزان

 أعلم والله قال ما الضعفاء في فيه
وأقاما مثنى مثنى الله لرسول أذن بألل إن جحيفة أبأي )حأديث68(

بأاطل وقال البكائي الله عبد بأن زياد طريق (حأب) من ذلك مثل
اثقة زياد (تعقب) بأأن بأخبره الحأتجاج يجوز ل الخطا فاحأش وزياد

وقد مناكير في الحديث هذا عد لكن الشيخان له روى صدوق
لمخالفته القامة تثنية منه والمنكر الوسط في الطبراني أخرجه

حأديث من غيره طريق من ورد بأل بأذلك ينفرد ولم الصحيح في لما
أخرجه مرتين مرتين شفعا وإقامته النبي أذان كان زيد بأن الله عبد

الحاكم وقال منقطع وقال الترمذي (قلت) رواه الطبراني
منقطعة كلها الباب هذا في زيد بأن الله عبد عن الروايات والبيهقي

بأن الله عبيد عن وأسنده أحأد يوما استشهد زيد بأن الله عبد لن
العزيز عبد بأن عمر على زيد ابأن الله عبد ابأنة دخلت قال عمر

وقتل بأدرا أبأي شهد زيد بأن الله عبد ابأنة أنا المؤمنين أمير يا فقالت
عمر بأن الله عبيد لن نظر هذا وفي حأجر ابأن الحافظ قال أحأد يوما
بأن الله عبد بأن محمد عن الواقدي روى وقد القصة هذه يدرك لم

اثنتين سنة بأالمدينة أبأي توفي قال زيد

 98 ص:2ج: الشريعة تنزيه
صح ولو كلها والمشاهد والخندق أحأدا شهد سعد ابأن وقال وثلثين

الحافظ قال صحابأية زيد بأن الله عبد ابأنة تكون أن للزما تقدما ما

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

بأن السود حأديث من والطحاوي والدارقطني الرزاق عبد وروى
والبيهقي الحاكم وروى القامة ويثني الذان يثني كان بألل أن يزيد
كان بألل أن غفلة بأن سويد رواية من والطحاوي الخلفيات في

من الشاميين مسند في الطبرياني وروى والقامة الذان يثني
والقامة الذان يجعل كان أنه بألل عن أمية أبأي بأن قتادة طريق
عند مشهور القامة تثنية في محذورة أبأي ابأن وحأديث مثنى مثنى

 أعلم والله الحافظ كلما انتهى وغيره النسائي
(البزار) من المغرب صلة إل صلة أذانين كل بأين )حأديث69(

(تعقب) بأأن الفلس كذبأه الله عبيد بأن حأيان وفيه بأريدة حأديث
مشهور بأصري وهو الحأيان رواه نعلم ل تخريجه بأعد قال البزار
اختلط ولكنه فقال الزوائد مجمع في الهيثمي زاد بأأس بأه ليس

كذبأه الذي غير هذا وحأيان انتهى الضعفاء في عدي ابأن وذكره
وهذا الدارمي جبلة أبأو بأالتكبير الله عبد ابأن حأيان ذاك الفلس

في الحديث أن ثم البصري زهير أبأو بأالتصغير الله عبيد بأن حأيان
عبد عن بأريدة بأن الله عبد عن كهمس طريق من البخاري صحيح

فيه وليس صلة أذانين كل بأين قال الله رسول أن مغفل بأن الله
ورواه قال كهمس حأديث سننة في البيهقي أخرج ولما المغرب إل

وأتى إسناده في فأخطأ بأريدة بأن الله عبد عن الله عبيد بأن حأيان
إن خزيمة ابأن قال وكذلك بأإسناده وساقه عليها يتابأع لم بأزيادة
عن بأريدة ابأن أخبار رأى لما وكأنه قال السناد هذا في أخطأ حأيان
ل العامة رأى لما ولعله أبأيه عن أيضا هو الخبر هذا أن توهم أبأيه

هذه فزاد المغرب قبل يصلي ل أن توهم المغرب قبل تصلي
ابأن أن خطأ الرواية هذه بأأن علما وازدد قال الخبر في الكلمة

قبل يصلي بأريدة ابأن فكان كهمس عن حأديثه في قال المبارك
هذا النبي عن أبأيه من سمع قد بأريدة ابأن كان فلو ركعتين المغرب
 النبي خبر يخالف يكن لم الخبر في حأيان زاد الذي الستثناء

) (حأب) من1المسجد( في إل المسجد لجار صلة ل )حأديث70(
يتهم لم (تعقب) بأأنه الجاري راشد بأن عمر وفيه عائشة حأديث
وروى وغيره العجلي وثقه وقد بأكذب

 99 ص:2ج: الشريعة تنزيه
يعلم كما ممنوع بأكذب يتهم لم (قلت) قوله ماجة وابأن الترمذي له

فأخرجه أخرى طرق وللحديث أعلم والله المقدمة في مر مما
حأديث من والدارقطني هريرة أبأي حأديث من والدارقطني الحاكم

السنن في والبيهقي المصنف في الرزاق وعبد الله عبد بأن جابأر
سمع من قال المسجد جار من قيل بأزيادة موقوفا علي حأديث من

رضي العلمة بأالوضع الحديث هذا على حأكم (قلت) وممن النداء
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الشهاب في وقع ما فيه جمع الذي جزئه في الصغاني الدين
الحافظ ورده الموضوعة الحأاديث من للقليشي والنجم للقضاعي

في الصغاني على فيه تعقب له جزء في العراقي الفضل أبأو
هريرة أبأي حأديث من مستدركه في الحاكم أخرجه فقال أحأاديث

تصحيحه في الحاكم على الحفاظ من واحأد غير واعترض قال ثم
كونه على دليل فل ضعف فيه كان وإن قال ثم ضعيف إسناده بأأن

 أعلم تعالى والله انتهى موضوعا
فيه يبول الذي الموضع في يصلي كان النبي أن عائشة )حأديث71(

أنظف الحجرة في موضعا لك تخص أل له فقلت والحسين الحسن
سجدة لله سجد إذا العبد أن علمت أما حأميراء يا فقال هذا من

بأن بأزيع (عد) وفيه أرضين سبع إلى سجوده موضع الله طهر
الطبراني أخرجه آخر طريقا له (تعقب) بأأن الخليل أبأو حأسان
الليث حأدثني صالح بأن الله عبد حأدثنا شعيب بأن مطلب حأدثنا فقال

يصلي كان الله رسول أن عائشة عن أبأيه عن معبد بأن زهرة عن
في صليت ربأما الله رسول يا له فقالت البيت من مادنا حأيث

فيه فيه تصلي مسجدا اتخذت فلو الحايض فيه تمر الذي المكان
سجدته تطهر المؤمن أن علمت أما عائشة يا لك واعجبا فقال

ابأنه إل معبد عن يروه لم الطبراني قال أرضين سبع إلى موضعها
المتن (قلت) وهذا هذا غير عائشة عن معبد يرو ولم الليث بأه تفرد
وابأنه مقبول التقريب في قال فمعبد حأسن إسناده نكارته من

وجللته إمامته فمعلوما والليث عابأد ثقة التقريب في قال زهرة
قال والمطلب آخرون ووثقه جماعة ضعفه صالح بأن الله وعبد

فقد ممنوع الليث بأه تفرد الطبراني وقول مأمون ثقة الطبراني
المبارك ابأن ثنا موسى بأن حأبان ثنا فقال سفيان بأن الحسن رواه

حأدثه الشج بأن بأكير أن معبد بأن زهرة أخبرني شريح بأن حأيوة ثنا
منكر وقال الجوزقاني أورده الطريق هذا ومن فذكره عائشة عن

 أعلم والله منقطع
بأن معاذ حأديث (عد) من فانتعلوا الصلة إلى قمتم إذا )حأديث72(

بأوضعه المتهم وهو اللخمي الحجاج بأن محمد وفيه جبل

 100 ص:2ج: الشريعة تنزيه
البسوا قال الصلة زينة وما قيل الصلة زينة خذوا )وحأديث73(

بأن محمد وفيه هريرة أبأي حأديث (عد) من فيها وصلوا نعالكم
 عطية بأن الفضل

زينتكم (خذوا تعالى قوله في الله رسول عن أنس )وحأديث74(
جويرية بأن عباد (عق) وفيه نعالكم في صلوا مسجد) قال كل عند

تقضي شواهد لها بأأن الثلثة (تعقب) في الوزاعي عن بأه تفرد
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مرفوعا أنس عن مردويه ابأن فأخرج بأالوضع عليها الحكم بأعدما
أبأو وأخرج صلتهم في نعالهم لبس المة هذه بأه الله أكرما مما

والحاكم داود أبأو وأخرج الحذاء الصلة زين مرفوعا علي عن يعلى
في وصلوا اليهود خالفوا مرفوعا أوس بأن شداد عن وصححه
وأخرج نعالهم ول خفافهم في يصلون ل فإنهم ونعالكم خفافكم

ابأن عن الوسط في الطبراني وأخرج نحوه أنس عن البزار
وأخرج النعلين في الصلة الصلة تماما من مرفوعا مسعود

الله رسول أكان سئل أنه أنس عن والنسائي والترمذي الشيخان
آخر طريقا هريرة أبأي لحديث إن ثم نعم قال نعليه في يصلي
بأل عباد بأه ينفرد لم أنس وحأديث تفسيره في الشيخ أبأو أخرجه

الخطيب أخرجه بأه الوزاعي عن الدمشقي الله عبد بأن يحيى تابأعه

فلم وعمر بأكر أبأي ومع النبي مع صليت مسعود ابأن )حأديث75(
بأن محمد طريق (خط) من الصلة افتتاح عند إل أيديهم يرفعوا

أخرجاه والبيهقي الدارقطني (تعقب) بأأن آفته وهو اليمامي جابأر
والترمذي داود وأبأو أحأمد أخرجه آخر طريق وله الطريق هذا من
علقمة عن السود بأن الرحأمن عبد عن كليب بأن عاصم طريق من
فلم فصلى الله رسول صلة بأكم أصلي أل قال مسعود ابأن عن

قال مرة أول في يديه فرفع رواية وفي واحأدة مرة إل يده يرفع
مسلم له أخرج ثقة كليب بأن وعاصم اللماما في العيد دقيق ابأن

و معين ابأن وثقه تابأعي وهو أيضا مسلم له أخرج الرحأمن وعبد
هذا الرافعي أحأاديث تخريج في حأجر ابأن الحافظ وقال غيره

لم المبارك ابأن وقال حأزما ابأن وصححه الترمذي حأسنه الحديث
داود وأبأو والبخاري آدما ابأن يحيى وشيخه أحأمد وضعفه عندي يثبت
الكبير والحميدي (قلت) والدرامي والدارقطني حأاتم وأبأو

لهل روي خبر أحأسن هذا حأبان ابأن وقال أعلم والله والبيهقي
الحقيقة في وهي الكوفة

 101 ص:2ج: الشريعة تنزيه
سمع من مرفوعا عباس ابأن حأديث الخيرة الجملة شواهد ومن

صلى التي الصلة الله يقبل لم عذر إتيانه من يمنعه فلم المنادي
سمع من رواية وفي والدارقطني والحاكم ماجه وابأن داود أبأو رواه

موسى أبأي وحأديث عذر من إل له صلة فل يجب فلم النداء
أخرجه له صلة فل يجب فلم صحيحا فارغا النداء سمع من مرفوعا

جابأر عن اللفظ بأهذا العقيلي وأخرجه والحاكم والطبراني البزار
أحأمد وأخرج مرفوعا هريرة أبأي عن بأه عدي وابأن مرفوعا

والكفر الجفاء كل الجفاء مرفوعا أنس بأن معاذ عن والطبراني
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فل الفلح إلى يدعو الصلة إلى ينادي الله منادي سمع من والنفاق
بأن أسعد بأن يحيى عن مسنده في شيبة أبأي ابأن وأخرج يجيبه
ثم سمع ثم ثلثا يأت لم ثم الجماعة نداء سمع من مرفوعا زرارة

وأخرج منافق قلب قلبه فجعل قلبه على طبع ثلثا يأت لم
يقيم بألل آمر أن هممت لقد مرفوعا مسعود ابأن عن الطبراني

فأحأرق يجيبون فل النداء يسمعون قوما إلى انصرف ثم الصلة
 بأيوتهم عليهم

من عائشة حأديث (قا) من وجها أحأسنهم القوما يؤما )حأديث78(
نحوه وروى مجهول أيضا وفيه السدي مروان ابأن محمد طريق
أبأيه عن هشاما عن عياش ابأن إسماعيل عن المبارك بأن حأسين

الديلمي أخرجه السيوطي قال حأسين من فيه والبلء عائشة عن
 انتهى الفردوس مسند في

فقال يؤمنا من سئلت أنها عائشة عن فروخ بأن لله عبدا وروى
أبأو قال فروخ وابأن وجها فأصبحكم يكن لم فإن للقرآن أقرأكم

بأصحيح ليس سوء حأديث هذا حأنبل بأن أحأمد وقال مجهول حأاتم
في الذهبي وحأكى داود وأبأو مسلم له روى فروخ ابأن (تعقب) بأأن

جماعة عنه حأدثا مشهور صدوق بأل قال ثم حأاتم أبأي قول الميزان
حأسن في أرادت وقال عبيد أبأو رواه هذا وحأديثه العجلي ووثقه

عساكر ابأن أخرجه آخر طريق له المرفوع وحأديثها والهدى السمت
عن البحتري أبأي بأن الله عبد بأن محمد بأن إسماعيل طريق من
أحأسنكم ليؤمكم بألفظ عائشة عن أبأيه عن هشاما عن جده عن أبأيه

سننه في البيهقي وأخرج خلقا أحأسنكم يكون أن أحأرى فإنه وجها
ثلثة كانوا إذا مرفوعا أخطب بأن عمرو وهو النصاري زيد أبأي عن

فأكبرهم سواء القراءة في كانوا فإن الله لكتاب أقرؤهم فليؤمهم
بأن العزيز عبد وفيه وجها فأحأسنهم سواء السن في كانوا فإن سنا

الحديث بأهذا الحاكم أحأمد أبأو غمزه معاوية

 103 ص:2ج: الشريعة تنزيه
من بأابأا أتى فقد عذر غير من صلتين بأين جمع من )حأديث79(

قيس بأن حأسين وفيه عباس ابأن حأديث (شا) من الكبائر أبأواب
حأنش وقال الترمذي أخرجه الحديث (تعقب) بأأن بأحنش الملقب
فأشار العلم أهل عند هذا على والعمل الحديث أهل عند ضعيف

واحأد غير صرح وقد العلم أهل بأقول اعتضد الحديث أن إلى بأهذا
إسناد له يكن لم وإن بأه العلم أهل قول الحديث صحة دليل بأأن

(قلت) تعقبه ثقة حأسين وقال الحاكم وأخرجه مثله على يعتمد
حأصين غير وثقه أحأدا نعلم ل بأمرة واه بأل فقال المنذري الحافظ

أخرجه موقوفا عمر حأديث من شاهد وله أعلم والله نمير بأن
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حأديث ومن مصنفيهما في الرزاق وعبد شيبة أبأي وابأن البيهقي
 شيبة أبأي ابأن أخرجه موقوفا موسى أبأي

حأديث (فت) من بأدينار كاسا ولو الجمعة يوما اغتسلوا )حأديث80(
طريقا له (تعقب) بأأن البختري حأيان بأن إبأراهيم وفيه هريرة أبأي
مسند في والديلمي عدي ابأن أخرجه مرفوعا أنس حأديث من آخر

شاهدا يصح فل كذاب اليلي عمرو بأن حأفص (قلت) فيه الفردوس
ولو الجمعة يوما لغتسلن موقوفا هريرة أبأي عن وجاء أعلم والله
مثله كعب وعن المصنف في شيبة أبأي ابأن أخرجه بأدينار كاسا

 الخطيب أخرجه
العمائم أصحاب على يصلون وملئكة وجل عز الله إن )حأديث81(

مدرك بأن أيوب وفيه الدرداء أبأي حأديث (طب) من الجمعة يوما
تضعيفه على اقتصر (تعقب) بأأنه وضعه من هذا الزدي قال

تخريج في حأجر وابأن الحأياء تخريج في العراقي الحافظان
 الرافعي

وأطعم مريضا وعاد صائما الجمعة يوما أصبح من )حأديث82(
حأديث (عد) من سنة أربأعين ذنب يتبعه لم جنازة وشيع مسكينا

إبأراهيم بأن وإسماعيل مرة ابأن والخليل حأمزة بأن عمرو وفيه جابأر
الخليل زرعة أبأو ووثق يتهموا لم (تعقب) بأأنهم مجروحأون ضعفاء

له وروى بأمتروك ليس عدي ابأن وقال صالح شيخ فقال مرة بأن
أبأي عن أخرج ثم الشعب في هذا حأديثه البيهقي وأخرج الترمذي

وشهد مريضا وعاد صائما الجمعة يوما أصبح من مرفوعا هريرة
هذا يؤكد الول السناد قال ثم أوجب فقد بأصدقة وتصدق جنازة

مرفوعا أمامة أبأي حأديث من آخر شاهد وله انتهى ضعيف وكلهما

 104 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الخدري سعيد أبأي حأديث من وآخر الوسط في الطبراني أخرجه

 الشعب في والبيهقي يعلى أبأو أخرجه رقبة واعتق وزاد مرفوعا
في عما استغناؤه وعزه بأالليل قيامه المؤمن شرف )حأديث83(

عثمان بأن داود وفيه هريرة أبأي حأديث (عق) من الناس أيدي
أبأو تابأعه بأل بأه ينفرد لم داود (تعقب) بأأن له أصل ل وقال الثغري
الوزاعي عن المهدي طباخ الدمشقي عمر بأن حأبيب المنهال
ابأن عن فجاء شواهد وله الغيلنيات في الشافعي بأكر أبأو أخرجه
الصلة كتاب في نصر بأن محمد أخرجه اللفظ بأهذا موقوفا عباس
في الصلة المؤمن شرف يقال كان قال عاصم بأن سمرة وعن

نصر ابأن أخرجهما الناس أيدي في عما استغناؤه وعزه الليل جوف
المؤمن شرف قال مهران بأن صهيب عن البخاري تاريخ وفي

شواهدة ومن الناس أيدي في مما والياس الليل سواد في الصلة
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 بأعده التي سعد بأن سهل حأديث
محمد يا له فقال النبي إلى جبريل جاء سعد بأن سهل )حأديث84(

ما واعمل مفارقه فإنك شئت من وأحأبب ميت فإنك شئت ما عش
وعزه بأالليل قيامه المؤمن شرف أن واعلم بأه مجزى فإنك شئت

زافر وفيه سعد ابأن سهل حأديث (خط) من الناس عن استغناؤه
الرازي حأميد بأن محمد عنه يرويه ما عامة على يتابأع ل سليمان بأن

وأخرجه الطريق هذا من الشعب في أخرجه البيهقي (تعقب) بأأن
وقال زافر عن صبيح بأن عيسى طريق المستدرك في الحاكم
صدوق بأصري شيخ وهو زافر بأه تفرد أماليه في حأجر ابأن الحافظ
مقال فيه حأميد بأن محمد عنه والراوي الوهم كثير الحفظ سييء

طرفين فيه فسلكا حأافظين نظر فيه اختلف وقد قال توبأع لكنه
في الجوزي ابأن أخرجه و مستدركه في الحاكم صححه متقابألين

يتهم لم وزافر توبأع ومحمد زافرا أو محمدا بأه واتهم الموضوعات
لكان زافر توبأع ولو موضوع ول صحيح ل أنه والصواب بأالكذب

الترغيب في المنذري الحافظ بأحسنه حأكم وقد انتهى حأسنا
فيه رد الذي جزئه في العراقي الحافظ (قلت) وكذا والترهيب

موضوعة أنها زعم والنجم الشهاب من أحأاديث في الصغاني على
بأن ومحمد وزافر حأميد بأن محمد وفيه حأسن حأديث هذا فقال
بأن وحأيي حأنبل بأن أحأمد وثقهما وزافر حأميد وابأن فيه متكلم عيينة
عيينة بأن ومحمد واحأد وغير معين

 105 ص:2ج: الشريعة تنزيه
حأميد بأن محمد تابأع وقد حأبان وابأن العجلي وثقه سفيان أخو

والله انتهى اللقاب في الشيراري رواه ثقة وهو توبأة بأن إسماعيل
ومن الشعب في البيهقي أخرجه جابأر حأديث من صدره وجاء أعلم

 الحيلة في نعيم أبأو وأخرجه البيهقي إليه أشار علي حأديث
عليهما داود بأن لسليمان داود بأن سليمان أما قالت )حأديث85(

بأالليل النوما كثرة فإن بأالليل النوما تكثر ل بأني يا والسلما الصلة
فيه يصح ول جابأر حأديث (عق) من القيامة يوما فقيرا الرجل تدع

في القول هذا (تعقب) بأأن متروك المنكدر بأن محمد بأن يوسف
صالح زرعة أبأو وقال النسائي قول هو بأل عليه متفقا ليس يوسف

ابأن أخرجه والحديث بأه بأأس ل أنه أرجو عدي ابأن وقال الحديث
هو النسائي قول فعلى الشعب في والبيهقي سننه في ماجه

فإن حأسن هو عدي وابأن زرعة أبأي قول وعلى موضوع ل ضعيف
 قول كل على بأحسنه حأكم متابأع له وجد

(ابأن بأالنهار وجهه حأسن بأالليل صلته كثرت من )حأديث86(
وجملة وغيره موسى بأن ثابأت طريق من جابأر حأديث الجوزي) من
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حأكامة طريق من أنس حأديث من أيضا وأورده طرق ست ذكره ما
هذا قال أنه عدي ابأن عن نقل ثم الكل وأعل دينار بأن عثمان بأنت

دخل يكون أن فيشبه صالح رجل وهو بأثات إل يعرف ل الحديث
جابأر عن سفيان أبأي عن العمش ثنا ويقول يملي وهو شريك على
وجهه حأسن بأالليل صلته كثرت من قال ثابأتا رأى فلما النبي عن

منه وسرقه السناد متن أنه لغفلته فظن ثابأتا بأه وقصد بأالنهار
في والبيهقي ماجه ابأن أخرجه الحديث (تعقب) بأأن ضعفاء جماعة
روى الشهاب مسند في القضاعي وقال ثابأت طريق من الشعب

أبأي حأديث من الدارقطني وانتقاه الحفاظ من جماعة الحديث هذا
أنكره وقد متنه ول إسناده في منهم أحأد طعن وما الذهلي طاهر
الشبهة ونسب الله عبد بأن شريك كلما من إنه وقال الحفاظ بأعض

الله عبد أبأي عن بأسنده روى ثم الضبي موسى بأن ثابأت إلى فيه
لنا روى وقد قال ثم عدي ابأن عن الجوزي ابأن نقله ما نحو الحاكم

وعن موسى بأن ثابأت غير ثقات وعن كثيرة طرق من الحديث هذا
الثوري سفيان عن الرزاق عبد منها طرق من أسنده ثم شريك غير

الزبأير أبأي عن جريج وابأن

 106 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الثوري عن حأفص بأن الحسين بأن محمد بأن أحأمد ومنها جابأر عن
الحميد عبد بأن جرير ومنها جابأر عن سفيان أبأي عن العمش عن
من أنس حأديث وأسند جابأر عن سفيان أبأي عن العمش عن

أيضا وله أنس عن سليم بأن كثير عن المغلس بأن جبارة طريق
 عساكر ابأن أخرجه ثالث طريق

المطلب عبد بأن للعباس قال الله رسول أن عباس ابأن )حأديث87(
عشر بأك أفعل أل أحأبوك أل أمنحك أل أعطيك أل عماه يا عباس يا

قديمه وآخره أوله ذنبك لك الله غفر ذلك فعلت أنت إذا خصال
أن خصال عشر وعلنيته سره وكبيره صغيره وعمده خطاه وحأديثه
فإذا وسورة الكتاب فاتحة ركعة كل في تقرأ ركعات أربأع تصلي
الله سبحان قلت قائم وأنت ركعة أول في القراءة من فرغت
تركع ثم مرة عشرة خمس أكبر والله الله إل إله ول لله والحمد
عشرا فتقولها الركوع من رأسك ترفع ثم عشرا راكع وأنت فتقولها

من رأسك ترفع ثم عشرا ساجد وأنت فتقولها ساجدا تهوي ثم
رأسك ترفع ثم عشرا فتقولها تسجد ثم عشرا فتقولها السجود
في ذلك تفعل ركعة كل في وسبعون خمس فذلك عشرا فتقولها

فإن فافعل مرة يوما كل في تصليها أن استطعت إن ركعات أربأع
فإن مرة شهر كل ففي تفعل لم فإن مرة جمعة كل ففي تفعل لم
(قط) مرة عمرك ففي تفعل لم فإن مرة سنة كل ففي تفعل لم
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حأديث من وجاء مجهول العزيز عبد بأن موسى فيه يثبت ول
ومن ضعيف الخراساني يزيد بأن صدقة (قط) وفيه نفسه العباس
بأن موسى وفيه (قط) أيضا الله رسول مولى رافع أبأي حأديث
داود أبأو أخرجه عباس ابأن حأديث (تعقب) بأأن بأشيء ليس عبيدة
ماجه وابأن الترمذي أخرجه رافع أبأي وحأديث والحاكم ماجه وابأن
في الثلثة الحأاديث إيراده في الجوزي ابأن على الحافظ رد وقد

كتاب في عباس ابأن حأديث حأجر ابأن الحافظ وأورد الموضوعات
ابأن أساء وقد بأهم بأأس ل إسناده رجال وقال المكفرة الخصال
العزيز عبد بأن موسى أن وقوله الموضوعات في بأذكره الجوزي
أن يضره فل وثقاه والنسائي معين ابأن فإن فيه يصب لم مجهول

من الدارقطني أخرجه ما وشاهده بأعدهما جاء من حأاله يجهل
داود وأبأو رافع أبأي حأديث من ماجه وابأن والترمذي العباس حأديث

الذكار أمالي في وقال انتهى أخرى طرق وله عمر ابأن حأديث من
وأبأو الماما خلف القراءة في البخاري أخرجه عباس ابأن حأديث

مستدركه في والحاكم صحيحه في خزيمة وابأن ماجه وابأن داود
ابأن وقال وغيرهم والبيهقي

 107 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أبأي سمعت يقول داود أبأي بأن بأكر أبأا سمعت الترغيب في شاهين

عبد بأن موسى وقال هذا التسبيح صلة في حأديث أصح يقول
وأخرج خلق عنه وروى حأبان وابأن والنسائي معين ابأن وثقه العزيز

الدب في له وأخرج بأعينه الحديث هذا القراءة في البخاري له
وممن الجهالة ترتفع المور هذه وبأبعض الرعد سماع في حأديثا
كتابأا فيها ألف منده ابأن تقدما من غير حأسنه أو الحديث هذا صحح

المديني موسى وأبأو السمعاني بأن سعد وأبأو والخطيب والجري
في والنووي الصلح وابأن والمنذري المفضل ابأن الحسن وأبأو

في الديلمي وقال وآخرون والسبكي واللغات السماء تهذيب
إسنادا وأصحها الصلوات أشهر التسبيح صلة الفردوس مسند
الله هو قل حأديث السور فضائل في شيء أصح الدارقطني وقال
وروى التسبيح صلة حأديث الصلة فضل في شيء وأصح أحأد

بأن مسلم كتب قال الشرقي بأن حأامد أبأي عن وغيره البيهقي
حأديث يعني بأشير بأن الرحأمن عبد عن الحديث هذا معنا الحجاج

من أحأسن إسناد فيها يروى ل يقول مسلما فسمعت التسبيح صلة
التسبيح صلة وغيره المبارك ابأن رأى قد الترمذي وقال هذا

صحته على بأه يستدل ومما الحاكم وقال فيه الفضل وذكروا
بأن الله عبد كان البيهقي وقال المبارك كابأن له الئمة استعمال
ذلك وفي بأعض عن بأعضهم الصالحون وتداولها يصليها المبارك
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عنه روى من وأقدما حأجر ابأن الحافظ قال المرفوع للحديث تقوية
ثقات من البصري الله عبد بأن أوس الجوزاء أبأو صريحا فعلها

ابأن العزيز عبد وقال حأسن بأسند الدارقطني عنه أخرجه التابأعين
بأصلة فعليه الجنة أراد من المبارك ابأن من أقدما وهو رواد أبأي

والغموما للشدائد رأيت ما الزاهد الحيري عثمان أبأو وقال التسبيح
من الطريقين أئمة استحبابأها على نص وقد التسبيح صلة مثل

عبد بأن موسى فتابأع طرق هذا عباس ابأن ولحديث الشافعية
وابأن راهويه ابأن أخرجه طريقه ومن الحكم بأن إبأراهيم العزيز
عباس ابأن عن عكرمة وتابأع طرقه أصح إنه وقال والحاكم خزيمة
وأبأو ثقات رجاله بأسند نعيم وأبأو الكبير في الطبراني أخرجه عطاء

صلة في والدارقطني الوسط في الطبراني أخرجه الجوزاء
الوسط في الطبراني أخرجه ومجاهد عنه طريقين من التسبيح

في الدارقطني فأخرجه العباس حأديث وأما طرق ست فهذه
المتقين قربأان في نعيم وأبأو الترغيب في شاهين وابأن الفراد
وليس الخراساني يزيد ابأن فيه الذي صدقة أن الجوزي ابأن وظن
ضعف بأالسمين المعروف الدمشقي الله عبد ابأن هو إنما كذلك

ووثقه حأفظه قبل من

 108 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وله متروك فإنه الخراساني بأخلف المتابأعات في فيصلح جماعة
سنده وفي فوائده في الخرقي أحأمد بأن إبأراهيم أخرجه آخر طريق
فأخرجه رافع أبأي حأديث وأما كذبأوه النصيبي عمرو بأن حأماد

إن الجوزي ابأن وقول القربأان في نعيم وأبأو ماجه وابأن الترمذي
من ماله مع بأكذاب ليس فإنه مردود الحديث علة عبيدة بأن موسى

بأن الفضل حأديث من التسبيح صلة حأديث ورد وقد الشواهد
أخرجه عمرو ابأن حأديث ومن القربأان في نعيم أبأو أخرجه العباس

ومن طرق من الترغيب في شاهين وابأن والدارقطني داود أبأو
وأخرجه الذهبي تعقبه لكن وصححه الحاكم أخرجه عمر ابأن حأديث

ومن عنه طرق من والطبسي والدارقطني الدعوات في البيهقي
من الدعوات في والواحأدي الدارقطني أخرجه علي حأديث

الرزاق عبد أخرجه طالب أبأي بأن جعفر حأديث ومن طريقين
أخرجه جعفر بأن الله عبد حأديث ومن طريقين من والدارقطني
حأديث ومن نعيم أبأو أخرجه سلمى أما حأديث ومن الدارقطني

جابأر هو قيل النصاري وهذا حأسن بأسند داود أبأو أخرجه النصاري
النماري كبشة أبأا يكون أن ويحتمل المزي حأكاه الله عبد بأن

ذلك في ومستندي الصاد فاشبهت قليل كبرت النماري ميم فتكون
قال بأعينه داود أبأي بأسند حأديثين للطبراني الشاميين مسند في أن
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بأن إسماعيل مرسل من وجاء النماري كبشة أبأو حأدثني فيهما
انتهى التسبيح صلة في والخطيب منصور بأن سعيد أخرجه رافع
أو حأديثها صحح وممن ملخصا الشافعي حأجر ابأن الحافظ كلما

البلقيني الدين سراج والشيخ العلئي الحافظ تقدما من غير حأسنه
في فقال حأجر ابأن الحافظ وناقض الزركشي الدين بأدر والشيخ
عباس ابأن حأديث وأن ضعيفة كلها طرقه أن والحق الرافعي تخريج
وعدما فيه الفردية لشدة شاذ أنه أل الحسن شرط من يقرب
بأاقي لهيئة هيئتها ومخالفة معتبر وجه من والشاهد المتابأع

يحتمل فل صالحا صادقا كان وإن العزيز عبد ابأن وموسى الصلوات
حأكاه الذهبي وتوقف والمزي تيمية ابأن ضعفها وقد التفرد هذا منه
النووي كلما اختلف (قلت) كذلك انتهى أحأكامه في الهادي عبد ابأن
الذكار في وقوى مر كما واللغات السماء تهذيب في فحسنه فيه

عندي استحبابأها في وقال المهذب شرح في وضعفه استحبابأها
 أعلم تعالى والله نظر

(قال ركعتين يركع حأتى يجلس فل بأيته أحأدكم دخل إذا )حأديث88(
هريرة أبأي حأديث من قديد بأن يزيد بأن إبأراهيم الزدي) رواه

الوزاعي عن يروي وإبأراهيم

 109 ص:2ج: الشريعة تنزيه
كما الثقات في حأبان ابأن ذكره هذا إبأراهيم (تعقب) بأأن مناكير

كون من يلزما ل ثم الميزان لسان في حأجر ابأن الحافظ قاله
الشعب في البيهقي أخرجه وقد موضوعا يكون أن منكرا الحديث

شاهد وله قال ثم السناد بأهذا البخاري أنكره قال ثم الوجه هذا من
منزلك دخلت إذا مرفوعا هريرة أبأي عن آخر طريق من وأخرج
فصل منزلك من خرجت وإذا السوء مدخل تمنعانك ركعتين فصل

البزار أخرجه الحديث وهذا انتهى السوء مخرج تمنعانك ركعتين
مجمع في الهيثمي وقال البيهقي عند طريقه ومن مسنده في

من آخر شاهد وله حأسن إذا فالحديث موثقون رجاله الزوائد
ركعتان البأرار وصلة الوابأين صلة سودة أبأي ابأن عثمان مرسل

في منصور بأن سعيد أخرجه خرجت إذا وركعتان بأيتك دخلت إذا
 سننه

آدما بأني من أحأد إلى أو حأاجة الله إلى له كانت من )حأديث89(
على ليثن ثم ركعتين ليصل ثم الوضوء فليحسن فليتوضأ

سبحان الكريم الحكيم الله إل إله ل ليقل ثم النبي على اللهوليصل
موجبات أسألك العالمين رب الحمد العظيم العرش رب الله

إثم كل من والسلمة بأر كل من والغنيمة مغفرتك وعزائم رحأمتك
إل رضى لك هي حأاجة ول فرجته إل هما ول غفرته إل ذنبا لنا تدع ل
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أبأي بأن الله عبد حأديث (الترمذي) من الراحأمين أرحأم يا قضيتها
يضعف وفايد غريب وقال الرحأمن عبد بأن فايد طريق من أوفى

أن يقتضي ل هذا (تعقب) بأأن متروك أحأمد وقال الحديث في
فائد وقال المستدرك في الحاكم أخرجه بأل موضوعا يكون

هذا أسانيد طرق المنذري الحافظ (قلت) وقال الحديث مستقيم
ابأن الحافظ وقال أعلم تعالى والله غريب ومتنه جيدة الحديث

الطبراني أخرجه أنس حأديث من شاهدا له وجدت أماليه في حأجر
ضعيف آخر وجه من الديلمي وأخرجه ضعيف وسنده الدعاء في

أخرجه مختصرا الدرداء أبأي حأديث من آخر شاهد وله قال أيضا
التاريخ في والبخاري أيضا أحأمد وأخرجه حأسن بأسند أحأمد الماما

أضعف سنده لكن منه أتم ثالث وجه من والطبراني آخر وجه من
 انتهى

بأفاتحة فيهما قرأ جمعة ليلة في ركعتين صلى من )حأديث90(
من وجل عز الله زلزلت) أمنه (إذا مرة عشر وخمس الكتاب
(رواه القيامة يوما أهوال ومن القبر عذاب

 110 ص:2ج: الشريعة تنزيه
منكر الله وعبد أنس حأديث الواسطي) من داود بأن الله عبد

شاء إن بأه بأأس ل فقال مشاه عدي ابأن (تعقب) بأأن جدا الحديث
والحديث موضوعا يكون أن يلزما ل المنكر أن مرة غير مر وقد الله

الحسين بأن والمظفر الفردوس مسند في الديلمي أخرجه
كتاب في المظفر بأن وإبأراهيم القرآن فضائل كتاب في الرجاني

عباس ابأن حأديث من وجاء الوجه هذا من للميت القرآن وصول
أماليه في حأجر ابأن الحافظ وقال الديلمي أخرجه نحوه مرفوعا

الحافظ كلما (قلت) تتمة يعرف ل من فيه ضعيف وسنده غريب
انتهى هذا يحتمل ل مضعفا كان وإن وهو سليم أبأي بأن ليث وفيه
ذكر ثم جدا ضعيف إسناده أنس حأديث في العراقي الحافظ وقال

 أعلم والله أيضا ضعيف وإسناده وقال عباس ابأن حأديث
إن الله رسول يا طالب أبأي بأن علي قال عباس ابأن )حأديث91(

بأهن الله ينفعك كلمات أعلمك أل فقال صدري من تقلت القرآن
الجمعة ليلة صل قال وأمي أنت بأأبأي بألى قلت علمته من وينفع
وبأحم ويس الكتاب بأفاتحة الولى الركعة في تقرأ ركعات أربأع

وفي السجدة تنزيل وبأآلم الكتاب بأفاتحة الثالثة وفي الدخان
التشهد من فرغت فإذا المفصل وتبارك الكتاب بأفاتحة الرابأعة
للمؤمنين واستغفر النبي على وصل عليه واثن الله فاحأمد

أبأقيتني ما أبأدا المعاصي بأترك ارحأمني اللهم قل ثم والمؤمنات
يرضيك فيما النظر حأسن وارزقني يعنيني مال أتكلف أن وارحأمني
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التي والعزة والكراما الجلل ذا والرض السموات بأديع اللهم عني
قلبي تلزما أن وجهك ونور بأجللك رحأمن يا الله يا أسألك تراما ل

يرضيك الذي النحو على أتلوه أن وارزقني علمتني كما كتابأك حأفظ
بأه وتفرج لساني بأه وتطلق بأصري بأالكتاب تنور أن وأسألك عني
ذلك على وتقويني بأدني بأه وتستعمل صدري بأه وتشرح قلبي عن

 أنت إل له يوفق ول غيرك الخير على يعين ل فإنه عليه وتعينني
الله بأإذن تحفظه سبعا أو خمسا أو جمع مرات ثلثا ذلك فافعل
فأخبره جمع بأسبع ذلك بأعد النبي فأتى قط مؤمنا أخطأ وما تعالى

أبأا علم الكعبة ورب مؤمن النبي فقال والحديث القرآن يحفظه
إبأراهيم بأن محمد فيه يصح (طب) ول حأسن أبأا علم حأسن

انفرد وقال الفراد (قط) في نجيح بأن إسحاق صالح وأبأو القرشي
بأن الوليد عن عمار بأن هشاما بأه

 85 ص:2ج: الشريعة تنزيه
إل بأه أتهم ول التسوية يدلس والوليد الجوزي ابأن قال مسلم

هذا فقال حأجر ابأن (تعقبه) الحافظ الدارقطني شيخ النقاش
في أخرجه الترمذي فإن عهدته من بأريء والنقاش تهافت الكلما
أيضا وأخرجه وحأسنه مسلم بأن الوليد عن آخر وجه من جامعه
في الذهبي (قلت) تعقبه الشيخين شرط على وصححه الحاكم
موضوعا يكون أن أخاف شاذ منكر هذا فقال المستدرك تلخيص

مسلم بأن الوليد إل فيه ليس فإنه سنده جودة والله حأيرني وقد
بأخط ورأيت انتهى جريح ابأن حأدثني وقال بأالتحديث صرح وقد

ما دربأاس لبأن الموضوعات مختصر حأاشية على حأجر ابأن الحافظ
كذلك فليس الوليد عن هشاما بأه تفرد الدارقطني قول أما ملخصه

طريقه ومن الدمشقي الرحأمن عبد بأن سليمان عليه تابأعه بأل
قال البخاري له أخرج فقد فيه تكلم وإن الترمذيوسليمان أخرجه
ثقة فإنه ذكرته لما الضعفاء في العقيلي يذكره لم لو الذهبي
جدا منكر حأديث عقبه وقال الحديث هذا الذهبي له ساق ثم مطلقا
رجل أن لو حأاتم أبأو قال كما عليه وأدخل له شبه سليمان فلعل
دلسه الوليد لعل اللسان في وقال انتهى يفهم لم حأديثا له وضع
إبأراهيم بأن محمد ترجمة في حأاتم أبأي ابأن ذكر فقد جريج ابأن على

انتهى عمار ابأن وهشاما مسلم بأن الوليد عنه روى أنه القرشي
ومتنه جيدة الحديث هذا أسانيد طرق المنذري قال السخاوي وقال

عطاء عن جريج ابأن عن أنه إل علة له ليست أنه والحق جدا غريب
جربأوا أنهم واحأد غير وأخبرني حأجر ابأن يعني شيخنا أفاده بأالعنعنة
 أعلم والله انتهى حأقا فوجوده بأه الدعاء

بأين وتتشهد نهار أو ليل من تصليهن ركعة عشرة اثنتا )حأديث92(
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تعالى الله على فاثن صلتك آخر في تشهدت فإذا ركعتين كل
وقل مرات سبع الكتاب فاتحة ساجد وأنت واقرأ النبي على وصل

كل على وهو الحمد وله الملك له له شريك ل وحأده الله إل إله ل
من العز بأمعاقد أسئلك إني اللهم قل ثم مرات عشر قدير شيء

العلى وجدك العظم واسمك كتابأك من الرحأمة ومنتهى عرشك
يمينا سلم ثم رأسك ارفع ثم حأاجتك سل ثم التامة وكلماتك
(حأا) لهم فيستجاب بأها يدعون فإنهم السفهاء تعلموها ول وشمال

هارون بأن عمر وفيه مسعود ابأن حأديث من وغيرها المائة في
الذهبي وقال ماجه وابأن الترمذي له روى عمر (تعقب) بأأن البلخي

وما مناكيره وكثرة ضعفه على العلم أوعية من كان الميزان في
في البيهقي أخرجه والحديث انتهى الباطل يتعمد ممن أظنه

الدعوات

 112 ص:2ج: الشريعة تنزيه
حأديث من عساكر ابأن أخرجه آخر طريق وله الوجه هذا من الكبير

المغنى في الذهبي قال الخشني يحيى بأن الحسن وفيه هريرة أبأي
بأه بأأس ل وغيره دحأيم وقال جماعة وهاه الكاشف في وقال تركوه
الحصن كتابأه في الجزري ابأن الدين شمس الحافظ وذكره

فوجد جرب قد إنه البيهقي قال قال ثم البيهقي رواية من الحصين
وفي للواحأدي الدعاء كتاب في ورويناه قال الحاجة لقضاء سببا

قال كذلك فوجده جربأه قد أنه وذكر العلم أهل من واحأد غير سنده
انتهى أعرفه ل من سنده في أن على كذلك فوجدته جربأته قد وأنا

رواته من كل يقول مسلسل الفردوس مسند في الديلمي ورواه
جربأته وأنا الديلمي وقال مسعود ابأن إلى حأقا فوجدته جربأته

على الكلما في الترمذي شرح في العراقي وقال حأقا فوجدته
ابأن يدرك لم عاصم أبأي بأن وداود ضعفه وبأيان الحديث هذا إسناد

فيه مسعود ابأن ذكر والظاهران رواية عنه له يعرف ول مسعود
بأن عروة عن عاصم أبأي بأن داود عن هو وإنما رواته بأعض من وهم

الوهم فوقع الله عبد عروة مكان رواته بأعض فجعل مرسل مسعود
القراءة عن نهيه في الصحيحة للحأاديث مخالف شاذ فهو ذلك ومع
والزركشي النهاية في الثير ابأن ونقل انتهى والسجود الركوع في
إني اللهم الدعاء في يقال أن يكره أنه الحنفية عن الدعية في

ينكشف ل لنه الحديث بأه جاء وإن عرشك من العز بأمعاقد أسئلك
 عرشك بأعز معناه وحأقيقة الثير ابأن قال أحأد لكل معناه

الثالث الفصل
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العورة بأادي على تسلم ول الحماما في صلة ل )حأديث93(
 هدبأة أبأي طريق من أنس حأديث (نجا) من بأالحماما

ستة خصلة عشرة بأخمس الله عاقبه بأصلته تهاون من )حأديث94(
وثلثة قبره في منها وثلثة الموت عند منها وثلثة الدنيا في منها
دار في تصيبه التي فأما قبره من خرج إذا القيامة يوما تصيبه منها

من البركة الله ينزع والثانية رزقه من البركة الله يرفع فأولها الدنيا
حأظ ل والرابأعة وجهه من الصالحين سيما الله يرفع والثالثة عمره

ل البر أعمال من يعمله عمل كل والخامسة الصالحين دعاء في له
التي ) وأما1السماء( إلى دعاءه الله يرفع ل والسادسة عليه يؤجر

إلى قبره في يزعجه ملكا بأه الله يوكل فأولها قبره في منها تصيبه
القيامة يوما

 113 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الله يضيق والثالثة أبأدا له يضيء فل قبره في ظلمة تكون والثانية

قبره من خرج إذا منها تصيبه التي وأما القيامة يوما إلى قبره عليه
عرصات في وجهه حأر على يسحبه ملكا بأه الله يوكل فأولها

ول إليه الله ينظر ل والثالثة طويل حأسابأا يحاسب والثانية القيامة
أضاعوا خلف بأعدهم من (فخلف النبي تل ثم أليم عذاب وله يزكيه

تاب) (نجا)  من إل غيا يلقون فسوف الشهوات واتبعوا الصلة
بأن محمد ركبه بأاطل حأديث الميزان في قال هريرة أبأي حأديث من

في وقال النيسابأوري زياد بأن بأكر أبأي على العباس بأن علي
 الطرقية أحأاديث من البطلن ظاهر هو اللسان

عين طرفة عليكم يشق أن يحب لم وجل عز الله أن )حأديث95(
المشقة وضع الله فإن يأتينه فل بأمشقة إل عمل على يقدر لم فمن
(مى) قائم أجر فله قاعدا يصلي أن فأحأب رأس له صدع ومن عنه
أيضا (قلت) وفيها اليلي الله عبد بأن الحكم وفيه عائشة حأديث من
 وضعه أيهما أعلم والله الحسن بأن محمد بأحر أبأو

افترضهن الله فإن الخمس الصلوات على داوموا )حأديث96(
مالك غرائب (قط) في جحودا ول بأها استخفافا تتركوها فل عليكم

وضعه موضوع هذا وقال بأطوله الحديث وذكر عمر ابأن حأديث من
مروان ترجمة في الميزان صاحأب وأورده الصمد عبد بأن إسحاق

 بأه واتهمه السنجاري
يكون أن إل الكتاب بأفاتحة فيها يقرأ ل صلة تجزى ل )حأديث97(

أشرس بأن محمد وفيه جابأر حأديث من تاريخه (حأا) في الماما وراء

المصطفى محمد حأدثني العظيم بأالله الصديق بأكر أبأي )حأديث98(
لقد العظيم بأالله وقال جبريل حأدثني لقد العظيم بأالله وقال
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قال وقال إسرافيل حأدثني لقد العظيم بأالله وقال ميكائيل حأدثني
الله بأسم قرأ من وكرمي وجودي وجللي وعزتي إسرافيل يا الله

أني على اشهدوا واحأدة مرة الكتاب بأفاتحة متصلة الرحأيم الرحأمن
ول السيئات عنه وتجاوزت الحسنات منه وقبلت له غفرت قد

وعذاب النار وعذاب القبر عذاب من وأجيره النار في لسانه أحأرق
أجمعين والولياء النبياء قبل ويلقاني الكبر والفزع القيامة

 114 ص:2ج: الشريعة تنزيه
بأالله بأالحلف مسلسل المكية المجالس الميانشي) في حأفص (أبأو

 عظيم وبأهتان بأين لكذب وإنه العظيم
أعتق وكأنما سواك بأغير أربأعمائة تعدل بأسواك صلة )حأديث99(

من الشعرة تخرج كما ذنوبأه من ويخرج إسماعيل ولد من رقبة
حأديث (مى) من سبيل عليه له يكن لم الدجال يخرج وإن العجين

تعالى والله أعرفهم لم جماعة وفيه علته يبين (قلت) لم أنس
 أعلم

ألف سبعون عليه صلى المسجد في قنديل علق من )حأديث100(
عليه صلى حأصيرا فيه بأسط ومن القنديل ذلك يطفي حأتى ملك

معاذ حأديث (يخ) من الحصير ذلك ينقطع حأتى ملك ألف سبعون
وقال الواهيات في الجوزي ابأن (قلت) أورده صبح بأن عمر وفيه

وأورد صبح بأن عمر شيخ يعني الكوزي سليمان بأن عاصم وضعه
قبره الله نور مساجدنا في نور من مرفوعا عمر حأديث من أيضا
وفيه الجنة روح من قبره في الله أدخل رائحة فيه راح ومن

بأطلن وعلمنا الذهبي قال موضوعات ذو متهم البراء بأن إبأراهيم
بأسط ول قنديل مسجده في حأياته في يوقد ولم مات النبي بأأن هذا
الفضيلة هذه إلى لبادروا هذا لصحابأه قال كان ولو حأصيرا فيه

في النجار ابأن أخرجه آخر طريق من صدره وجاء أعلم والله
 أعلم والله أعرفهم لم من سنده (قلت) في تاريخه

أركانه اضطربأت المسجد في يبزق أن العبد هم إذا )حأديث101(
منه الله أخرج ابأتلعها هو فإن النار في الجلدة تنزوي كما وانزوى

حأديث (مى) من حأسنة ألف ألف بأها له وكتب داء وسبعين اثنين
الحأياء في الغزالي وأورده أعرفه لم من سنده (قلت) في أنس

الجلد ينزوي كما النخامة من لينزوي المسجد إن ولفظه مختصرا
هو وإنما مرفوعا له أصل ل تخريجه في العراقي وقال النار من
 أعلم تعالى والله هريرة أبأي قول من

والسرج والقناديل بأالتجصيص المساجد هذه تعاهدوا )حأديث102(
والكسوة والداما بأالطعاما أهليكم على والتوسيع الطيبة والريحة

 علوان بأن الحسين وفيه أنس حأديث (حأا) من رمضان في
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أحأبني القرآن أحأب ومن القرآن أحأب الله أحأب من )حأديث103(
ومن

 115 ص:2ج: الشريعة تنزيه
فإنها المساجد أحأب الله أحأب ومن وقرابأتي أصحابأي أحأب أحأبني
مباركة فيها وبأارك رفعها في تعالى الله أذن وأبأنيته الله أفنية

في هم أهلها محفوظ محفوظة أهلها ميمون ميمونة أهلها مبارك
ربأهم ذكر وفي صلتهم في وهم حأوائجهم في والله مساجدهم

أنس حأديث (مى) من بأأرزاقهم ومتكفل ورائهم من محيط والله
الثقفي وأظنه الرحأمن عبد ابأن موسى وفيه علته يبين (قلت) لم
الميزان في ترجمته في الحديث هذا أورد الذهبي فإن الصنعاني

ونقل عباس ابأن عن عطاء عن جريج ابأن عن روايته من جعله لكنه
بأهذا روايته من آخرين حأديثين وفي فيه قال أنه عدي ابأن عن

 أعلم والله بأواطيل الحأاديث هذه السند
حأجة أربأعمائه حأج فكأنما الله بأيوت من بأيتا كسح من )حأديث104(

سنة أربأعمائة وصاما نسمة أربأعمائة وأعتق غزوة أربأعمائة وغزا
زياد بأن الله عبد بأن محمد سلمة أبأو وفيه أنس حأديث (مى) من
في الذهبي وقال الواهيات في الجوزي ابأن (قلت) أورده النصاري
 أعلم تعالى والله هالك سلمة أبأو تلخيصها

يوما المسجد اكنسي بأريرة يا لبريرة قال أنه عائشة )حأديث105(
ما بأقدر أذى الخميس يوما المسجد من أخرج من فإنه الخميس

وفيه عائشة حأديث (نع) من يعتقها رقبة كعدل كان بأه العين يقذر
 علوان بأن الحسين

الرض إلى نزول الملئكة من السماء لهل كان لو )حأديث106(
أجر أدنى وإن عليه الناس ولغلبوا أحأد الذان إلى سبقهم لما

في المقتول الشهيد أجر والقامة الذان بأين ما له أن المؤذن
(نع) من شاء ما الله على يتمنى دمه في المتشحط الله سبيل
(قلت) إسحاق صبح بأن وعمر وهب بأن إسحاق وفيه علي حأديث

بأالكذب والمتهم صدوق هو و العلف هو الحديث هذا في المذكور
تابأعه فقد عهدته من بأريء صبح بأن وعمر الطهرمسي هو والوضع

الذهبي أورد الميزان من ترجمته وفي الشيباني عمرو بأن ثابأت
منكر البخاري وقال ضعيف ثابأت الدارقطني قال وقال الحديث
ثقة كان الدمشقي الرحأمن عبد بأن سليمان أيوب أبأو وقال الحديث

 أعلم تعالى والله قائما صائما
عدل بأالقائلين مرحأبا فقال بأالصلة المنادي سمع من )حأديث107(

مرحأبا

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

 116 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ألف ألفي عنه ومحا حأسنة ألف ألفي له الله كتب وأهل بأالصلة

هماما وفيه علي حأديث (مى) من درجة ألف ألفي له ورفع سيئة
ترجمته في اللسان في الحديث حأجر ابأن الحافظ ذكر مسلم بأن

انقطاعا فيه وبأان النهدي الربأيع بأن سليمان عنه وبأراويه بأه وأعله
ذلك يروى إنما الحافظ كلما (قلت) وتتمة بأاطل والمتن قال ثم

 أعلم والله المذكور الثواب ذكر فيه وليس فعله من عثمان عن
فإنه نساءكم بأه ومروا بأيوتكم في الذان أظهروا )حأديث108(

عباس ابأن حأديث (مى) من الرزق في ونماء للشيطان مطردة
 نهشل وفيه

رأسه فوق يده الرب وضع أذانه في المؤذن أخذ إذا )حأديث109(
فإذا صوته مد له ليغفر وإنه أذانه من يفرغ حأتى كذلك يزال فل

الحق بأشهادة وشهدت عبدي صدقت وجل عز الرب قال فرغ
 صبح بأن عمر وفيه أنس حأديث من أصبهان تاريخ (نع) في فابأشر

وإنه يؤذن داما ما المؤذن رأس على الرحأمن يد )حأديث110(
أبأو أيوب وفيه أنس حأديث (عد) من بألغ أين صوته مد له ليغفر
أبأي ترجمة في الضعفاء في حأبان ابأن (قلت) وذكره العبدي حأفص

عن البناني ثابأت عن زيد بأن حأماد عن روى قال الهروي الصلت
أذانه من يفرغ حأتى المؤذن على الله يد الله رسول قال قال أنس
ثابأت ول قط حأماد رواه ما بأه حأدثا شيء أنكر وهذا حأبان ابأن قال

يزيد إل عنه رواه ول حأديثه من هذا يعرف أنس ول بأه حأدثا
وهو صدره الحديث هذا من والمنكر انتهى شيء ل وهو الرقاشي

مد له يغفر المؤذن كون وهو آخره وأما حأبان ابأن أورده الذي
أبأي حأديث من والنسائي داود أبأو رواه طرق له فصحيح صوته
والبزار وأحأمد عازب بأن البراء حأديث من والنسائي هريرة

تعالى والله الصحيح رجال ورجاله عمر ابأن حأديث من والطبراني
 أعلم

رزين أبأا يا رزين لبأي قال أنه عوف بأن الرحأمن عبد )حأديث111(
يا للمسلمين النصيحة فكابأد النهار وصياما الليل قياما الناس كابأد إذا
أن فأحأببت الله سبيل في الجهاد على الناس أقبل إذا رزين أبأا

ذلك على تأخذ ل فيه تؤذن المسجد فالزما أجورهم مثل لك يكون
السكسكي بأكر بأن عمرو (مى) طريق أجرا

 117 ص:2ج: الشريعة تنزيه
فيوقف القيامة يوما يحشر صادقة بأنية سنة أذن من )حأديث112(

أنس حأديث (نجا) من شئت لمن اشفع له فيقال الجنة بأاب على
 الطويل موسى وفيه

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

بألل سأله الشاما الخطاب بأن عمر دخل لما الدرداء أبأي )أثر113(
منامه في رأى بألل إن ثم داريا فنزل ذلك ففعل بأالشاما يقر أن

يا تزورني أن لك آن أما بألل يا الجفوة هذه ما له يقول وهو النبي
قبر فأتى المدينة وقصد راحألته فركب خائفا وجل حأزينا فانتبه بألل

والحسين الحسن وأقبل عليه وجهه ويمرغ عنده يبكي فجعل النبي
الذي أذانك نسمع نشتهي بألل يا فقال ويقبلهما يضمهما فجعل
المسجد سطح فعل ففعل المسجد في الله لرسول تؤذنه كنت

أكبر الله أكبر الله قال أن فلما فيه يقف كان الذي موقفه فوقف
تعاجيجها زاد الله إل إله ل أن أشهد قال أن فلما المدينة ارتجت

من العواتق خرج الله رسول محمدا أن أشهد قال أن فلما
بأاكية ول بأاكيا أكثر يوما رؤي فما الله رسول أبأعث فقالوا خدورهن

محمد بأن إبأراهيم طريق (كر) من اليوما ذلك من الله رسول بأعد
فيه الميزان في الذهبي قال الدرداء أبأي ابأن بألل بأن سليمان بأن

 الوضع بأينة قصية هذه اللسان في حأجر ابأن وقال جهالة
يريد بأيته من خرج ثم الوضوء فأسبغ توضأ من )حأديث114(

إل يهديني فهو خلقني الذي الله بأسم يخرج حأين فقال المسجد
أطعمه إل ويسقين يطعمني هو والذي العمال لصواب الله هداه
إل يشفين فهو مرضت وإذا شرابأها من وسقاه الجنة طعاما من الله

الله أحأياه إل يحيين ثم يميتني والذي لذنوبأه كفارة مرضه جعل
لي يغفر أن أطمع والذي الشهداء ميتة وأماته السعداء حأياة

زبأد من أكثر كانت ولو خطاياه له الله غفر إل الدين يوما خطيئتي
له الله وهب إل بأالصالحين وألحقني حأكما لي هب رب البحر

لسان لي واجعل بأقى من وصالحي مضى من بأصالحي وألحقه
النعيم جنة ورثة من واجعلني صديقا الله كتبه إل الخرين في صدق

سمرة حأديث (يخ) من الجنة في والقصور المنازل له الله جعل إل
سمته وقد مرار عشر الله رسول من سمعته لقد آخره في وقال

عشر من أكثر الله رسول عن يذكرونه وعثمان وعمر بأكر أبأي من
وفيه صغيرا ربأياني كما لوالدي واغفر فيه يزيد الحسن وكان مرار
البلخي سالم ابأن سلم

 118 ص:2ج: الشريعة تنزيه
خير الجماعة في واحأدة ركعة فإن الجماعة تتركوا ل )حأديث115(

(قلت) هريرة أبأي حأديث (مى) من وحأدانا ركعة آلف عشرة من
 أعلم والله أعرفهم لم من سنده وفي علته يبين لم
أهل كفضل القرى أهل على المدائن أهل فضل )حأديث116(

(نع) من والجماعات الجمعة أجل من الرض أهل على السماء
بأن إبأراهيم بأن إسحاق ابأن أحأمد طريق من شريط بأن نبيط حأديث
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 شريط بأن نبيط
والمؤمنات للمؤمنين فيها يدع لم صلة صلى من )حأديث117(

ليس ذكوان بأن نوح وفيه أنس حأديث (مى) من خداج فصلته
عبد بأن (قلت) سويد متروك العزيز عبد بأن سويد وعنه بأشيء
حأبان ابأن وقال ماجه وابأن الترمذي له أخرج فقد ضعف وإن العزيز

رجال من ذكوان بأن ونوح أقرب الثقات إلى فهو فيه الله أستخير
 أعلم والله بأواطيل بأأحأاديث يحدثا الساجي قال نعم ماجه ابأن

يؤخرها ول جماعة في الفجر صلة صلى من )حأديث118(
الحلل من رزقا أولها أشياء أربأعة وجل عز الله من استوجب

يمر والرابأع بأيمينه كتابأه يعطى وثالثها القبر عذاب من ينجو وثانيها
(قلت) لم أنس حأديث (مى) من الخاطف كالبرق الصراط على
 أعلم والله أعرفهم لم جماعة سنده وفي علته يبين

طلوع إلى اعتكف ثم جماعة في الفجر صلى من )حأديث119(
بأفاتحة ركعة أول في يقرأ متواليات ركعات أربأع صلى ثم الشمس

الثانية أحأد) وفي الله هو (قل و مرات ثلثا الكرسي وآية الكتاب
الكتاب بأفاتحة الثالثة وضحاها) وفي (والشمس الكتاب بأفاتحة

و الكرسي وآية الكتاب بأفاتحة الرابأعة والطارق) وفي (والسماء
من ملكا سبعين وجل عز الله بأعث مرات أحأد) ثلثا الله هو (قل
الجنة من ومناديل الجنة من أطباق معهم أملك عشرة سماء كل

يمرون ول بأها يصعدون ثم الطباق تلك على الصلة تلك فيحملون
ابأن حأديث (شا) من لصاحأبها استغفروا إل الملئكة من بأفوج

 مريم أبأي بأن نوح وفيه عباس
فمر المسجد من وخرج جماعة في الفجر صلى من )حأديث120(

(مى) له غفر اليوما ذلك في مات ثم عليهم فسلم نفسا بأعشرين
الشناني الله عبد ابأن محمد بأكر أبأو وفيه عمر ابأن حأديث من

 119 ص:2ج: الشريعة تنزيه
صلة بأعد الملئكة من ألفا سبعين في جبريل أتاني )حأديث121(

صلة فضل في أوراق في جدا طويل وهو الحديث الضحى
ورجال منكر حأديث وهو سعيد أبأي حأديث (نجا) من الجماعة
 مجاهيل أكثرهم إسناده

وعشرون خمس له كان جماعة في الظهر صلى من )حأديث122(
حأديث (مى) من الفردوس جنة في درجات وسبع مثلها كلها صلة
حأديثا الترمذي له روى (قلت) بأكر متروك خنيس بأن بأكر وفيه أنس
من الثقفي سليمان بأن سلما عنه والراوي وحأسنه الليل قياما في

ل أنه إل حأسان يرويه ما عامة عدي ابأن فيه وقال ماجه ابأن رجال
بأن الله عبد سلما عن الراوي نعم ثقة النسائي وقال عليه يتابأع
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 أعلم والله منه الفة فلعل ترجمة على له أقف لم المديني روح
ومن حأسنة مائة صلة بأكل فله الماما قفا صلى من )حأديث123(

ومن حأسنة وسبعون خمس صلة بأكل فله الماما يمين على صلى
(مى) من حأسنة خمسون صلة بأكل فله الماما يسار على صلى

أعرفهم لم جماعة سنده وفي علته يبين (قلت) لم عمر ابأن حأديث
 أعلم تعالى والله

هديته أحأدكم فليحسن ربأه إلى المؤمن هدية النافلة )حأديث124(
جده عن أبأيه عن الليثي يرفا بأن الله عبد حأديث (مى) من وليطيبها

يرفا بأن الله وعبد أعرفهم لم من سنده وفي علته يبين (قلت) لم
عن روى فيمن المعلم الوشى وراجعت عرفته ما جده عن أبأيه عن
ابأن للحافظ واختصاره العلئي للحافظ النبي عن جده عن أبأيه

 أعلم تعالى والله ذكرا فيهما له أجد فلم حأجر
الكتاب بأأما ركعة كل في يقرأ ركعتين صلى من )حأديث125(

الله بأنى وسجودها ركوعها أحأد) يحسن الله هو (قل مرات وست
أربأعة فيه أحأمر ياقوت من عمود على بأيضاء لؤلؤة من قصرا له

في قصرا له الله بأنى واحأدة مرة قرأها ومن غرفة ألف عشر
أحأد) من الله هو (قل فضائل السمرقندي) في محمد (أبأو الجنة

(قلت) لم جده عن أبأيه عن جليحة ابأن الله عبد بأن إسحاق حأديث
الميزان في الذهبي قال القنطري داود بأن علي وفيه علته يبين

أهو أدري فل لذلك فيه فتكلم منكرا خبرا روى لكنه الحديث صالح
هذا

 120 ص:2ج: الشريعة تنزيه
عن أبأيه عن الفهري جليحة بأن الله عبد بأن وإسحاق غيره أما الخبر
مختصره في ول المعلم الوشى في له أجد ولم عرفته ما جده
 أعلم والله ذكرا

كل في يقرأ الخرة العشاء بأعد ركعتين صلى من )حأديث126(
له الله أحأد) بأنى الله هو (قل مرة وعشرين الكتاب بأفاتحة ركعة

وفيه أنس حأديث (يخ) من الجنة أهل يتراياهما الجنة في قصرين
 الكوفي الجبار عبد بأن داود سليمان أبأو

الولى الركعة في يقرأ المغرب بأعد ركعتين صلى من )حأديث127(
وفي مرة وعشرين أحأد) خمسا الله هو (قل و الكتاب بأفاتحة
كتب مرة وثلثين أحأد) إحأدى الله هو (قل و الكتاب فاتحة الثانية

وفيه عمر ابأن حأديث (مى) من عاما خمسين عبادة له الله
 الخبايري سلمة ابأن سليمان

والعشاء المغرب بأين الخميس ليلة ركعتين صلى من )حأديث128(
أحأد) الله هو (قل و الكرسي وآية الكتاب فاتحة ركعة كل في يقرأ
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والمعوذتين مرات الكافرون) خمس أيها يا (قل و مرات خمس
أدى فقد لوالديه ذلك ثواب وجعل استغفر تشهد فإذا مرات خمس

عاصم وفيه هريرة أبأي حأديث (مى) من يبرهما لم وإن والديه حأق
بأن الحسن الحديث في الله (قلت) سبحان متروك مضرس بأن

بأن الله عبد ابأن إسماعيل وشيخه وضاع وهو زياد بأن عثمان
ول الضعفاء في ل ذكر على له أقف لم عثمان ولد من إسماعيل

فيه قيل ما وغاية بأعاصم الحديث وأعل الشيخ فتركهما الثقات في
أعلم والله موضوعا حأديثه يكون أن ذلك من يلزما ول الحديث منكر

الله كتب جماعة في الحراما الله بأيت حأول صلى من )حأديث129(
ألف ألفي تكون ألف مائة مرة كل مرة وعشرين خمسا له

ألف مائة له الله كتب البيت حأول صلى ومن صلة ألف وخمسمائة
ابأنه وعنه ضعيف العمى زيد وفيه عباس ابأن حأديث (مى) من صلة
مشاه (قلت) بأشر ضعيف عطية بأن بأشر وعنه متروك الرحأيم عبد
ابأن له روى الرحأيم وعبد ضعفه على الربأعة له روى وزيد عدي ابأن

هذا على الحكم لي يظهر ل أنه على معين ابأن كذبأه نعم ماجه
عبد الفة يكون أن فينبغي أعلم تعالى والله بأالوضع الحديث
والله كذبأه قد معين ابأن لن ماجه ابأن رجال من كان وإن الرحأيم

أعلم

 121 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ركعة كل في يقرأ ركعات أربأع السبت ليلة صلى من )حأديث130(

وكان ولوالديه له الله غفر مرات ثلثا الكرسي وآية مرة الحمد
أبأي بأن أبأان وفيه أنس حأديث (نجا) من محمد له يشفع ممن

) 1عياش(
فاتحة ركعة كل في يقرأ ركعة عشرين صلى من )حأديث131(

وولده وماله نفسه في الله أحأد) حأفظه الله هو (قل و الكتاب
بأن الله عبيد وفيه عائشة حأديث من الوسط (طب) في وأبأويه

الميزان في قال الحمصي خيشنة بأن سعيد بأن أحأمد وعنه القاسم
الذهبي يصرح (قلت) لم شيخه أبأو سعيد بأن أحأمد والفة موضوع

بأخبر أتى منهما كل ترجمة في قال وإنما الحديث هذا في ذلك في
اللسان في حأجر ابأن الحافظ قال نعم فلن أو فلن فالفة موضوع

هذا أحأاديث له ذكر ثم الوسط المعجم في حأديثه أحأمد ترجمة في
 أعلم تعالى والله الول الحديث الذهبي مراد وأظن قال ثم أولها

تطلع حأتى الله وحأد ثم الجمعة يوما الفجر صلى من )حأديث132(
عائشة حأديث (عد) من وعمرة حأجة أجر وأعطى له غفر الشمس

 بأشر بأن إسحاق حأذيفة أبأي طريق من
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لك بأأن أسئلك إني اللهم قال ثم الصبح صلى من )حأديث133(
جميع على والعظمة والعزة والجبروت والملكوت والملك الحمد
شر من بأك وأعوذ فيه يقضى ما وخير اليوما هذا خير وأسئلك خلقك

من مالك رواة (خط) في الحديث فيه يقضى ما وشر اليوما هذا
وقال الغرائب (قط) في منصور بأن الفضل طريق من أنس حأديث

هذا الميزان في الذهبي وقال مجهول مالك دون ومن منكر هذا
على الحافظان هذان اقتصر (قلت) إذا يعرف ل والفضل جدا منكر

تعالى والله الموضوعات في يذكر فل ترى كما بأالنكارة وصفه
 أعلم

وعمر بأكر أبأي وخلف النبي خلف صليت مسعود ابأن )حأديث134(
سنة عشرة ثنتي عثمان وخلف أشهر وخمسة سنة عشرة ثنتي

في إل يده منهم أحأد يرفع فلم سنين خمس بأالكوفة علي وخلف
الفرضي ابأن المالكي) قال خليل بأن (أصبغ وحأدها الفتتاح تكبيرة

ترك مالك عن القاسم ابأن لرواية أصبغ تعصب من بألغ تاريخه في
الغازي عن وأسنده الحديث هذا افتعل إن الصلة في اليدين رفع
سلمة عن قيس بأن

 122 ص:2ج: الشريعة تنزيه
مسعود ابأن عن خيثم بأن الربأيع عن شهاب ابأن عن وردان ابأن

لم وردان بأن سلمة أن منها مواضع من فيه كذبأه على الناس وقف
رآه ول خيثم بأن ربأيع عن يرو لم الزهري أن ومنها الزهري عن يرو

وابأن سنين خمس علي خلف صليت مسعود ابأن عن قوله ومنها
عياض القاضي وذكر انتهى بأالجماع عثمان خلفة في مات مسعود

ابأن أن ومنها فقال وزاد الذهبي وكذا ذلك مثل المدارك في
غالب في كان لنه قليل إل وعثمان عمر خلف صلى ما مسعود
 بأالكوفة دولتهما

ركعتي إل المكتوبأة إل صلة فل الصلة أقيمت إذا )حأديث135(
أصل ل الزيادة هذه وقال هريرة أبأي حأديث (البيهقي) من الصبح

 لها
حأتى الله يذكر جلس ثم مسجده في الغداة صلى من )حأديث136(

أعطاه إل ركعتين فصلى وقاما الله حأمد طلعت فإذا الشمس تطلع
ألف ألف قصر كل في الجنة في قصر ألف ألف ركعة بأكل الله

الوابأين من الله عند وكان خادما ألف ألف حأوراء كل مع حأوراء
النجار بأن حأبان بأن إبأراهيم وفيه علي بأن الحسن حأديث (شا) من

 مالك بأن أنس بأن
ركعة كل في قرأ المغرب ركعة بأعد ركعتين صلى من )حأديث137(

يوما جاء مرة عشرة أحأد) خمس الله هو (قل و الكتاب فاتحة
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من هذا فيقال فيجوزهم الصديقين من هذا له فيقال القيامة
من هذا فيقال فيجوزهم النبيين من هذا فيقال فيجوزهم الشهداء
الرحأمن عرش إلى ينتهي حأتى يحجب ول فيجوزهم الملئكة

في حأجر ابأن الحافظ قال علي حأديث من مسنده (الحارثا) في
 موضوع هذا العالية المطالب

يا فقال الله رسول إلى الطائف أهل من رجل قاما )حأديث138(
عشاء بأعد ركعات أربأع صلى من قلت أنك أخبروني الله رسول
بأيده الذي و(تبارك تنزيل وآلم الدخان وحأم يس فيهن يقرأ الخرة

هذا قلت وما هذا قال من صدق النبي فقال الجنة له الملك) تضمن
فيهن قرأ أربأعة ركعات صلى من لي قال إنه جبريل قول من إل

لم فمن الله رسول يا علي له فقال الجنة له ضمنت السور هذه
فاتحة ركعة كل في يقرأ قال يحفظهن ولم الربأع السور هذه يدر

الكافرون) أيها يا (قل و الكتاب

 123 ص:2ج: الشريعة تنزيه
مؤمن من ما بأيده نفسي فوالذي مرات خمس الكرسي وآية مرة

ثواب الله وأعطاه الجنة في رفيقي كان إل الصلة هذه يصلي
شهيد ثواب آية وبأكل سنة عبادة ركعة بأكل الله وأعطاه نبيا ستين
وجهه وبأيض قبره الله ونور وعمرة حأجة ومدر حأجر بأكل له وكتب
الله واستجاب والخرة الدنيا أمر من حأاجته وقضى عورته وستر
ويبعث الجنة في مكانه إلى ينظر حأتى الدنيا من يخرج ول دعاءه

ويستغفرون الحسنات له يكتبون الملئكة الليلة تلك في إليه الله
مدينة جسده على شعرة بأكل الله وأعطاه القابألة الليلة إلى له

منصور (أبأو شهيدا مات الليلة تلك من أو اليوما ذلك من مات فإن
لشرف إربأل تاريخ وفي البطلن واضح وهو جزئه الصباح) في بأن

عبد بأن العباس حأديث من الصلة هذه ذكر المستوفي ابأن الدين
وجه على ثوابأها وذكر الجمعة بأليلة وخصها مسعود وابأن المطلب

 البطلن ظاهر أيضا وهو الصل في مذكور آخر
بأغير صلة وعشرين خمسا تعدل بأعمامة صلة إن )حأديث139(

الملئكة إن عمامة بأغير جمعة سبعين تعدل بأعمامة وجمعة عمامة
العمائم أصحاب على يصلون يزالون ول متعممين الجمعة يشهدون

الحافظ قال عمر ابأن حأديث نجاكر) من (مى الشمس تغرب حأتى
وفي موضوع بأل منكر حأديث هذا الميزان لسان في حأجر ابأن

 ممن الفة أدري ول أعرفه لم من سنده
غزوة الله عند ثوابأها يعدل العمامة كور على صلة )حأديث140(

بأن الله عبد بأن إبأراهيم وفيه أنس حأديث (عد) من الله سبيل في
 وضعه من وهو الميزان في قال هماما
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(مى) من حأسنة آلف بأعشرة العمامة في الصلة )حأديث141(
 عياش أبأي بأن أبأان وفيه أنس حأديث

تقبل فليقل الجمعة من النصراف عند أخاه لقي من )حأديث142(
تاريخ (نع) في ربأكم إلى أديتموها فريضة فإنها ومنك منا الله

 نهشل وفيه عباس ابأن حأديث من أصبهان
وهو الجمعة يوما المؤمن يصبح الله رسول قال أنس )حأديث143(

مع العصر يصلي حأتى الجامع في مكث فإن حأل صلى فإذا محرما
يتأهب فمتى الله رسول يا قيل وعمرة بأحجة أتى كمن كان إمامة

البلخي داود بأن الحسين (مى) وفيه الخميس يوما قال للجمعة
متروك معشر أبأو وفيه النجار ابأن أخرجه عمر ابأن حأديث من وجاء

 124 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ركعة كل في يقرأ ركعات أربأع الجمعة يوما صلى من )حأديث144(

حأملة أدت كما الجمعة حأق أدى فقد مرة أحأد) مائة الله هو (قل
(قل فضائل السمرقندي) في محمد (أبأو العرش حأق من العرش

السنجاري محمد بأن مروان وفيه عمر ابأن حأديث أحأد) من الله هو
كان وإن مروان أقول وأنا الصل في (قلت) كذا الحديث ذاهب

وهو عنه فالراوي الفصل هذا في مر كما بأحديث اتهمه الذهبي
بأهذا نسخة وضع بأأنه الدارقطني صرح قد الصمد عبد بأن اسحق
من نحوا عمر ابأن عن نافع عن مالك عن السنجاري مروان السناد

 أعلم والله إسحاق فالفة حأديثا عشرين
الجمعة يوما موطنين في يجاهدون المؤمنين إن )حأديث115(

ويقومون بأكرة الملئكة تهبط فإنه الجمعة يوما فأما عرفة وعشية
يبلغوا حأتى منازلهم على الناس يكتبون المساجد أبأواب على

أولئك فكان وختمت الصحف طويت السبعين بألغوا فإذا سبعين
رجل سبعين قومه موسى واختار تعالى الله قال الذين بأمنزلة

(قلت) جابأر حأديث (مى) من السبعين بأعد الناس ويكتبون لميقاتنا
بأن محمد عن وجابأر الجعفي شمر بأن عمرو وفيه علته يبين لم

 أعلم والله الجعفي أنه والظاهر علي
ألف ألف له الله كتب الضحى ركعتي صلى من )حأديث146(

نوح وفيه هريرة أبأي حأديث من والمفترق المتفق (خط) في حأسنة
 مريم أبأي بأن

كتب واحأتسابأا إيمانا ركعتين الضحى سبحة صلى من )حأديث147(
وغفر درجة مائتي له ورفع سيئة مائتي عنه ومحى حأسنة مائتي له
ومن والكبائر القصاص إل تأخر وما منها تقدما ما كلها ذنوبأه له

ورفع سيئة أربأعمائة عنه ومحا حأسنة أربأعمائة الله كتب أربأعا صلى
إل تأخر وما منها تقدما ما كلها ذنوبأه له وغفر درجة أربأعمائة له
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ستمائة له الله كتب ركعات ست صلى ومن والكبائر القصاص
ذنوبأه له وغفر درجة ستمائة ورفعه سيئة ستمائة عنه ومحا حأسنة

ثمان صلى ومن والكبائر القصاص إل تأخر وما منها تقدما ما كلها
له ورفع سيئة ثمانمائة عنه ومحا حأسنة ثمانمائة له كتب ركعات

إل تأخر وما منها تقدما ما كلها ذنوبأه له وغفر درجة ثمانمائة
حأسنة ألف له الله كتب ركعات عشر صلى ومن والكبائر القصاص

تقدما ما كلها ذنوبأه له غفر و درجة ألف ورفعه سيئة ألف عنه ومحا
القصاص إل تأخر وما منها

 125 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الجنة في بأيتا له الله بأنى ركعة عشرة اثنتي صلى ومن والكبائر

له ورفع سيئة ومائتي ألفا عنه ومحا حأسنة ومائتي ألفا له وكتب
إل تأخر وما منها تقدما ما كلها ذنوبأه له وغفر درجة ومائتي ألفا

الصباح بأن صالح وفيه علي حأديث (نجا) من والكبائر القصاص
مختلق كذب هذا حأجر ابأن الحافظ وقال بأه واتهم البغدادي
العسقلني إبأاس أبأي ابأن لدما الثواب في رأيته وقد مظلم وإسناده

من آدما فوق ممن فيه البلء وكان منه صالح فبرىء صالح شيخ
 المجاهيل

ليلة أتاني جبريل إن قال النبي عن كعب بأن أبأي )حأديث148(
السماء إلى ويديك رأسك وارفع فصل قم قال شعبان من النصف
السماء أبأواب فيها تفتح محمد يا قال الليلة هذه ما جبريل يا فقلت

شيئا بأالله يشرك ل من لجميع فيغفر بأاب ثلثمائة الرحأمة وأبأواب
هؤلء فإن الزنا على مصر أو خمر مدمن أو عاشر أو مشاحأن غير

من بأابأا له يترك فإنه خمر مدمن فأما يتوبأوا حأتى لهم يغفر ل
فإنه المشاحأن وأما له غفر تاب فإذا يتوب حأتى مفتوحأا الرحأمة

له غفر كلمه فإذا صاحأبه يكلم حأتى الرحأمة أبأواب من بأابأا له يترك
لو قال النصف عنه يمضي حأتى يكلمه لم فإن جبريل يا النبي قال

منه قبل تاب فإن مفتوح فهو صدره في بأها يتغرغر أن إلى مكث
في يقول وهو ساجد هو فبينا الغرقد بأقيع إلى الله رسول فخرج

وأعوذ سخطك من بأرضاك وأعوذ عقابأك من بأعفوك أعوذ سجوده
نفسك على أثنيت كما أنت عليك الثناء أبألغ ول ثناؤك جل منك بأك

رأسك ارفع محمد يا فقال الليل ربأع في السلما عليه جبريل فنزل
بأاب كل على مفتوحأة الرحأمة أبأواب فإذا رأسه فرفع السماء إلى
الثالث الباب وعلى الليلة هذه في سجد لمن طوبأى ينادي ملك
ملك الرابأع الباب وعلى الليلة هذه في ركع لمن طوبأى ينادي ملك

الخامس الباب وعلى الليلة هذه في ربأه دعا لمن طوبأى ينادي
الباب وعلى الليلة هذه في ربأه ناجى لمن طوبأى ينادي ملك
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الباب وعلى الليلة هذه في للمسلمين طوبأى ينادي ملك السادس
ينادي ملك الثامن الباب وعلى للموحأدين طوبأى ينادي ملك السابأع

من هل ينادي ملك التاسع الباب وعلى عليه يتاب تائب من هل
داع من هل ينادي ملك العاشر الباب وعلى له فيغفر مستغفر

أبأواب متى إلى جبريل يا قال الله رسول إن ثم له فيستجاب
قلت) لم (كر الفجر صلة إلى الليل أول من قال مفتوحأة الرحأمة

الله عبد بأن إبأراهيم وعنه مجهول حأازما بأن محمد وفيه علته يبين
والله أعرفهما لم الهمداني محمود بأن حأامد هذا وعن البصري

أعلم تعالى

 126 ص:2ج: الشريعة تنزيه
فمن الرقاب فيها الله يعتق رحأمة ليلة الفطر ليلة )حأديث149(

كمن الثواب من له تعالى الله كتب سجدتين الليلة تلك في سجد
من ثواب الغد ويعطيه أنثى أو ذكر كبير أو صغير من رمضان صاما
(مى) من المغرب إلى المشرق من الجبانة في الفطر يوما صلى

بأن محمد وفيه علته يبين (قلت) لم الله عبيد بأن طلحة حأديث
 أعلم تعالى والله أعرفهما لم الربأيع بأن علي بأن ومحمد عطاء

في شفع إل ركعات ست العيد ليلة يصلي عبد من ما )حأديث150(
وفيه سلمان حأديث (مى) من النار لهم وجب قد كلهم بأيته أهل

 الفضل بأن إسماعيل
تفزع قليل صوتك فارفع الليل من تصلي قمت إذا )حأديث151(

أنس حأديث (مى) من الرحأمن وترضي الجيران وتوقظ الشطيان
 هدبأة أبأي طريق من

عليهم يسلط أن العباد على الله سخط من إن )حأديث152(
ابأن حأديث (مى) من ينتهون فل فينهون مساجدهم في صبيانهم

 يسم لم ورجل سالم بأن سلم وفيه عباس
السارق إنما الناس ثياب يسرق الذي السارق ليس )حأديث153(

الرض من الحب الطير يلقط كما يلقطها الصلة يسرق الذي
طرق من أنس حأديث (مى) من منه الله يقبل ل السارق فذلك

 هدبأة أبأي
استأنف الله عبد يا ملك ناداه طاهر وهو صلى من )حأديث155(

ابأن حأديث (مى) من ذنبك من تقدما ما لك الله غفر فقد العمل
 العروس كتاب صاحأب الحسيني جعفر طريق من عمر

شفاعتي تنله لم الظهر قبل أربأع على يداوما لم من )حأديث156(
 له أصل ل حأجر) فقال ابأن الحافظ عنه (سئل

شياطين سبعة معه قاما صلته إلى العبد قاما إذا )حأديث157(
إلى تعليهم يسمى والخر كنس يسمى والخر كنع يسمى أحأدهم
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افتراه موضوع بأاطل حأجر) فقال ابأن الحافظ عنه (سئل آخره
في يتوسوس من ذما في الفقهاء بأعض عنه ونقله الكذابأين بأعض

أصل الله رسول حأديث من له وليس قراءته

 127 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 والمعروف الصدقات كتاب

الول الفصل

يهودي وأنثى ذكر وكبير صغير كل عن الفطر صدقة )حأديث1(
صاع أو تمر من صاع أو بأر من صاع نصف ومملوك حأر ونصراني

نصراني أو يهودي وزيادة عباس ابأن حأديث (قط) من شعير من
 الطويل سلما بأها تفرد موضوعة

(ابأن وأتقى أبأر فإنه العلم أهل بأها وتحروا الزكاة أدوا )حأديث2(
بأن والحسن موسى بأن محمد وفيه عائشة حأديث الجوزي) من

الله هبة اتهمه البأراهيمي عطاء بأن لله عبدا وفيه مجهولن محمود
ابأن سعد أبأو قال وكذلك السيوطي قال الحديث بأهذا السقطي

الذهبي قال لكن عطاء بأن الله عبد وضعه النجار وابأن السمعاني
الله هبة وكذبأه منده بأن يحيى وثقه عطاء بأن الله عبد الميزان في

عبد اللسان في حأجر ابأن الحافظ وقال تالف والسقطي السقطي
صدوقا كان الديلمي شيرويه وقال الساجي المؤتمن وثقه الله

يعرف ل مجهول محمود بأن الحسن ترجمة في أيضا الحافظ وقال
 الحديث هذا وذكر موضوع بأخبر أتى

ابأن حأديث (قط) من وعشر خراج مؤمن على يجتمع ل )حأديث3(
وإنما بأاطل عدي وابأن حأبان ابأن قال عنبسة بأن يحيى وفيه مسعود

قال يحيى فوصله قوله من إبأراهيم عن حأماد عن حأنيفة أبأو حأكاه
 ورفعه وصله بأاطل سننه في البيهقي قال وكذا السيوطي

(عق) من ذنوبأهم بأها يمسحون الغنياء مناديل الفقراء )حأديث4(
 زيدل بأن علء وفيه أنس حأديث

حأديث (عد) من الجنة له وجبت أبأشر للمسكين قال من )حأديث5(
 هارون بأن الملك عبد وفيه هريرة أبأي

الولين رؤوس على مناد نادى القيامة يوما كان إذا )حأديث6(
وليمض فليقم الدنيا دار في للمسلمين خادما كان من والخرين

وادخلوا خائف غير آمنا الصراط على

 128 ص:2ج: الشريعة تنزيه
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عذاب ول حأساب عليكم فليس المؤمنين من شئتم ومن أنتم الجنة
نعيم) حأدثا أبأو (قال الخرة في القوما سيد هو الدنيا في الخادما

بأن إبأراهيم عن البلخي شقيق عن الفرياناني الله عبد بأن أحأمد بأهذا
والفرياناني مرفوعا أنس عن الحسن عن كثير بأن عباد عن أدهم

 بأالوضع مشهورا وضاعا وكان وضعه
يقدر موضع في الماء سقى من الله رسول قال أنس )حأديث7(

عشر فاجرا أو كان بأرا يشربأها شربأة كل في فله الماء على
عنه تحط سيئات وعشر له ترفع درجات وعشر له تكتب حأسنات

قد الذي العطشان شربأه وإن نسمة فعتق العطشان شربأه وإن
ل موضع في الماء سقى ومن نسمة ستين فعتق الموت على هجم
أحأيا وما قلت أنس قال جميعا الناس أحأيى فكأنما الماء على يقدر

من وكذا الجنة فثوابأك نفسا أحأييت إذا أليس قال جميعا الناس
بأيان ابأن صالح طريق (خط) من الجنة ثوابأه جميعا الناس أحأيى

 الثقفي النباري
(رواه حأسنة ألف له الله كتب يشتهي بأما أخاه لذذ من )حأديث8(

بأاطل هذا حأنبل بأن أحأمد قال جابأر حأديث نعيم) من بأن محمد
 كذاب نعيم بأن ومحمد

بأكل له الله كتب المسلم أخيه حأاجة في مشى من )حأديث9(
يرجع أن إلى سيئة سبعين عنه ومحا حأسنة سبعين يخطوها خطوة

كيوما ذنوبأه من خرج يده على حأاجته قضيت فإن فارقه حأيث من
(أبأو حأساب بأغير الجنة دخل ذلك بأين فيما هلك فإن أمه ولدته

 الرحأيم عبد ابأنه وعنه العمى زيد فيه يصح يعلى) ول
الله بأرسول مررت الزبأير لي قال بأكر أبأي بأنت أسماء )حأديث10(

مفتوح الرزق بأاب إن زبأير يا فقال إليه فالتفت بأيده عمامتي فجبذ
على عبد كل الله فيرزق الرض بأطن قرار إلى العرش لدن من
ويحب تمرة بأفلق ولو السخاء يحب تعالى الله إن زبأير يا همته قدر

ابأن الله عبد فيه يصح (عد) ول والعقرب الحية بأقتل ولو الشجاعة
 الزبأيري يحيى بأن محمد

(قال الخلق وحأسن السخاء على إل الله ولي جبل ما )حأديث11(
يوسف فيه يثبت ول عائشة حأديث من هماما أبأو الدارقطني) رواه

السفر بأن

 129 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الثاني الفصل

وقال عمر ابأن حأديث (حأب) من العشر الركان في )حأديث12(
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بأن يزيد وتابأعه متروك عمر ابأن مولى نافع بأن الله عبد فيه بأاطل
ماجه ابأن له روى الله عبد (تعقب) بأأن أيضا متروك وهو عياض
له روى ويزيد الحديث بأهذا أبأيه عن تفرد الميزان في وقال

 ماجه وابأن الترمذي
أبأي بأن علي اجتمع جده عن أبأيه عن محمد بأن جعفر )حأديث13(

شيء في فتماروا الجراح بأن عبيدة وأبأو وعمر بأكر وأبأو طالب
عليه وقفوا فلما نسأله الله رسول إلى بأنا انطلقوا علي لهم فقال
سألتموني شئتم إن قال شيء عن نسألك جئنا الله رسول يا قالوا
ل قال الصنيعة عن حأدثنا قالوا له جئتم بأما أخبرتكم شئتم وإن

عن تسألوني جئتم دين أو حأسب لذي إل الصنيعة تكون أن ينبغي
جهاد عن تسألوني جئتم بأالصدقة فاستنزلوه العباد عليه وما البر

جهاد عن تسألوني جئتم والعمرة الحج الضعفاء وجهاد الضعيف
الرزق عن تسألوني جئتم لزوجها التبعل حأسن المرأة جهاد المرأة

من إل المؤمن عبده يرزق أن الله أبأى يأتي وكيف يأتي أين من
الغفار عبد بأن داود بأن أحأمد آفته موضوع (حأب) وقال يعلم ل حأيث

من غريب وقال التمهيد في أخرجه البر عبد ابأن (تعقب) بأأن
يصح ل مالك عن عندهم منكر لكنه حأسن حأديث وهو مالك حأديث

عن المديني يونس أبأو بأه حأدثا وقد حأديثه في له أصل ول عنه
الزبأير بأن خالد بأن عثمان بأن عثمان عن الحاطبي يحيى بأن هارون

بأن وعثمان ضعيف حأديث وهذا بأه طالب أبأي بأن علي عن أبأيه عن
حأجر ابأن الحافظ عن نقله انتهى عنه الراوي ول أعرفه ل عثمان

حأبان ابأن فذكره عثمان بأن عثمان أما قال ثم الميزان لسان في
المديني يونس وأبأو الضعفاء في العقيلي ذكره وهارون الثقات في

عن يونس أبأا وتابأع انتهى معروف وهو أحأمد بأن محمد اسمه
وقال الشعب في البيهقي أخرجه عاصم ابأن الجليل عبد هارون

في الحاكم أخرجه هريرة أبأي حأديث من وجاء بأمرة ضعيف وهو
عنه المسيب بأن سعيد عن حأرملة بأن الرحأمن عبد عن تاريخه
الحديث عزيز حأرملة بأن الرحأمن وعبد والمتن السناد غريب وقال
بأأسانيد أحأاديث في مفرقة الحديث أجزاء وردت وقد انتهى جدا
أخر

 130 ص:2ج: الشريعة تنزيه
فتح الله إلى بأه وأفضى الناس فكتمه احأتاج أو جاع من )حأديث14(

بأاطل وقال هريرة أبأي حأديث (حأب) من حألل من سنة رزق الله
فيه مختلف إسماعيل (تعقب) بأأن الحصني رجاء بأن إسماعيل آفته
العجلي وعن صدوق أنه حأاتم أبأي عن اللسان في الحافظ نقل

من الشعب في البيهقي أخرجه والحديث وثقاه أنهما والحاكم
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غريب وقال والمفترق المتفق في والخطيب ضعيف وقال طريقه
على بأيت أهل صبر ما مرفوعا عباس ابأن حأديث من شاهد وله
وقال الشعب في البيهقي أخرجه بأرزق الله أتاهم إل ثلثا جهد

عليها يحمل ل المة هذه أن بألغنا دينار بأن مالك حأديث ومن ضعيف
زوائد في أحأمد بأن الله عبد أخرجه الفرج يأتيها حأتى ثلثا من أكثر

أصابأته من مرفوعا مسعود ابأن حأديث شواهده أقوى ومن الزهد
له الله أوشك بأالله أنزلها ومن فاقته يسد لم بأالناس فأنزلها فاقة

والترمذي داود أبأو أخرجه عاجل غناء أو آجل بأموت إما بأالغنى
 وصححه والحاكم

أبأي (ابأن الصدقة يتخطى ل البلء فإن بأالصدقة بأاكروا )حأديث15(
عبيد بأن بأشر وعنه يعرف ل يوسف أبأو وفيه أنس حأديث الدنيا) من

داود أبأو وهو عمرو بأن سليمان يوسف أبأا وتابأع الحديث منكر
المساور أبأي بأن العلى عبد أيضا وتابأعه عدي ابأن أخرجه النخعي

عبد بأن الصقر رواية من لكنه إدريس ابأن أيضا وتابأعه كذاب وهو
العلى عبد من سمعه أنه (قلت) فالظاهر كذاب وهو الرحأمن
بأاب في هذا مثل له سبق وقد له ليروج إدريس ابأن عن فجعله

في البيهقي أخرجه الحديث (تعقب) بأأن أعلم والله المناقب
الرواية في بأين حأنيفة أبأي صاحأب القاضي هو يوسف وأبأو الشعب

منكر عدي ابأن قال وإن عبيد بأن وبأشر الثواب في الشيخ أبأي عند
الثقات في ذكره حأبان ابأن بأأن اللسان في استدرك فقد الحديث
سئل حأاتم أبأي ابأن وقال الثقات في حأبان ابأن ذكره أيضا والصقر

معروف التوثيق في حأبان ابأن (قلت) تساهل صدوق فقال عنه أبأي
جاءه أين من قلت بأقوله الذهبي عقبه فقد حأاتم أبأي قول وأما

الطبراني أخرجه علي عن آخر طريق وللحديث أعلم والله الصدق
 ضعيف بأسند الوسط في

(قط) من تبره أن بأأس فل ثلثا السائل رددت إذا )حأديث16(
زكريا (أبأو العنزي الفضل بأن الوليد بأه تفرد وقال عباس ابأن حأديث

عائشة حأديث البخاري) من

 131 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وهب بأن وهب هو الغني عبد الحافظ قال زمعة بأن وهب وفيه

طريقا عباس ابأن الحديث (تعقب) بأأن يضع أنه وتقدما القاضي
أعلم والله ضعيف بأإسناد قلت الديلمي أخرجه الوليد فيه ليس
الوسط في الطبراني أخرجه هريرة أبأي حأديث من أيضا ورد وبأأنه

 أعلم والله وضعيفان عمرو ابأن وطلحة علي بأن حأبان (قلت) فيه
حأديث (عق) من ردهم من أفلح ما المساكين صدق لو )حأديث17(

منكر ذكوان بأن حأسين بأن العلى عبد وفيه عمر ابأن الله عبد
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منكر الملك عبد بأن الله عبد وفيه عائشة حأديث ومن الحديث
ورواه موسى بأن عمر وفيه أمامة أبأي حأديث (عد) من الحديث

عن الزبأير بأن جعفر عن بأسطاما بأن هياج عن بأحر بأن العزيز عبد
هذا في يصح ول متروكان وجعفر وهياج أمامة أبأي عن القاسم

الثقات في حأبان ابأن ذكره العلى عبد (تعقب) بأأن شيء الباب
أمامة أبأي ولحديث الشعب في البيهقي أخرجه عائشة وحأديث
عن طهمان بأن إبأراهيم طريق من الطبراني أخرجه آخر طريق
ابأن أخرجه هريرة أبأي حأديث من أيضا وجاء الزبأير بأن جعفر

(قلت) ل العقيلي أخرجه أنس حأديث ومن أماليه في الصصري
بأن بأشر الثاني وفي صبح بأن عمر الول في فإن شاهدا يصلحان
 أعلم والله الحسين

صدقة فإنها اليهود فليلعن صدقة عنده يكن لم من )حأديث18(
حأديث (عد) من عائشة حأديث ومن هريرة أبأي حأديث (خط) من

المكي وسليم عمرو بأن طلحة الول في يصح ول عائشة
محمد بأن يعقوب الثاني وفي متروكون الطلحي وإسماعيل

بأن الله عبد الثالث وفي شيئا يساوي ل حأنبل بأن أحأمد قال الزهري
إسماعيل (تعقب) بأأن محفوظة غير أحأاديث له زاذان بأن محمد

في حأبان ابأن وذكره مطين ووثقه ماجه ابأن له روى الطلحي
مكثر مشهور الميزان في وقال بأعضهم وثقه ويعقوب الثقات

التقريب في حأجر ابأن الحافظ وقال ماجه ابأن له (قلت) وروى
 أعلم تعالى والله الضعفاء عن والرواية الوهم كثير صدوق

في تعيشوا عبادي من الرحأماء من الفضل اطلبوا )حأديث19(
قلوبأهم القاسية من تطلبوها ول رحأمتي فيهم جعلت فإني أكنافهم

حأديث (عق) من سخطي فيهم جعلت فإني

 132 ص:2ج: الشريعة تنزيه
عليه يتابأع ولم مجهول السدي الرحأمن عبد وفيه سعيد أبأي

المعروف الصغير السدي مروان بأن محمد فيه إنما (تعقب) بأأنه
أبأي بأن داود عن توبأع لكنه الطبراني رواية في بأه صرح كما بأالكذب

عبد وتابأعه تاريخه في الحاكم أخرجه العواما بأن عباد فتابأعه هند
في وكلهما دينار بأن الحسن بأن الغفار وعبد الخطاب ابأن الملك
مكارما في أيضا الخرائطي عند وأولهما للقضاعي الشهاب مسند

الحسن أبأو أخرجه بأه وناهيك سعد بأن الليث وتابأعه الخلق
أخرجه علي حأديث من وجاء السلفي انتخاب فوائده في الموصلي

في العراقي قال السناد صحيح وقال المستدرك في الحاكم
 قال كما وليس الحأياء تخريج

مما اليأس قال الغنى ما الله رسول سئل مسعود ابأن )حأديث20(
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متروك العجلي زياد بأن إبأراهيم (قط) وفيه الناس أيدي في
(قلت) وفي غريب وقال الحلية في أخرجه نعيم أبأا (تعقب) بأأن

فقال إبأراهيم عن أبأي سألت قال حأاتم أبأي ابأن عن اللسان
 أعلم تعالى والله منكر يرويه الذي والحديث مجهول

ابأن حأديث (خط) من الوجوه حأسان عند الخير اطلبوا )حأديث21(
أحأمد الثاني وفي عمرو بأن طلحة أولها في طرق ثلثة من عباس

يحيى ضعفه سلما ابأن مصعب الثالث وفي المدايني سلمة بأن
بأن (عبد محمد بأن عصمة وفيه عباس ابأن حأديث (عق) من وغيره

بأشيء ليس المجبر بأن محمد وفيه عمر ابأن حأديث حأميد) من
حأديث من الوسط (طب) في الكديمي وفيه حأديثه (حأب) من

ضعيف ذكوان ابأن سليمان وعنه متروك صهبان بأن عمر وفيه جابأر
خراش وفيه أنس حأديث (خط) من وضاع زكريا بأن محمد وعنه
ذاهب الطرازي محمد بأن محمد وعنه العدوي سعيد أبأو وعنه

سلمة بأن سليمان وفيه أيضا حأديثه الجوزي) من (ابأن الحديث
ليس إبأراهيم ابأن الرحأمن عبد وفيه هريرة أبأي حأديث (عق) من

إبأراهيم بأن الله عبد وفيه حأديثه (قط) من الزهر بأن ومحمد بأشيء
زياد بأن هشاما وفيه القسملي يزيد منيع) عن بأن (أحأمد الغفاري
عائشة حأديث (عق) من بأالمناكير يأتي عباد بأن عباد وعنه ضعيف

(عد) من متروك أرقم بأن سليمان إنه قيل قريش من شيخ وفيه
التاريخ (البخاري) في اليلي الله عبد بأن الحكم وفيه أيضا حأديثها

أصلح (تعقب) بأأن مجهول المليكي بأكر أبأي بأن الرحأمن عبد وفيه
المليكي فإن عائشة حأديث أما عباس وابأن عائشة حأديث طرقه
ماجه وابأن الترمذي له روى طريقه من حأديثها البخاري أخرج الذي
يكتب من جملة من هو عدي ابأن قال بأل بأكذب يتهم ولم

 133 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أخرجه عياش بأن إسماعيل تابأعه بأل بأه ينفرد لم إنه ثم حأديثه

الشعب في والبيهقي مسنده في يعلى وأبأو تاريخه في البخاري
التي الطريق في الذي البأهاما يجبران وكلهما جيدة متابأعة وهي
أخرجه المخزومي الرحأمن عبد بأن خالد أيضا وتابأعه العقيلي عند

آخر طريق وله البيهقي إليه أشار العزيز عبد بأن الله وعبد البيهقي
بأن فطلحة عباس ابأن حأديث وأما الفردوس مسند في عائشة عن

له روى سلما بأن ومصعب النسائي له أخرج الحضرمي عمرو
قولن فيه معين ولبأن الصدق محله حأاتم أبأو وقال الترمذي

طريق من الحديث البيهقي أخرج وقد المتابأعات في فيصلحان
أخرجه خامس طريق عباس ابأن عن وله طرقه أوهى وهي عصمة

وثقه خراش بأن الله عبد إل ثقات رجاله بأسند الكبير في الطبراني
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شرط على انفرادها على الطريق وهذه غيره وضعفه حأبان ابأن
ثلثة أو ومتابأعان عباس ابأن حأديث من متابأعان لها و فكيف الحسن

بأكرة أبأي حأديث من أيضا المتن هذا ورد وقد عائشة حأديث من
ابأن أخرجه طالب أبأي بأن علي حأديث ومن فوائده في تماما أخرجه
في البيهقي أخرجه جراد بأن الله عبد حأديث ومن تاريخه في النجار

المصنف في شيبة أبأي ابأن وأخرجه السناد ضعيف وقال الشعب
مرسل ومن عطا مرسل ومن النصاري مصعب أبأي مرسل ومن

وقد صحيح حأسن نقدي في الحديث وهذا السيوطي قال الزهري
 جزء في طرقه جمعت

ذي كل فإن بأالكتمان الحوائج إنجاح على استعينوا )حأديث22(
سلما بأن سعيد وفيه جبل بأن معاذ حأديث (عق) من محسود نعمة

(خط) من علوان بأن حأسين وفيه أيضا حأديثه (عد) من العطار
(تعقب) بأأن البأزاري الله عبد بأن الحسين وفيه عباس ابأن حأديث
في والبيهقي الثلثة معاجمه في الطبراني أخرجه معاذ حأديث

واقتصر غريب الحلية في إخراجه عقب نعيم أبأو وقال الشعب
وثقه سلما بأن وسعيد تضعيفه على الحأياء تخريج في العراقي
أخرجه آخر طريق عباس ابأن ولحديث بأه بأأس ل فقال العجلي

فاحأذروهم حأساد النعم لهل إن بألفظ الوسط في الطبراني
وجاء أعلم تعالى والله السدي وأظنه مروان بأن محمد (قلت) فيه

اعتلل في الخرائطي أخرجه مرفوعا الخطاب بأن عمر حأديث من
علي حأديث ومن اللقاب في الشيرازي أخرجه وموقوفا القلوب

فوائده في الخلعي أخرجه طالب أبأي بأن

 134 ص:2ج: الشريعة تنزيه
)حأديث ل تصلح الصنيعة إل عند ذي حأسب ودين كما أن23(

) (عق) وفيه يحيى بأن هاشم1الرياضة ل تصلح إل في نجيب(
السمسار (تعقب) بأأنه لم ينفرد بأه فقد تابأعه المسيب بأن شريك
عن هشاما بأن عروة وأخرجه البيهقي في الشعب من الطريقين

وقال ضعيف ورواه جماعة من الضعفاء عن هشاما ويقال إنه من
قول عروة انتهى وممن رواه عن هشاما عبيد الله بأن القاسم

أخرجه البزار وإسماعيل بأن عياش أخرجه ابأن عدي والمغيرة بأن
المطرف أخرجه ابأن لل وله شاهد من حأديث أبأي أمامة ولفظه

إن المعروف ل يصلح إل لذي دين أو لذي حأسب أو لذي حألم
أخرجه الطبراني والبيهقي وأخرج الديلمي عن جابأر مرفوعا إذا
أراد الله بأعبد خيرا جعل صنائعه ومعروفه في أهل الحفاظ وإذ
أراد الله بأعبد شرا جعل صنائعه ومعروفه في غير أهل الحفاظ
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فقال حأسان بأن ثابأت 
(إن الصنيعة ل تكون صنيعة 

) المصنع طريق بأها يصاب حأتى
 صدق النبي فقال

من عبدا الله دعا القيامة يوما كان إذا حأديث)24(
يسأله كما جاهه عن فيسأله يديه بأين فيقفه عبيده

بأن يوسف وفيه عمر ابأن حأديث (حأب) من ماله عن
عن نقل نفسه الجوزي ابأن (تعقب) بأأن يونس

قول من شاهد وللحديث يوسف وثق أنه الدارقطني
لخيه سعى من إلى لتشتاق الجنة إن ولفظه علي

يديه على شأنه ليصلح حأوائجه قضاء في المؤمن
عن الرجل يسأل تعالى الله فإن بأذلك النعم فاستبقوا

أخرجه أنفقه فيما ماله عن يسأله كما بأذله فيما جاهه
رواياته في النحوي بأن الحسين أبأو فيه وقال الخطيب

 نكرة
ل الفرح دار لها يقال دارا الجنة في إن حأديث)25(

عائشة حأديث (عد) من الصبيان فرح من إل يدخلها
منكر حأفص بأن وأحأمد ضعيف لهيعة ابأن فيه يصح ول

حأمزة فيه قال حأفص بأن أحأمد (تعقب) بأأن الحديث
وقال الكذب يتعمد لم عدي وابأن السهمي

حأديثه أن مرات تقدما لهيعة وابأن صدوق السماعيلي
للجنة بألفظ عباس ابأن حأديث من جاء والحديث حأسن

بأن عقبة حأديث ومن الديلمي أخرجه فذكره بأاب
ل الفرح دار لها يقال دارا الجنة في إن بألفظ عامر

 المؤمنين يتامى فرح من إل يدخلها

 135 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في الخطيب أخرجه أنس حأديث (قلت) ومن النجار ابأن أخرجه
وقال الميزان في الذهبي وأورده عبدة بأن محمد طريق من أماليه

 أعلم تعالى والله كذب هذا
فيقول الرحأمن كف في دموعه وقعت اليتيم بأكى إذا )حأديث26(

فله أسكته من الثرى تحت والديه واريت الذي اليتيم هذا أبأكى من
إل ثقات ورجاله جدا منكر وقال أنس حأديث (خط) من الجنة

مقبول غير عندنا وحأديثه مجهول وهو البغدادي عيسى بأن موسى
من شاهد وله بأالوضع حأديثه على الحكم يقتضى ل هذا (تعقب) بأأن

الرحأمن ويقول لبكائه العرش اهتز بأكى إذا اليتيم عمر حأديث
التراب في وواريته أبأاه قبضت وأنا عبدي أبأكى من لملئكته
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يوما أرضيته أرضاه من أن اشهدوا فيقول لنا علم ل ربأنا فيقولون
على لهم أقف لم من سنده (قلت) في نعيم أبأو أخرجه القيامة
 أعلم والله ترجمة

شيطان قصعتهم فيقرب قوما قصعة على يتيم قعد ما )حأديث27(
بأن الحسن وفيه موسى أبأي حأديث من مسنده (الحارثا) في

أهل من عندي هو ما الحسن في قال الفلس (تعقب) بأأن واصل
إل أعلم ل اللهم المبارك ابأن وقال بأالحافظ يكن لم لكن الكذب

من تخريجه عقب المجمع في الهيثمي الحافظ (قلت) وقال خيرا
وهو حأفظه لسوء ضعيف واصل بأن الحسن فيه الوسط المعجم
 أعلم والله حأسن حأديث

الماء فيه يوجد موضع في ماء شربأة مسلما سقى من )حأديث28(
أحأيا فكأنما ماء فيه يوجد ل موضع في سقاه فإن رقبة أعتق فكأنما
علي بأن محمد بأن أحأمد وفيه عائشة حأديث (عد) من مؤمنة نسمة

أبأي بأن الحسن فيه ووهم آفته وهو المروزي شقيق بأن الحسن بأن
سعيد عن منه أوهى وهو زيد بأن علي عن فرواه متروك وهو جعفر

طريق من أخرجه ماجه ابأن (تعقب) بأأن عائشة عن المسيب بأن
حأميد أخرجه آخر طريق وله بأه زيد بأن علي عن مرزوق بأن زهير

زياد بأن عرضي وعنه قيس عبد ابأن شيخ (قلت) فيه زنجويه بأن
 أعلم تعالى والله ضعيف واقد بأن وعبيد أعرفهما لم السدومي

مغفرة وسبعين ثلثا له الله كتب ملهوفا أغاثا من )حأديث29(
القيامة يوما له درجات وسبعون واثنتان كله أمره صلح منها واحأدة

وفيه أنس حأديث (عق) من

 136 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وقال الشعب في أخرجه البيهقي (تعقب) بأأن حأسان أبأي بأن زياد
حأسين أبأي بأن الرحأمن عبد زيادا تابأع فقد كذلك وليس زياد بأه تفرد

نعيم أبأو أخرجه ثوبأان حأديث من وورد عساكر ابأن أخرجه المكي
غريب وقال ثوبأان مولى شميط عن فرقد طريق من الحلية في
أقف لم (قلت) شميط الوجه هذا من إل نكتبه لم فرقد حأديث من
 أعلم تعالى والله ترجمة على له
أبأي حأديث (عق) من له غفر شهوة أخيه من وافق من )حأديث30(

أخرجه الحديث (تعقب) بأأن متروك حأفص بأن عمر وفيه الدرداء
شاهد وله بأالقوي يكن لم حأفص بأن عمر وقال والطبراني البزار

حأرمه شهوته المسلم أخاه أطعم من بألفظ هريرة أبأي حأديث من
بأهذا منكر هو وقال الشعب في البيهقي أخرجه النار على الله

 السند
من وسقاه يشبعه حأتى خبزا المسلم أخاه أطعم من )حأديث31(
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كل بأين ما خنادق سبع النار عن الله بأاعده يرويه حأتى الماء
عبد حأديث من الكبير (طب) في عاما خمسمائة مسيرة خندقين

(تعقب) بأأن المغافري عطاء أبأي بأن رجاء وفيه عمر بأن الله
في البيهقي أخرجه والحديث صويلح فقال رجاء وثق الذهبي
في الذهبي وأقره وصححه المستدرك في والحاكم الشعب
الذهبي (قلت) نقل منكر غريب وقال الميزان في وأورده تلخيصه

صاحأب رجاء في قال أنهما حأبان وابأن الحاكم عن الميزان في
وتخريجه الحاكم عن ذلك ذكر أن بأعد الحافظ وقال موضوعات

وجه ما أدري ما السناد صحيح وقوله المستدرك في الحديث
صويلح الذهبي قول بأين الجمع كيف أدري ل كما كلميه بأين الجمع

عن حأكايته مع المستدرك تلخيص في الحاكم تصحح على وسكوته
تعالى والله انتهى الموضوعات بأرواية عليه شهدا أنهما الحافظين

 أعلم
الجوزي) (ابأن جائعة كبد إشباع من أفضل عمل من ما )حأديث32(

منكر حأسان بأن هشاما مسجد إماما زربأى وفيه أنس حأديث من
والحديث ماجه وابأن الترمذي له روى زربأيا (تعقب) بأأن الحديث
الترغيب في المنذري (قلت) وأورده الشعب في البيهقي أخرجه

حأديث منها بأحسنه تقضي كثيرة شواهد وله أعلم والله يضعفه ولم
أخرجه السغبان المسكين إطعاما المغفرة موجبات من إن جابأر

الشعب في البيهقي

 137 ص:2ج: الشريعة تنزيه
(خط) من الجنة له وجبت ذراعا أربأعين أعمى قاد من )حأديث33(

سالم بأن سلم وعنه عروة بأن علي وفيه عمرو بأن الله عبد حأديث
داود أبأو وهو عمرو ابأن وسيلمان فيه أنس حأديث ومن البلخي
تدليسا حأميد أبأي بأن الله عبيد وفيه عمر ابأن حأديث ومن النخعي

ابأن حأديث (عد) من الحديث منكر حأميد أبأي بأن محمد هو وإنما
من عمر ابأن حأديث ومن الثقفي أبأان بأن الله عبد وفيه عباس

ثور الثاني وفي النصاري الملك عبد بأن محمد أحأدهما في طريقين
بأن جابأر حأديث ومن ثور حأديث من منكر عدي ابأن وقال يزيد بأن

وفيه أنس حأديث (البغوي) من حأميد أبأي بأن محمد وفيه الله عبد
(المخلص) ضعيف الصفار عطية بأن يوسف وتابأعه هلل بأن المعلى

عمر ابأن حأديث يعلى) من (أبأو سالم بأن نعيم وفيه أيضا حأديثه من
أحأدهما في طريقين من أيضا حأديثه (شا) من سالم بأن سلم وفيه

ومن بأحير بأن الرحأمن عبد بأن محمد الخر وفي حأوشب بأن أصرما
(عق) من ضعيف البصري عمير بأن إبأراهيم وفيه هريرة أبأي حأديث
طرق أصلح (تعقب) بأأن الملك عبد بأن محمد وفيه جابأر حأديث
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أن على بأكذب يتهم لم إبأراهيم فإن هريرة أبأي حأديث الحديث
ومن سلم طريق من عمر ابأن حأديث الشعب في أخرج البيهقي
إنه منها كل في وقال يزيد بأن وثور الملك عبد بأن محمد طريق
الجوزي ابأن يوردها لم أخرى طريق من أيضا وأخرجه ضعيف
ضعيف وقال عطية بأن يوسف طريق من أنس حأديث وأخرج

من الرشاد في الخليل أخرجه آخر طريق أنس (قلت) ولحديث
قال ثم الطايفي عبيد أبأي بأن يوسف بأن محمد بأن الله عبد طريق

السناد بأهذا منكر والحديث مجهول الطايفي محمد بأن الله عبد
 أعلم تعالى والله غريب

الله يحاسبه لم الله إل إله ل يقول حأتى صبيا ربأى من )حأديث34(
عمير أبأو وعنه الشاذكوني فيه يصح ول عائشة حأديث (عد) من

قال عمير أبأي من البلء ولعل عدي ابأن قال محمد بأن الكبير عبد
بأالبواطيل حأدثا وإبأراهيم الشاذكوني عن البراء بأن إبأراهيم ورواه

أخرجه الكلعي محمد بأن أشعث تابأعه الشاذكوني (تعقب) بأأن
الحسن طريق من (قلت) هو ضعيف وأشعث فوائده في الخلعي

اتهامه الميزان في الذهبي كلما وقضية العسم السامري علي بأن
بأعد الجمع في الهيثمي الحافظ اقتصر فقد الول الطريق وأما بأه

بأالشاذكوني إعلله على والصغير الوسط المعجمين إلى عزوه
أعلم تعالى والله ضعيف هو وقال

 138 ص:2ج: الشريعة تنزيه
من قريب الناس من قريب الله من قريب السخي )حأديث35(

بأعيد الناس من بأعيد الله من بأعيد البخيل وإن النار من بأعيد الجنة
عابأد من الله إلى أحأب السخي والفاجر النار من قريب الجنة من

الوراق محمد بأن سعيد وفيه هريرة أبأي حأديث (عق) من بأخيل
غريب وفيه عائشة حأديث من البخلء كتاب (خط) في بأشيء ليس
سعيد وفيه أيضا حأديثها الجوزي) من (ابأن مجهول الواحأد عبد ابأن
الله خلق لما بألفظ أنس حأديث ومن بأشيء ليس مسلم ابأن

فقال الكفر خلق ثم الخلق بأحسن فقواه قوني إلهي قال اليمان
ثم العرش على استوى ثم الجنة خلق ثم بأالبخل فقواه قوني إلهي
قريب مني قريب السخي قال وسعديك لبيك قالوا ملئكتي قال
من بأعيد جنتي من بأعيد مني بأعيد والبخيل النار من بأعيد جنتي من

حأديث (تعقب) بأأن تميم بأن محمد وفيه النار من قريب ملئكتي
والبيهقي العقلء روضة في حأبان وابأن الترمذي أخرجه هريرة أبأي
وقال غريب حأبان ابأن وقال الوراق سعيد طريق الشعب في

بأل سعيد بأه ينفرد ولم وانتهى ضعيف وهو سعيد بأه تفرد البيهقي
عائشة وحأديث الديلمي أخرجه حأازما أبأي بأن العزيز عبد تابأعه
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ابأن وتليد مسلمة بأن سعيد طريق من الشعب في البيهقي أخرجه
أن على سعيد بأه ينفرد فلم ضعيفان وتليد سعيد وقال سليمان

عدي ابأن ووثقه ضعيف البخاري قال بأل بأكذب يتهم لم هذا سعيدا
هذا ومثل ماجه وابأن الترمذي له أخرج وقد يترك ل أنه أرجو قال

من البيهقي أخرجه جابأر حأديث من وجاء توبأع إذا حأديثه يحسن
في تماما أخرجه عباس ابأن حأديث ومن المذكور سعيد طريق
في الخطيب وأخرج الغلبأي زكريا بأن محمد طريق من فوائده
من الله إلى أحأب الجهول السخي عائشة حأديث من البخلء كتاب
الميزان في الذهبي أقره الواحأد عبد بأن غريب وقوله البخيل العابأد
 الواحأد عبد بأن عنبسة للخطيب البخلء كتاب في والذي عليه

في متدليات أغصانها الجنة شجر من شجرة السخاء )حأديث36(
الجنة إلى الغصن ذلك قاده أغصانها من بأغصن أخذ فمن الرض
أخذ فمن الدنيا في متدليات أغصانها النار شجر من شجرة والبخل
الجوزي) من (ابأن النار إلى الغصن ذلك قاده أغصانها من بأغصن
(خط) بأشيء ليس مسلمة بأن سعيد وفيه علي بأن الحسن حأديث

الواسطي مسلمة بأن محمد وفيه الخدري سعيد أبأي حأديث من
(عد) من خالد ابأن العزيز عبد وفيه جابأر حأديث ومن جدا ضعيف
حأديث (حأب) من ضعيف الحصين بأن داود وفيه هريرة أبأي حأديث

 139 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الرسوفي عباد بأن إسماعيل وعنه علوان بأن الحسين وفيه عائشة
البيهقي أخرجهما هريرة وأبأي الحسن حأديث (تعقب) بأأن متروك

توبأع إذا حأديثه يحسن أنه قريبا قدمنا مسلمة بأن وسعيد وضعفهما
عيب ما وأكثر الستة له وروى الجمهور وثقه الحصين بأن وداود
عكرمة عن أحأاديثه داود وأبأو المديني ابأن وأنكر البأتداع عليه

الولى والطريق فكيف جيدة انفرادها على الطريق فهذه خاصة
حأديث من عساكر ابأن فأخرجه أخرى طريق وللحديث لها شاهدة

حأديث من عساكر وابأن البخلء كتاب في والخطيب والبيهقي أنس
 السناد ضعيف البيهقي وقال جراد بأن الله عبد

عثر كلما بأيده آخذ الله فإن السخي ذنب عن تجاوزوا )حأديث37(
بأه تفرد حأماد بأن الرحأيم عبد وفيه مسعود ابأن حأديث (قط) من

على واقتصر طريقه من الشعب في أخرجه البيهقي (تعقب) بأأن
والله الثقات في ذكره حأبان ابأن أن اللسان (قلت) وفي تضعيفه

أخرجه العتكي حأميد بأن محمد تابأعه بأل بأه ينفرد ولم أعلم
ومن عساكر ابأن أخرجه هريرة أبأي حأديث من وورد الطبراني

الحلية في نعيم وأبأو تاريخه في الخطيب أخرجه عباس ابأن حأديث
أخرجه شريط بأن نبيط حأديث ومن الخلق مكارما في والخرائطي
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(قلت) قال نبيط بأن إبأراهيم بأن أحأمد طريق من لكنه نعيم أبأو
ابأن حأديث الصغاني على فيه رد الذي جزئه في العراقي الحافظ
إذ حأسنا يكون أن يشبه بأسند الوسط في الطبراني رواه عباس
سليم أبأي بأن ليث إل مجروح ول أعلم فيما بأكذب متهم فيه ليس

مسلم له روى وليث الطبراني شيخ الحضرمي الله عبد بأن ومحمد
مطين وهو الحضرمي الله عبد بأن ومحمد تعليقا والبخاري متابأعة

فيه شيبة أبأي بأن محمد كلما إلى التفات ول الثقات الحفاظ أحأد
 أعلم تعالى والله انتهى

جحدر وعنه بأقية فيه يصح (عد) ول السخياء دار الجنة )حأديث38(
في أر لم وقال الثقات في حأبان ابأن ذكره جحدرا (تعقب) بأأن

(قلت) انتهى منكر وهو الحديث هذا إل منه القلب في ما حأديثه
لنه عرفه ما حأبان ابأن كأن اللسان في حأجر ابأن الحافظ قال

الميزان في الحديث الذهبي وروى الحارثا بأن الله عبد أبأاه سمى
قال بأقية ثنا جحدر الحارثا بأن الرحأمن (ثنا) عبد سنده في فوقع

ابأن وذكر الرحأمن عبد ترجمة في الحديث عدي ابأن وذكر حأجر ابأن
بأن أحأمد والد ولعله الثقات في الرحأمن عبد حأبان

 140 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 أعلم تعالى والله أيضا جحدرا يلقب وكان الرحأمن عبد
في الشيخ أبأو أخرجه الحمصي عرق بأن محمد بأقية عن تابأعه وقد

هذا من حأال أحأسن (قلت) بأقية واه وهو البابألتي بأقية وتابأع الثواب
 أعلم والله بأكثير المتابأع

مكارما في والخرائطي المستجاد في الدارقطني أخرجه والحديث
الحأيا تخريج في العراقي قال الوسط في والطبراني الخلق
بأن محمد وفيه آخر طريق من المستجاد في الدارقطني ورواه
والذي بأزيادة أنس حأديث من وورد ضعيف وهو الموقري الوليد
أعطى بأما منان ول والديه عاق ول بأخيل الجنة يدخل ل بأيده نفسي
الشيباني بأكر بأن إبأراهيم وفيه البخلء كتاب في الخطيب أخرجه
 متروك
الثالث الفصل

المعروف واصطناع الصدقة ويثبت يشاء ما الله يمحو )حأديث39(
العمر في وتزيد سعادة الشقاء تحول الوالدين وبأر الرحأم وصلة
 العكاشي محمد وفيه علي حأديث (يخ) من السوء مصارع وتقي

خزان من ملكا إليه الله بأعث خيرا بأعبد الله أراد إذا )حأديث40(
علي حأديث (مى) من بأالزكاة نفسه فيسخى ظهره فيمسح الجنة
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عن جمعها التي سننه من الشعث بأن محمد بأن محمد طريق من
 البيت آل
(بأيني الضيافة دار البيت وزكاة زكاة شيء لكل )حأديث41(

عبد بأن الله عبد وفيه أنس حأديث من جزئها الهرثمية) في
النقاش سعيد أبأو وأورده النهرواني عثمان بأن أحأمد وعنه القدوس

في الذهبي وأقره شيخه أو أحأمد وضعه وقال الموضوعات في
عبد وابأن منكر وقال البأاطيل في الجوزقاني وأورده الميزان
من الواهيات في الجوزي ابأن (قلت) وأورده مجهول القدوس

أنس عن الحميد عبد رواه وقد قال ثم القدوس عبد ابأن طريق
حأجر ابأن الحافظ وقال انتهى أيضا مجهول الحميد وعبد موقوفا
إنه قدامة ابأن في وقال المتقدما قدامة ابأن هو يكون أن يحتمل
في حأبان وابأن الضعفاء في ذكره العقيلي وأن أنس عن يروي

 أعلم تعالى والله الثقات
فحفه الكفر وخلق بأالسخاء فحفه اليمان الله خلق )حأديث42(

(قط) بأالبخل

 141 ص:2ج: الشريعة تنزيه
بأن أحأمد وفيه بأاطل منكر وقال عمر ابأن حأديث من الغرائب في

 مجهولن زياد ابأن وعمران السماعي محمد
الله أن إل لكم الله يجود فجودوا الله عند موجود الجود )حأديث43(

شجرة أصل في راسخا رأسه فجعل رجل صورة في الجود خلق
ابأن حأديث من أماليه الطناجيري) في الفرج (أبأو الحديث طوبأى
النقاش الحسن بأن محمد وعنه مجاعة بأن جبريل طريق من عباس

يحتمله ل بأاطل خبر هذا الميزان لسان في حأجر ابأن الحافظ قال
 أعرفه ل وجبريل النقاش

بأكل له الله كتب عوفي حأتى مريض على أنفق من )حأديث44(
عباد وفيه هريرة أبأي حأديث (مى) من سنة مائة عبادة فضة حأبة
 كثير بأن

له وجب فقد يده بأاسط فرس على سائل أتاك إذا )حأديث45(
 هدبأة أبأي طريق من أنس حأديث (مى) من تمرة بأشق ولو الحق

حأوائجه في المؤمن لخيه يسعى من يكافىء الله إن )حأديث46(
جعلكم فقد عليكم الله نعم تملوا ل آبأاء سبعة إلى وولده نفسه في
وفيه بأريدة حأديث (خط) من فضله حأرمكم مللتموها فإن أهل لها

عباس على عندي فيه والحمل بأاطل الخطيب وقال عمر بأن عباس
الحديث هذا الجوزي لبأن الواهيات في كما الخطيب (قلت) عبارة

 أعلم والله السناد بأهذا بأاطل
ثواب فله ومنفعته المسلم أخيه عون في مشى من )حأديث47(
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بأن عثمان وفيه علي حأديث (نجا) من الله سبيل في المجاهدين
 الموي القرشي الله عبد

ومنع الداء يورثا الملح ومنع الفقر يورثا الخمير منع )حأديث48(
ابأن حأديث (مى) من النفاق يورثا النار ومنع الندالة يورثا الماء

 النخعي داود أبأو عمرو بأن سليمان وفيه عباس
لئيما أولى ومن استرقه فقد معروفا كريما أودع من )حأديث49(

(نجا) السعادة لهل الصنائع وإن أل عداوته استجلب فقد معروفا
مجاهيل وفيه علي حأديث من

 142 ص:2ج: الشريعة تنزيه
إلى سبقهم فقد مكة طريق في لصحابأه خير من )حأديث50(

عبد بأن ميسرة وفيه هريرة أبأي حأديث (مى) من عاما بأألفي الجنة
 عمرو بأن ومجاشع ربأه

رزقت ما له فقال النبي إلى النصار من رجل جاء جابأر )حأديث51(
وكثرة الستغفار عن أنت فأين قال ولد لي ولد ول قط ولدا

ويكثر الصدقة يكثر الرجل فكان الولد بأهما الله يرزق الصدقة
يبين لم (نجا) قلت الذكور من سبعة له فولد جابأر قال الستغفار

بأأن شاهد والقرآن الموضوعات في إدخاله وجه ما أدري ول علته
يكون أن يستنكر ول والبنين بأالموال المداد في دخل للستغفار

 أعلم والله أيضا ذلك في دخل للصدقة
سؤال فيقوما الله بأغضاء أين القيامة يوما مناد ينادي )حأديث52(

وضعه وهو أبأان بأن جعفر وفيه عمر ابأن حأديث (حأب) من المساجد
أخرجه أنس حأديث من وجاء الواهيات في الجوزي ابأن قاله كما

أحأدهم فكأن أعرفهم لم من وفيه علته يبين (قلت) لم الديلمي
 أعلم تعالى والله إسنادا له وركب أبأان بأن جعفر من سرقه

كلمه من يفرغ حأتى فدعوه عليكم السائل وقف إذا )حأديث53(
ول وإياك الله رزقنا فقولوا يكن لم وإن إياه فأبألغوه شيء كان فإن

عائشة حأديث (مى) من الماء عليه واعرضوا فيك بأورك تقولوا
 كريمة أبأي بأن سليمان بأن محمد وفيه

من تقدما ما له غفر حأاجة في المسلم لخيه سعى من )حأديث54(
ابأن حأديث من الذنوب غفران جزء (المنذري) في تأخر وما ذنبه

حأجر ابأن الحافظ قال المصيصي بأكار بأن أحأمد فيه وقال عباس
نسبه في خبطوا البالسي بأكر بأن أحأمد أنه عندي اللسان في

 موضوع والحديث
حأديث (خط) من بأيده الله أخذ مكروب بأيد أخذ من )حأديث55(

وفيه بأيدي آخذ وهو فلن ثنا رواته من كل بأقول مسلسل عمر ابأن
هذا الميزان في الذهبي قال الصوفي الشافعي الحسين بأن أحأمد
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 كذب الحديث
مؤمنا عظم ومن تعالى الله يسر فإنما مؤمنا سر من )حأديث56(

حأديث (يخ) من الله يكرما فإنما مؤمنا أكرما ومن الله يعظم فإنما
من (قلت) وجاء العكاشي إسحاق بأن محمد وفيه الصديق بأكر أبأي

أخرجه الله يكرما فإنما المسلم أخاه أكرما من جابأر حأديث
تعالى والله بأاطل الميزان في الذهبي وقال ترغيبه في الصبهاني

أعلم

 143 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ذنوبأك تنتثر الصائف اليوما في الماء على الماء اسق )حأديث57(

حأديث (كر) من العاصف الريح في الشجر من الورق ينتثر كما
 وإسنادا متنا منكر وقال أنس

حأتى وقوفه الله فيطول الله يدي بأين ليقف العبد إن )حأديث58(
فيقول اليوما ارحأمني رب يا فيقول شديد كرب ذلك من يصيبه
عصفورا ولو هات فأرحأمك أجلي من خلقي من شيئا رحأمت وهل

 الوقي زيد بأن طلحة وفيه عمر ابأن حأديث (كر) من
رب يا فيقول بأالجار الجار تعلق القيامة يوما كان إذا )حأديث59(

أنس حأديث (مى) من طعامه ومنعني دوني بأابأه أغلق فيم هذا سل
 هدبأة أبأو وفيه

الله جزاك له فقال معروفا أخيه إلى أحأدكم اصطنع إذا )حأديث60(
يكن فلم معروفا أخوك إليك أسدي عبدي وجل عز الله يقول خيرا

حأديث (خط) من الجنة مني والخير على وأحألته تكافيه ما عندك
 المجهولين من واحأد غير فيه مظلم بأإسناد عوف بأن الرحأمن عبد

وللسخي عاما ألف مسير من الجنة ريح السخي يشم )حأديث61(
عين طرفة عنه تنقطع ل الله ورحأمة نبي ثواب يوما كل الله عند

صاحأب الحسيني جعفر طريق من عباس ابأن حأديث (مى) من
 العروس كتاب

عن لرفع وإني منه وأنا مني السخي الله يقول )حأديث62(
الرض على يمشي والسخي القيامة وشدة القبر عذاب السخي

المذكور جعفر طريق من أنس حأديث (مى) من راض عنه وأنا
 قبله

الفقراء أكرموا الذين أين القيامة يوما صائح يصيح )حأديث63(
تحزنون أنتم ول عليكم خوف ل الجنة ادخلوا الدنيا في والمساكين

في والمساكين الفقراء المرضى عادوا الذين أين صائح ويصيح
في والناس تعالى الله يحدثون نور من منابأر على فيجلسون الدنيا

عبد بأن ميسرة وفيه الخطاب بأن عمر حأديث (كر) من الحساب
 السكسكي بأكر بأن عمرو فيه آخر طريق (مى) من ربأه
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ركعة ألف ركن كل في صلى البيت إبأراهيم بأنى لما )حأديث64(
أشبعت أو عورة سترت كأنك إبأراهيم يا إليه تعالى الله فأوحأى
 جوعة

(قال الجنة له ضمنت عورة ستر أو جوعة أشبع من )وحأديث65(
تيمية) موضوعان ابأن

 144 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 الصوما كتاب

الول الفصل

يوما ثلثين الصوما أمتي على تعالى الله افترض )حأديث1(
من أكل لما آدما لن وذلك وأكثر أقل المم سائر على وافترض
أمره عليه الله تاب فلما يوما ثلثين مقدار جوفه في بأقي الشجرة

وما بأالنهار أمتي وعلى علي وافترض بألياليها يوما ثلثين بأصياما
وفيه أنس حأديث (خط) من تعالى الله من ففضل بأالليل نأكل

 الثقفي عمران أبأو نصر بأن موسى
بأعد غاب وإن لليلة فهو الشفق قبل الهلل غاب إذا )حأديث2(

فيه له أصل ل قال عمرو ابأن حأديث (حأب) من لليلتين فهو الشفق
سلمة بأن الوليد متابأعته ينفعه ل من وتابأعه الوليد بأن حأماد

 سعد بأن ورشدين
خازن رضوان الجليل نادى رمضان من ليلة أول كان إذا )حأديث3(

من للصائمين وزينها جنتي نجد فيقول وسعديك لبيك فيقول الجنة
مالكا ينادي ثم شهرهم ينقضي حأتى عنهم تغلقها ول محمد أمة

أبأواب اغلق فيقول وسعديك لبيك فيقول مالك يا جهنم خازن
ينقضي حأتى عليهم تفتحها ل محمد أمة من الصائمين عن الجحيم
وسعديك ربأي لبيك فيقول جبريل يا جبريل ينادي ثم شهرهم
ل محمد أمة عن الشياطين مردة فغل الرض إلى انزل فيقول

طلوع عند رمضان من ليلة كل في ولله صيامهم عليهم يفسدوا
وله وإماء عبيد النار من يعتقهم عتقاء الفطار وقت وعند الشمس

ورجله العالمين رب عرش تحت عرفه ينادي ملك سماء كل في
مكلل بأالمشرق له جناح السفلى السابأعة الرض تخوما في

والدر بأالمرجان مكلل بأالمغرب له وجناح والجوهر والدر بأالمرجان
هل له يستجاب داع من هل عليه يتاب تائب من هل ينادي والجوهر

يعطى سائل من هل له يغفر مستغفر من هل فينصر مظلوما من
أوشك أبأشروا وإمائي عبيدي كله الشهر ينادي تعالى والرب سؤله

فإذا وكرامتي رحأمتي إلى وتفضوا المؤنات هذه عنكم ترفع أن

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

 145 ص:2ج: الشريعة تنزيه
على يصلون الملئكة من كبكبة في جبريل ينزل القدر ليلة كانت

ملئكته بأهم بأاهى فطرهم يوما كان فإذا الله يذكر وقاعد قائم كل
يوفي أن جزاؤه رب قالوا عمله وفي أجير جزاء ما ملئكتي يا فقال
يعجون خرجوا ثم عليهم فريضتي قضوا وإمائي عبيدي قال أجره

اليوما لجيبنهم مكاني وارتفاع وعلوي وكبريائي وجللي بأالدعاء لي
مغفورا فيرجعون حأسنات سيئاتكم وبأدلت لكم غفرت فقد ارجعوا

وروى حأوشب بأن أصرما فيه يصح ول أنس حأديث (حأب) من لهم
(قال) السيوطي الصمد عبد بأن عباد طريق من هذا من بأأبأسط
(قلت) الديلمي أخرجه عياش أبأي بأن أبأان طريق من أيضا وروى
ثم أصرما طريق من الحديث بأعض الواهيات في الجوزي ابأن أورد
عبد بأن عباد طريق من أورده ثم بأاطل متن هذا حأبان ابأن قال قال

ابأن حأديث من الحديث هذا روى وقد قال ثم بأه وأعله الصمد
فيه قال ثم فذكره أيضا يصح ل طريق من أخر بأألفاظ عباس

بأن والعلء مجهول العربأي الحكم بأن القاسم وعنه ضعيف الضحاك
(قلت) قوله بأه الحأتجاج يجوز ل حأبان ابأن قال الخراساني عمرو

 أعلم والله ممنوع مجهول الحكم بأن القاسم في
خلقه إلى الله نظر رمضان شهر من ليلة أول كان إذا )حأديث4(

كل في وجل عز ولله أبأدا يعذبأه لم عبد إلى الله نظر وإذا الصياما
شهر من النصف ليلة كان وإذا النار من عتيق ألف ألف يوما

إحأدى ليلة كان وإذا أعتق ما جميع مثل فيها الله أعتق رمضان
خمس ليلة كانت وإذا أعتق ما جميع مثل فيها الله أعتق وعشرين
وإذا كله الشهر في أعتق ما جميع مثل فيها الله أعتق وعشرين

في أعتق ما جميع مثل فيها الله أعتق وعشرين سبع ليلة كانت
جميع مثل فيها الله أعتق وعشرين سبع ليلة كانت وإذا كله الشهر

الله أعتق وعشرين تسع ليلة كانت وإذا كله الشهر في أعتق ما
الفطر ليلة كانت وإذا كله الشهر في أعتق ما جميع مثل فيها

الواصفون يصفه ل أنه مع جلله جل الجبار وتجلى الملئكة ارتجت
معشر يا إليهم الله يوحأي الغد من عيدهم في وهم للملئكة فيقول

أجره يوفي الملئكة فيقول عمله وفى إذا الجير جزاء ما الملئكة
الجوزي) من (ابأن لهم غفرت قد أني أشهدكم تعالى الله فيقول
القرشي الله عبد بأن عثمان وفيه مجاهيل وفيه هريرة أبأي حأديث

بأه المتهم وهو
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يتكلموا أن الرض وأهل السموات لهل الله أذن لو )حأديث5(
إسناده وقال أنس حأديث (عق) من بأالجنة رمضان صواما بأشروا

حأديث من خماسياته النقور) في (ابأن محفوظ غير وهو مجهول
والظاهر هرمز بأن نافع طريق ومن هدبأة أبأي طريق من أيضا أنس

 هدبأة أبأي من سرقه أنه
صواما على يكتبوا ل أن الحفظة إلى أوحأى تعالى الله إن )حأديث6(

فيه يصح ول أنس حأديث (خط) من سيئة العصر بأعد عبيدي
أحأاديث له الدارقطني قال الدقاق المخرمي الله عبد بأن إبأراهيم
 منها هذا بأاطلة

أربأعمائة صلته في زيد حألل من تمرة على أفطر من )حأديث7(
وضعه فإما الطويل موسى طريق من أنس حأديث (عد) من صلة

 بأه فحدثا له وضع أو
وراء عظامها حأجم له يبين حأتى امرأة خلق تأمل من )حأديث8(

وعنه خراش وفيه أنس حأديث (عد) من أفطر فقد صائم وهو ثيابأها
الليث رواه عنه الله رضي حأذيفة كلما هذا وإنما العدوي سعيد أبأو
 عنه خيثمة عن اليامي طلحة عن سليم أبأي بأن

والنميمة الكذب الوضوء وينقضن الصائم يفطرن خمس )حأديث9(
حأديث الجوزي) من (ابأن الكاذبأة واليمين بأشهوة والنظر والغيبة

(قلت) ورواه مجروحأون آخرون وثلثة سعيد بأن عنبسة وفيه أنس
الحجاج ابأن محمد ترجمة في الضعفاء في الزدي الفتح أبأو

في حأاتم أبأي ابأن وقال حأديثه يكتب ل وقال بأه وأعله الحمصي
انتهى كذب حأديث هذا فقال الحديث هذا عن أبأي سألت العلل

على المنهاج شرح في السبكي الدين تقي الماما الشيخ واقتصر
 أعلم تعالى والله تضعيفه

بأدنة فليهد الحضر في رمضان شهر من يوما أفطر من )حأديث10(
(قط) من لمساكين تمر من صاعا ثلثين فليطعم يجد لم فإن

(قلت) وعنه سليمان ابأن مقاتل طريق من الله عبد بأن جابأر حأديث
السلفي عمرو بأن خالد الحارثا وعن الكلعي عبيدة بأن الحارثا

رواه الدارقطني أن خالد ترجمة في الميزان في الذهبي ذكر وقد
وشيخه كذاب خالد ثلثا رده في يكفي بأاطل هذا قال ثم سننه في

أعلم تعالى والله بأثقة ليس ومقاتل ضعيف

 147 ص:2ج: الشريعة تنزيه
كان عذر ول رخصة غير من رمضان من يوما أفطر من )حأديث11(

ومن ستين عليه كان يومين أفطر ومن يوما ثلثين يصوما أن عليه
فيه يثبت ول أنس حأديث (قط) من تسعين عليه كان ثلثة أفطر
من مختصرا وجاء بأشيء ليس صبيح بأن محمد وعنه أيوب بأن عمر
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طريق من وجاء السيوطي قال ضعيف وهو علي بأن مندل طريق
تعالى والله أعرفهم لم من (قلت) فيه عساكر ابأن أخرجه آخر

 أعلم
واليوما سنة آلف ثلثا يعدل يوما أول البيض صوما )حأديث12(

ألف عشر ثلثة يعدل الثالث واليوما سنة آلف عشر يعدل الثاني
وعنه عنترة بأن هارون وفيه علي بأن الحسين حأديث (شا) من سنة
في وقال أنس حأديث من وجاء السيوطي قال الملك عبد ابأنه

الثالث وفي سنة ألف مائة الثاني وفي سنة آلف عشر الول اليوما
غريب حأديث وقال أماليه في صصري ابأن أخرجه سنة ألف ثلثماية

والله أعرفهم لم من وفيه ظاهرة عليه الوضع لوائح (قلت) بأل
 أعلم

هلل هل إذا وكان سماع صاحأب كان شابأا أن عائشة )حأديث13(
يحملك ما فقال الله رسول إليه فأرسل صائما أصبح الحجة ذي

أياما إنها الله رسول يا وأمي بأأبأي فقال الياما هذه صياما على
لك فقال دعائهم في يشركني أن الله عسى الحج وأياما المشاعر

الله بأيت إلى تهديها بأدنة ومائة تعتقها رقبة مائة عدل يوما بأكل
فلك عرفة يوما كان فإذا الله سبيل في عليها تحمل فرس ومائة
سبيل في عليها تحمل فرس وألفي بأدنة وألفي رقبة ألفي عدل
بأن محمد فيه يصح (عد) ول بأعدها وسنتين قبلها سنتين وصياما الله
إيراده عقب المحرما ترجمة في الذهبي (قلت) قال المحرما عبيد

يكن لم إن هذا حأجر ابأن الحافظ وقال موضوع كأنه هذا الحديث
 أعلم تعالى والله موضوع حأديث الدنيا في فما موضوعا

المحرما من يوما وأول الحجة ذي من يوما آخر صاما من )حأديث14(
الله جعل بأصوما المستقبلة السنة وافتتح الماضية السنة ختم فقد

وفيه عباس ابأن حأديث الجوزي) من (ابأن سنة خمسين كفارة له
 وهب بأن ووهب الجويباري

قبة له الله بأنى المحرما أول من أياما تسعة صاما من )حأديث15(
وفيه أنس حأديث (نع) من أبأواب أربأعة لها ميل في ميل الهواء في

آفته وهو الطويل موسى
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سنة ستين عبادة له الله كتب عاشوراء يوما صاما من )حأديث16(

آلف عشرة ثواب أعطى عاشوراء يوما صاما ومن وقيامها بأصيامها
ومن ومعتمر حأاج ألف ثواب أعطى عاشوراء يوما صاما ومن ملك
يوما صاما ومن شهيد آلف عشرة ثواب أعطى عاشوراء يوما صاما

مؤمن عنده أفطر ومن سموات سبع أجر له الله كتب عاشوراء
أشبع ومن محمد أمة جميع عنده أفطر فكأنما عاشوراء يوما في
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وأشبع محمد أمة فقراء جميع أطعم فكأنما عاشوراء يوما في جائعا
على شعرة بأكل له رفعت يتيم رأس على مسح ومن بأطونهم

والرض عاشوراء يوما السموات الله خلق الجنة في درجة رأسه
يوما جبريل وخلق كمثله واللوح عاشوراء يوما القلم وخلق كمثله

وولد عاشوراء يوما آدما وخلق عاشوراء يوما وملئكته عاشوراء
وفدى عاشوراء يوما النار من الله ونجاه عاشوراء يوما إبأراهيم

إدريس ورفع عاشوراء يوما فرعون وغرق عاشوراء يوما إسماعيل
يوما داود ذنب وغفر عاشوراء يوما آدما على الله وتاب عاشوراء يوما

يوما النبي وولد عاشوراء يوما سليمان الملك وأعطى عاشوراء
القيامة ويوما عاشوراء يوما العرش على الرب واستوى عاشوراء

ابأن حأبيب وفيه عباس ابأن حأديث الجوزي) من (ابأن عاشوراء يوما
 آفته وهو حأبيب أبأي

أن المراغي الفتح أبأي الدين شرف العلمة بأخط ورأيت قلت
بأن المبارك الحسين أبأو الشيخ أنبأنا قال السلفي طاهر أبأا الحافظ

بأن محمد بأن أحأمد الحسين أبأو أنبأنا الصيرفي أحأمد ابأن الجبار عبد
بأن محمد بأكر أبأو حأدثنا الكاتب جلد قفر بأن يعقوب بأن أحأمد

الفقيه حأمد بأن محمد بأن علي حأدثني الوراق العباس بأن إسماعيل
الثقفي سعيد بأن الغني عبد حأدثنا الدمياطي سهل بأن بأكر حأدثنا
عطاء عن جريج ابأن عن الصنعاني الرحأمن عبد بأن موسى حأدثنا

 عباس ابأن عن
عن سليمان بأن مقاتل عن الرحأمن عبد بأن موسى وحأدثنا قال

الله جعل يوما عاشوراء يوما قال عباس ابأن عن مزاحأم بأن الضحاك
السماء إلى إدريس رفع وفيه آدما على الله تاب فيه كثيرا خيرا فيه

وفيه خليل إبأراهيم الله اتخذ وفيه السفينة من نوح أهبط وفيه
جمع وفيه عليه يعقوب بأصر الله رد وفيه بأإسحاق سارة بأشرت

على الله رد وفيه داود على الله تاب وفيه ويعقوب يوسف بأين الله
الله أخرج وفيه البلء أيوب عن الله كشف وفيه ملكه سليمان

الله أغرق وفيه البحر موسى قطع وفيه الحوت بأطن من يونس
دخل وفيه السماء إلى مريم بأن عيسى رفع وفيه وقومه فرعون

كان يوما قالوا اليوما هذا ما فقال تصوما اليهود فرأى المدينة النبي
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فقال منكم بأموسى أحأق وأنا أخي موسى فقال موسى يصومه

صائم فإني فليصم أكل يكن لم ومن فليمسك أكل من لصحابأه
يصيبه أن أراد فمن المحرما من العاشر يوما وهو عباس ابأن قال

 يصيبه فإنه عشر والحادي والعاشر التاسع فليصم
أحأمد بأن محمد بأن علي حأدثنا الصيرفي الحسين أبأو الشيخ أنبأنا
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سليمان بأن أحأمد حأدثنا النيسابأوري محمود بأن إسماعيل حأدثني
بأن العزيز عبد عن الصباح ابأن عن الوليد بأن بأقية حأدثنا الحمصي

عاشوراء يوما في قال النبي عن صحبة له وكانت أبأيه عن سعيد
وفيه إبأراهيم ولد وفيه يونس مدينة أهل وعلى آدما على الله تاب
إسرائيل وبأني لموسى البحر فرق وفيه مريم بأن عيسى ولد

المحرما من مضين لعشر العاشور يوما ذلك وآخر السفينة وجرت
لله شكرا معه والوحأش وأصحابأه نوح فصاما الجودى على واستوت

عبد بأن موسى الول في يصحان ل والحديثان جامعه قال وجل عز
 أعلم والله وضاعان الصباح ابأن الثاني وفي الرحأمن

السنة في يوما صوما إسرائيل بأني على افترض الله إن )حأديث17(
ووسعوا فصوموه المحرما من العاشر اليوما وهو عاشوراء يوما وهو
عاشوراء يوما ماله من أهله على وسع من فإنه فيه أهليكم على
فيه الله تاب الذي اليوما فإنه فصوموه سنته سائر عليه الله وسع
اليوما وهو عليا مكانا إدريس فيه الله رفع الذي اليوما وهو آدما على
من نوحأا فيه أخرج الذي اليوما وهو النار من إبأراهيم فيه نجى الذي

وفيه موسى على التوراة فيه الله أنزل الذي اليوما وهو السفينة
يوسف فيه الله أخرج الذي اليوما وهو الذبأح من إسماعيل الله فدى
اليوما وهو بأصره يعقوب على الله رد الذي اليوما وهو السجن من

فيه الله أخرج الذي اليوما وهو البلء أيوب عن الله كشف الذي
لبني البحر فيه الله فلق الذي اليوما وهو الحوت بأطن من يونس

تأخر وما تقدما ما ذنبه لمحمد الله غفر الذي اليوما وهو إسرائبل
التوبأة الله أنزل اليوما هذا وفي البحر موسى عبر اليوما هذا وفي
سنة أربأعين كفارة له كان اليوما هذا صاما فمن يونس قوما على
من نزل مطر وأول عاشوراء يوما الدنيا من الله خلق يوما وأول

عاشوراء يوما السماء من نزلت رحأمة وأول عاشوراء يوما السماء
ومن النبياء صوما وهو الدهر صاما فكأنما عاشوراء يوما صاما فمن
السبع السموات أهل عبادة مثل الله عبد فكأنما عاشوراء ليلة أحأيا
وخمسين مرة بأالحمد ركعة كل في يقرأ ركعات أربأع صلى ومن
ماضية عاما خمسين ذنوبأه له الله أحأد) غفر الله هو (قل مرة

منبر ألف العلى المل في له الله وبأنى مستقبلة عاما وخمسين
الله يعص لم فكأنما ماء من شربأة سقى ومن نور من

 150 ص:2ج: الشريعة تنزيه
على مر عاشوراء يوما مساكين بأيت أهل أشبع ومن عين طرفة

سائل يرد لم فكأنما صدقة تصدق ومن الخاطف كالبرق الصراط
ومن الموت مرض إل يمرض لم عاشوراء يوما اغتسل ومن قط

على يده أمر ومن كلها السنة عيناه ترمد لم عاشوراء يوما اكتحل
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يوما مريضا عاد ومن كلهم آدما ولد يتامى بأر فكأنما يتيم رأس
الجوزي) من (ابأن كلهم آدما ولد مرضى عاد فكأنما عاشوراء

أن فالظاهر ثقات رجاله وقال عنه الله رضي هريرة أبأي حأديث
الذهبي (قلت) قال السناد هذا على وركبه وضعه المتأخرين بأعض
وفي بأاطن بأسلمة بأه فحدثا العشاري طالب أبأي على أدخل
يكون أن الخطيب وجوز بأأخرة عمى وقد النجار بأكر أبأو سنده
 أعلم والله عليه أدخل مما هذا يكون أن فيحتمل شيء عليه أدخل

أمتي شهر ورمضان شهري وشعبان الله شهر رجب )حأديث18(
الكبر الله رضوان استوجب واحأتسابأا إيمانا رجب صاما فمن

الجر من فله يومين رجب من صاما ومن العلى الفردوس وأسكنه
ثلثة رجب من صاما ومن الدنيا جبال مثل ضعف كل وزن ضعفين

ومن سنة ذلك مسيرة طول خندقا النار وبأين بأينه الله جعل أياما
والجذاما الجنون ومن البلء من عوفي أياما أربأعة رجب من صاما

من صاما ومن القبر عذاب ومن الدجال المسيح فتنة ومن والبرص
البدر ليلة القمر من أضوأ ووجهه قبره من خرج أياما ستة رجب
الله يغلق أبأواب سبعة لجهنم فإن أياما سبعة رجب من صاما ومن
أياما ثمانية رجب من صاما ومن أبأوابأها من بأابأا يوما كل بأصوما عنه
أبأوابأها من بأابأا يوما كل بأصوما له الله يفتح أبأواب ثمانية للجنة فإن
إل إله ل ينادي وهو قبره من خرج أياما تسعة رجب من صاما ومن
رجب من صاما ومن الجنة دون وجهه يرد فل الله رسول محمد الله

يستريح فراشا الصراط من ميل كل على له الله جعل أياما عشرة
غدا القيامة في ير لم يوما عشر أحأد رجب من صاما ومن عليه

اثني رجب من صاما ومن عليه زاد أو مثله صاما من إل منه أفضل
خير الواحأدة الحلة حألتين القيامة يوما تعالى الله كساه يوما عشر

له يوضع يوما عشر ثلثة رجب من صاما ومن فيها وما الدنيا من
شديدة شدة في والناس فيأكل العرش ظل في مائدة القيامة يوما

ل ما الثواب من الله أعطاه يوما عشر أربأعة رجب من صاما ومن
من صاما ومن بأشر قلب على خطر ول سمعت أذن ول رأت عين

الله يقفه يوما عشر خمسة رجب

 151 ص:2ج: الشريعة تنزيه
نبي ول مقرب ملك يمر فل المنين موقف القيامة يوما تعالى

حأديث الجوزي) من (ابأن المنين من أنت طوبأاك قال إل مرسل
الكسائي أيضا وفيه النقاش بأكر أبأي طريق من الخدري سعيد أبأي

العجب تبيين في حأجر ابأن الحافظ قال (قلت) وكذلك يعرف ل
حأمزة بأن علي هو ناصر ابأن الحافظ وقال يعرف ل هذا الكسائي
جزما وممن بأكثير هذا من طبقة أقدما فإنه كذلك وليس المقري
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من فإنه أخرى علة وفيه دحأية ابأن الخطاب أبأو الحافظ غيره بأأنه
سعيد أبأي من سماع لعلقمة يعرف ول سعيد أبأي عن علقمة رواية
في رويناه مجاهيل رواتها وفي واهية أخرى طريق وللحديث قال

أبأي عن طليق بأن عصاما طريق من عساكر ابأن القاسم أبأي أمالي
ونقص زيادة وفيه بأطوله فذكره سعيد أبأي عن العبدي هارون
 أعلم تعالى والله وتأخير وتقديم

شهر صياما له الله كتب رجب من أياما ثلثة صاما من )حأديث19(
النار أبأواب سبعة عنه الله أغلق رجب من أياما سبعة صاما ومن
ومن الجنة أبأواب ثمانية له الله فتح رجب من أياما ثمانية صاما ومن
لم رضوانه له كتب ومن رضوانه له الله كتب رجب نصف صاما

الجوزي) (ابأن يسيرا حأسابأا الله حأاسبه كله رجبا صاما ومن يعذبأه
أبأي بأن أبأان أيضا وفيه الزهر بأن عمرو طريق من أنس حأديث من

حأسين طريق من الثواب (يخ) في وأخرجه السيوطي قال عياش
 علوان بأن

الله كتب يوما منه صاما من عظيم شهر رجب شهر إن )حأديث20(
ومن سنة ألفي صياما الله كتب يومين صاما ومن سنة ألف صوما له

سبعة صاما ومن سنة آلف ثلثة صوما له كتب أياما ثلثة منه صاما
له فتحت أياما ثمانية منه صاما ومن جهنم أبأواب عنه أغلقت أياما

عشر خمسة صاما ومن شاء أيها من يدخل الثمانية الجنة أبأواب
لك الله غفر قد السماء من مناد ونادى حأسنات سيئاته بأدلت يوما

علي حأديث (شا) من وجل عز الله زاده زاد ومن العمل فاستأنف
الصدائي زيد ابأن على أيضا (قلت) وفيه عنترة بأن هارون وفيه
الختلي إبأراهيم بأن وإسحاق تلخيصه في الذهبي عليه نبه تالف

هو وقال العجب تبيين كتابأه في حأجر ابأن الحافظ بأه واتهمه
 أعلم الله و شك بأل موضوع

من الله أطعمه يومها وصاما رجب من ليلة أحأيى من )حأديث21(
الجنة ثمار

 152 ص:2ج: الشريعة تنزيه
فعل من إل المختوما الرحأيق من وسقاه الجنة حألل من الله وكساه

يغثه فلم نهار أو بأليل يستغيث مستغيثا سمع أو نفسا قتل من ثلثا
حأديث الجوزي) من (ابأن عنه يفرج فلم حأاجة أخوه إليه شكى أو

 بأه المتهم وهو مخارق بأن الحسين وفيه علي بأن الحسين
الثاني الفصل

الله أسماء من اسم رمضان فإن رمضان تقولوا ل )حأديث22(
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وفيه هريرة أبأي حأديث (عد) من رمضان شهر قولوا ولكن تعالى
البيهقي (تعقب) بأأن بأشيء ليس معين ابأن قال نجيح معشر أبأو

قيل وقد قال ثم تضعيفه على واقتصر طريقه من سننه في أخرجه
رواه ثم أشبه وهو قوله من كعب بأن محمد عن معشر أبأي عن

إليهما والطريق والحسن مجاهد عن ذلك وروى قال ثم بأسنده
فوائده في تماما أخرجه عمر ابأن حأديث من وجاء انتهى ضعيف

ناشب الول سند (قلت) في النجار ابأن أخرجه عائشة حأديث ومن
وفي الصلة كتاب من الثالث الفصل في فيه الكلما ومر عمرو بأن

 أعلم تعالى والله أعرفهم لم من الثاني سند
يكون أن أمتي لتمنت رمضان في ما العباد يعلم لو )حأديث23(

رأس إلى الحول رأس من لرمضان لتزين الجنة إن كلها السنة
تحت من ريح هبت رمضان من يوما أول كان إذا حأتى الحول

يا فيقلن ذلك إلى العين الحور فينظر الجنة ورق فصفقت العرش
تقر و بأهم أعيينا تقر أزواجا الشهر هذا في عبادك من لنا اجعل رب

الحور من زوجة زوج إل رمضان يصوما عبد من فما بأنا أعينهم
في مقصورات (حأور الله نعت مما مجوفة درة من خيمة في العين

لون على حألة فيها ليس حألة سبعون منهن امرأة كل الخياما) على
ريح على لون منها ليس الطيب من لونا سبعين ويعطى الخرى

موشحا حأمراء ياقوتة من سريرا سبعون منهن امرأة لكل الخر
وفوق استبرق من بأطائنها فراشا سبعون سرير كل على بأالدر

ألف سبعون منهن امرأة لكل أريكة سبعون فراشا السبعين
لخر يجد طعاما لون فيها ذهب من صحف وصيف كل مع وصيف

من سرير على ذلك مثل زوجها ويعطى لوله يجد ل لذة منها لقمة
بأياقوتة موشح ذهب من سواران عليه أحأمر ياقوت

 153 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الحسنات من عمل ما سوى رمضان من صامه يوما بأكل هذا حأمراء

(تعقب) بأأن أيوب بأن جرير وفيه مسعود ابأن حأديث يعلى) من (أبأو
من كتابأه في خزيمة ابأن رواه وقال الشعب في أخرجه البيهقي
قال شيء أيوب بأن جرير من القلب وفي قال ثم جرير عن وجهين

من وجاء انتهى النقل أهل عند ضعيف أيوب بأن وجرير البيهقي
طريق من (قلت) هو النجار ابأن أخرجه الغفاري شريك أبأي حأديث
وأورده الثالث الفصل في فيه الكلما وسيأتي بأسطاما بأن هياج

بأن جرير عقبة وقال مسعود ابأن حأديث من الترغيب في المنذري
ابأن الحافظ وقال الحديث هذا على ظاهرة الوضع ولوائح واه أيوب
في أخرجه خزيمة ابأن أن ذكر أن بأعد العالية المطالب في حأجر

هو ليس مسعود وابأن الرغائب من لكونه فيه تساهل وكأنه صحيحه
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ابأن حأديث من وجاء انتهى غفاري آخر هو وإنما المشهور الهذلي
الحول إلى الحول رأس من لرمضان لتزخرف الجنة أن عمر

تحت من ريح هبت رمضان شهر من يوما أول كان فإذا المقبل
لنا اجعل رب يا فقلن العين الحور عن الجنة ورق فشققت العرش

الدارقطني أخرجه بأهم أعيينا وتقر بأنا أعينهم تقر أزواجا عبادك من
بأن الوليد وفيه الواهيات في الجوزي ابأن طريقه ومن الفراد في

(قلت) الحديث منكر وهو بأه تفرد الدارقطني قال العبسي الوليد
الدارقطني وهاه الوليد بأن الوليد الحفاظ طبقات في الذهبي وقال
 أعلم تعالى والله حأاتم أبأو وقواه

صبيحة المسلمين من أحأدا بأتارك ليس تعالى الله إن )حأديث24(
وفيه أنس حأديث (خط) من له غفر إل رمضان شهر من يوما أول
عن آخر طريقا له (تعقب) بأأن الطويل سلما وعنه ميمون بأن زياد

أخرج نفسه الجوزي (قلت) وابأن الشعب في البيهقي أخرجه أنس
 أعلم تعالى والله فناقض الواهيات في هذا

ألف الفطار عند رمضان من ليلة كل في تعالى لله إن )حأديث25(
ابأن عن الضحاك عن الجوزي) رويناه (ابأن قال النار من عتيق ألف

ابأن أخرجه طويل حأديث بأعض (قلت) هو يثبت ل وإسناده عباس
 الواهيات في الجوزي

هذا من الول الفصل أحأاديث ثالث في إليه الشارة قدمنا وقد
نسخة هامش على البأوصيري الشهاب العلمة بأخط ورأيت الكتاب

وفي الشعب في البيهقي أخرجه الحديث هذا الموضوعات من
والدارقطني البخاري عن ناشب في وذكر عمرو بأن ناشب سنده

أعلم والله الصلة كتاب من الثالث الفصل في مر ما

 154 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ألف ستمائة رمضان من يوما كل في تعالى لله إن )حأديث26(

وفيه أنس حأديث (حأب) من النار استوجب قد كلهم النار من عتيق
للزور قال عدي ابأن (تعقب) بأأن الحديث منكر غالب بأن الزور

حأديث من وجاء بأه بأأس ل أنه وأرجو محفوظة غير يسيرة أحأاديث
مرفوعا أمامة أبأي عن غالب أبأي عن واقد بأن حأسين عن العمش

غريب وقال البيهقي أخرجه النار من عتقاء فطر كل عند لله إن
بأن حأسين عن العمش رواية وهي الصاغر عن الكابأر رواية من

مرفوعا مسعود ابأن عن عمرو بأن ناشب طريق من وأخرج واقد
النار من عتقاء ليلة كل رمضان شهر من فطر كل عند تعالى لله

جميع في أعتق ما مثل أعتق الفطر يوما كان فإذا ألفا ستون
الحسن مرسل من وأخرج ألفا ستين ألفا ستين مرة ثلثين الشهر

من عتيق ألف ستمائة رمضان شهر من ليلة كل في تعالى لله إن
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(قلت) ذكر مضي من بأعدد الله أعتق ليلة آخر كان فإذا النار
ناشب ترجمة في مسعود ابأن حأديث اللسان في حأجر ابأن الحافظ

 أعلم تعالى والله منكرة زيادة فيه وقال
طعاما على صائما فطر من الله رسول قال سلمان )حأديث27(

رمضان شهر ساعات في الملئكة عليه صلت حألل من وشراب
ل كان إن سلمان قال عليه وصلى القدر ليلة في جبريل وصافحه

شربأة أو لبن مذقة أو خبز كسرة على فطر إن قال قوته على يقدر
وتابأعه جعفر أبأي بأن الحسين فيه يصح (عد) ول ذلك له كان ماء

ويرق دموعه تكثر جبريل يصافحه ومن فيه وزاد حأذاما بأن حأكيم
البيهقي (تعقب) بأأن متروك وحأكيم له أصل ل (حأب) وقال قلبه

حأكيم بأه تفرد وقال مطول حأكيم طريق من الشعب في أخرجه
بأخط (قلت) ورأيت معناه بأبعض آخر وجه من رويناه وقد هذا

الموضوعات من نسخة هامش على البأوصيري الشهاب العلمة
ورواه الخبر صح إن وقال صحيحه في خزيمة ابأن رواه الحديث هذا
 أعلم تعالى والله الثواب في الشيخ أبأو ورواه البيهقي طريقة من

رمضان سلم وإذا الياما سلمت الجمعة سلمت إذا )حأديث28(
أبأان بأن العزيز عبد وفيه عائشة حأديث (قط) من السنة سلمة

بأه ينفرد ولم طريقه من الشعب في أخرجه البيهقي (تعقب) بأأن
الحلية في نعيم أبأو أخرجه سعيد بأن يحيى الثوري عن تابأعه بأل

بأن أحأمد حأديث من إل نكتبه لم الثوري حأديث من غريب وقال
ل وقال الثوري عن مطيع أبأي عن أيضا البيهقي وأخرجه جمهور

هذا يعرف وإنما ضعيف مطيع وأبأو يصح

 155 ص:2ج: الشريعة تنزيه
بأمرة ضعيف أيضا وهو أبأان بأن العزيز عبد حأديث من الحديث

من الجمعة يوما سلم إذا الحديث معنى أن لي (قلت) ويظهر
من رمضان سلم وإذا المؤاخذة من الياما سلمت المعاصي
إلى الجمعة حأديث فيطابأق المؤاخذة من الياما سلمت المعاصي

بأينهما لما كفارة رمضان إلى ورمضان بأينهما لما كفارة الجمعة
 أعلم والله

الصائم أيستاك مالك بأن أنس سألت الحأوال عاصم )حأديث29(
النهار أول في قلت نعم قال ويابأسه السواك بأرطب قلت نعم قال

الجوزي) ابأن (قال الله رسول عن قال عمن قلت نعم قال وآخره
عن يروى بأه الحأتجاج يجوز ول الخوارزمي بأيطار بأن إبأراهيم رواه

سننه في والبيهقي الكنى في النسائي (تعقب) بأأن المناكير عاصم
تخريج في حأجر ابأن الحافظ وقال إبأراهيم طريق من روياه

 الكبير في الطبراني أخرجه معاذ حأديث من شاهد له الرافعي
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بأصوما وله شهر صوما يوما بأكل فله العشر صاما من )حأديث30(
الجوزي) من (بأن سنتان عرفة يوما بأصوما وله سنة الترويه يوما

أبأا (تعقب) بأأن الكلبي وعنه صالح أبأي طريق من عباس ابأن حأديث
جابأر حأديث من شاهد وله طريقهما من الثواب في أخرجه الشيخ
في له الشيخ أبأي (قلت) إخراج تاريخه في النجار ابأن أخرجه
لنه شاهدا يصلح ل جابأر وحأديث الوضع درجة عن يرقيه ل الثواب

تعالى والله وضاع وهو النصاري الملك عبد بأن محمد طريق من
 أعلم

الله رسول رآني الجمحي خلف بأن أمية بأن غليظ أبأي )حأديث31(
طائر أول هذا فقال صرد يدي وعلى وسلم عليه تعالى الله صلى
الحديث منكر معاوية بأن الله عبد (خط) وفيه عاشوراء يوما صاما

والظاء بأالغين روايته في ووقع غليظ أو الصحابأة في يعرف ول
ابأن أخرجه الحديث (تعقب) بأأن بأالمهملتين أخرى وفي المعجمتين

أخرج شاهد وله سلمة غليظ أبأا وسمى الصحابأة معجم في قانع
عن غليظ أبأي بأن موسى عن المناهي كتاب في الترمذي الحكيم

عن الحلبة في نعيم أبأو وأخرج صاما طير أول الصرد هريرة أبأي
(قلت) وفي عاشوراء يوما تصوما الوحأوش كانت عباد بأن قيس

بأه تفرد غليظ أبأي حأديث إيراد بأعد للذهبي الموضوعات تلخيص
في الخطيب رواه الجمحي معاوية بأن الله عبد

 156 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في وقال انتهى ثقة معاوية بأن الله وعبد إليه طرق بأثلثا تاريخه

 أعلم تعالى والله منكر حأديث هذا الميزان
(حأا) من أبأدا يرمد لم عاشوراء يوما بأالثمد اكتحل من )حأديث32(

عهدة من الله إلى أبأرأ وقال جويبر طريق من عباس ابأن حأديث
وقال الحاكم عن الشعب في أخرجه البيهقي (تعقب) بأأن جويبر

بأشر بأن حأمدان بأن بأشر رواه وكذلك قال بأمرة ضعيف إسناده
غيره رواية في ذلك أر ولم بأشر بأن الحسين عمه عن النيسابأوري

وجاء انتهى عباس ابأن يلق لم والضحاك ضعيف وجويبر جويبر عن
معمر بأن إسماعيل وفيه النجار ابأن أخرجه هريرة أبأي حأديث من
حأديث من (قلت) وجاء بأثقة ليس الميزان في قال قيس بأن

تخريج إلى منسوبأا المراغي الفتح أبأي العلمة بأخط رأيته سلمان
وفي بأحير بأن الرحأمن عبد بأن محمد سنده وفي السلفي الحافظ

شيء يصح لم بأقولهم والكتاب الحفظ عن بأالمغنى المسمى الجزء
نصه ما الموصلي بأدر بأن حأفص أبأي للحافظ الباب هذا في

النبي عن شيء فيه يرد لم الحاكم قال عاشوراء يوما الكتحال
انتهى الحسين قتلة ابأتدعها بأدعة وهو وسلم عليه تعالى الله صلى

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

لن عاشوراء يوما الكحل يكره نصه ما الحنفية كتب بأعض وفي
بأقتله عينه لتقر بأالثمد وقيل الحسين بأدما اكتحل زياد ابأن أو يزيد

 أعلم والله انتهى
سائر عليه الله وسع عاشوراء يوما عياله على وسع من )حأديث33(

(عد) شداخ بأن هيصم وفيه مسعود ابأن حأديث (طب) من سنته
قال مجهول الله عبد بأن سليمان وفيه هريرة أبأي حأديث من

مسعود ابأن حأديث (تعقب) بأأن محفوظين غير والحديثان العقيلي
أبأي وحأديث الشعث في والبيهقي الكبير في الطبراني أخرجه
بأعضها صحح طرق من ورد أماليه في العراقي الحافظ قال هريرة

ذكره مجهول الجوزي ابأن قال الذي وسليمان ناصر ابأن الحافظ
وقد حأبان ابأن رأي على حأسن فالحديث قال الثقات في حأبان ابأن

الشعث في البيهقي أخرجهما وجابأر سعيد أبأي حأديث من روى
ضعيفة أسانيدهما مسعود وابأن هريرة أبأي حأديث وفي فيهما وقال

جابأر والحديث انتهى قوة أخذت بأعض إلى بأعضها ضم إذا ولكنها
مسلم شرط على وهو البيهقي منه أخرجه الذي غير أخر طريق
الزبأير أبأي عن شعبة حأديث من الستذكار في البر عبد ابأن أخرجه

أبأو وقال كذلك فوجدناه جربأناه جابأر قال قال ثم فذكره جابأر عن
الحافظ (قلت) قال مثله شعبة وقال مثله الزبأير

 157 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ابأن حأجر منكر جدا ورجاله موثوقون والظاهر أن الغلط فيه من

أبأي خليفة الفضل بأن الحباب فلعل ابأن الحأمر سمعه منه بأعد
احأتراق كتبه والله أعلم وورد من حأديث ابأن عمر أخرجه

الدارقطني في الفراد وقال منكر وموقوفا على عمر أخرجه ابأن
عبد البر في الستذكار بأسند رجاله ثقات إل أنه من رواية ابأن

المسيب عن عمر وقد اختلف في سماعه منه وعن إبأراهيم بأن
محمد بأن المنتشر قال كان يقال فذكره أخرجه البيهقي في

الشعب قال العراقي وأما قول الشيخ تقي الدين ابأن تيمية إن
حأديث التوسعة ما رواه أحأد من الئمة وإن أعلى ما بألغه فيه

قول ابأن المنتشر فهو عجيب منه فهو كما ذكرته في عدة من
كتب الئمة وقد جمعت طرقه في جزء انتهى (وقال) عبد الملك

بأن حأبيب أحأد أئمة المالكية أورده صاحأب المغرب 
(ل تنس ل ينسك الرحأمن عاشورا 

) مذكورا الخيار في زلت ل واذكره
تشمله الله صلة الرسول قال(

) والنورا الحق وجدنا عليه قول
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سعة ذا عاشوراء ليل في بأات من(
يكن بأعيشته في الحول محبورا) 

(فارغب فديتك فيما فيه رغبنا 

) ومقبورا حأيا كلهم الورى خير
الحديث ثبوت على دليل الجليل الماما هذا من وهذا
أن منه يلزما ل يصح ل أحأمد الماما (قلت) وقول عنده
الحديث يكون فقد القيم ابأن فهمه كما بأاطل يكون

حأسنا يكون بأأن بأه للحأتجاج صالح وهو صحيح غير
 أعلم تعالى والله

شهر صياما عدل رجب من يوما صاما من حأديث)34(
السبعة الجحيم أبأواب عنه غلقت أياما سبعة صاما ومن
الجنة أبأواب له فتحت أياما ثمانية منه صاما ومن

سيئاته الله بأدل أياما عشرة منه صاما ومن الثمانية
مناد نادى يوما عشرة ثمانية منه صاما ومن حأسنات

(خط) العمل فاستأنف مضى ما لك غفر قد الله إن
متروك السائب بأن الفرات وفيه ذر أبأي حأديث من

ولم أماليه في أورده حأجر ابأن الحافظ (تعقب) بأأن
على اتفق غريب حأديث هذا قال بأل بأوضع يسمه
بأن رشدين ضعيف وهو السائب بأن فرات عن روايته
لكن أيضا ضعيفان وهما مروان بأن والحكم سعد

رشدين رواية ففي الصحابأي اسم في عليه اختلف
أدري فل عباس ابأن عن الحكم رواية وفي ذر أبأي عن

مهران بأن وميمون شيخهما من أو أحأدهما من الغلط
طريق وله انتهى ذر أبأا يدرك ولم عباس ابأن أدرك قد

 آخر

 158 ص:2ج: الشريعة تنزيه

الحافظ وسمه (قلت) بأل عساكر وابأن الشعب في البيهقي أخرجه
فضل في وورد قال فإنه العجب تبيين كتابأه في بأالبطلن حأجر ابأن

يغتر لئل عليها بأالتنبيه بأأس ل أحأاديث الباطلة الحأاديث من رجب
أشار الذي الثاني الطريق بألفظ الحديث هذا وذكر ومنها فمنها بأها

وفي للبيهقي الوقات فضائل في رويناه قال ثم السيوطي إليه
لبأي والترهيب الترغيب وفي الكتاني العزيز لعبد رجب فضائل
عبد بأن الغفور عبد عن مطر بأن عثمان طريق من التيمي القاسم
مطر بأن وعثمان فذكره النبي قال قال أبأيه عن سعيد بأن العزيز
حأديث وذكر ومنها قال ثم ضعفه على الئمة وأجمع حأبان ابأن كذبأه
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بأن ميمون عن الفرات عن الله عبد أبأي رشدين طريق من ذر أبأي
قال ثم رجب فضائل في الكتاني العزيز عبد رواه وقال عنه مهران
عباس ابأن عن ميمون عن فرات عن مروان بأن الحكم ورواه

والحكم ورشدين فنجويه بأن الحسين الله عبد أبأو الحافظ أخرجه
عساكر ابأن طريق وأما حأالها بأان قد البيهقي طريق فهذه متروكان

من بأواحأدة ينجبر ل الحديث أن فظهر إدريس ابأن المنعم عبد ففيها
 أعلم تعالى والله الطريقين

الثالث الفصل

طلحة أبأو لي فقال بأردا السماء مطرت مالك بأن أنس )حأديث35(
تأكل له فقلت صائم وهو يأكل فجعل فناولته البرد هذا من ناولني
هو إنما شراب ول بأطعاما ليس إنه أخي ابأن يا فقال صائم وأنت
له ذلك فذكرت الله رسول فأتيت بأطوننا بأه تطهر السماء من بأركة
أكن لم إن هاتين الله أصم أنس قال عمك أدب من خذ فقال

أصم رواته من كل بأقول (مى) مسلسل الله رسول من سمعته
الحسين بأن الله عبد وفيه فلن من سمعته أكن لم إن هاتين الله

الحديث هذا في الحسين ابأن الله لعبد ذنب (قلت) ل المصيصي
أصم أنس قول دون مسنديهما في والبزار يعلى أبأو أخرجه فقد
المطالب راجعت وقد الله رسول من سمعته أكن لم إن هاتين الله

ثم ضعيف إسناده إيراد بأعد قال فرأيته حأجر ابأن للحافظ العالية
انتهى موقوفا فذكره طلحة أبأا رأيت أنس عن البزار ورواه قال
المتن هذا أن فتبين طلحة أبأي عن إل الفعل هذا نعلم ل البزار قال

الزيادة بأهذه موضوع أنه عنى إنما السيوطي ولعل بأموضوع ليس
أعلم تعالى والله مطلقا ل والتسلسل

 159 ص:2ج: الشريعة تنزيه
سمعه وكف وسكون إنصات في رمضان صاما من )حأديث36(

القيامة يوما منه الله اقترب والكذب الحراما من وجوارحأه وبأصره
أبأي حأديث (مى) من السلما عليه إبأراهيم ركبة ركبته تمس حأتى

من مسنده في الحارثا (قلت) عند سهل بأن السري وفيه هريرة
أبأي حأديث من ربأه عبد بأن ميسرة عن المحبر بأن داود طريق
صاما ومن وفيه الحديث فذكر الله رسول خطبنا عباس وابأن هريرة

بأالباطل والخوض والكذب والنميمة الغيبة عن وكف رمضان
وجميع وبأصره سمعه وكف تعالى الله ذكر عن إل لسانه وأمسك
له كان المسلمين أذى وعن تعالى الله محارما جميع عن جوارحأه

الخليل إبأراهيم ركبة ركبته تمس أن تعالى الله عند القربأى من
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إيراده بأعد العالية المطالب في حأجر ابأن الحافظ قال السلما عليه
ميسرة من سرقه سهل بأن السرى فكان انتهى موضوع حأديث هذا
في الذهبي وأقره الواهيات في هذا حأديثه أورد الجوزي ابأن أن إل

الدارقطني ضعفه قوله على السرى جرح في يزد ولم تلخيصه
 أعلم تعالى والله موضوعا ليس عنده فكان

إحأدى لكم جعل الله شهر فإنه رمضان شهر اتقوا )حأديث37(
الله شهر رمضان وشهر وتروون فيها تشبعون شهرا عشر

الله وعبد وواثلة أمامة أبأي حأديث (مى) من أنفسكم فيه فاحأفظوا
 السدي محمد بأن إسحاق وفيه بأسر بأن

خير لرمضان فيه يتشعب لنه شعبان سمى لم تدرون )حأديث38(
الحر من يذيبها أي الذنوب يرمض لنه رمضان سمى وإنما كثير

 ميمون بأن زياد وفيه أنس حأديث من الثواب (يخ) في
لنه رمضان سمى لم تدرون الله رسول قال أنس )حأديث39(

خير فاته فاتته من ليال ثلثا رمضان في وإن الذنوب فيه ترمض
وآخر وعشرين إحأدى وليلة عشرة تسع وليلة عشر سبع ليلة كثير
لم ومن نعم قال القدر ليلة سوى هي الله رسول يا عمر فقال ليلة

طريق (مى) من له يغفر شهر أي ففي رمضان شهر في له يغفر
 ميمون بأن زياد

على القرآن كفضل الشهور سائر على رجب فضل )حأديث40(
الكلما سائر

 160 ص:2ج: الشريعة تنزيه
لم من سنده وفي علته يبين (قلت) لم أنس حأديث (مى) من

الحديث هذا حأجر ابأن للحافظ العجب تبيين كتاب وفي أعرفه
على القرآن كفضل الشهور سائر على رجب فضل ولفظه بأزيادة
على محمد كفضل الشهور سائر على شعبان وفضل الذكار سائر
على الله كفضل الشهور سائر على رمضان وفضل النبياء سائر
الله هبة إل ثقات وإسناده السلفي رواه الحافظ قال عباده

 أعلم تعالى والله انتهى الفة فهو السقطى
تلك وقاما اليوما ذلك صاما من وليلة يوما رجب في )حأديث41(

وهي سنة مائة وقاما سنة مائة صاما كمن الجر من له كان الليلة
(مى) من محمدا نبيا الله بأعث اليوما ذلك في رجب من بأقين لثلثا
حأديثه تركوا وهياج أبأيه عن هياج بأن خالد وفيه سلمان حأديث

ابأن هو هياج العجب تبيين في حأجر ابأن الحافظ (قلت) قال
ابأن وضعفه التابأعين من جماعة عن روى الهروي النميمي بأسطاما

الملقب الحافظ محمد بأن صالح وقال تركوه داود أبأو وقال معين
أكن ولم للعتبار ثلثة أو حأديثان إل حأديثه من يكتب ل الهياج بأجزرة
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مناكير أحأاديث عندهم فرأيت هراة قدمت حأتى هذا بأكل أنه أعلم
صالح رآها التي الحأاديث وهذه الله عبد أبأو الحاكم قال له كثيرة

وقال عليه فيها والحمل خالد لبأنه فيها الذنب الهياج حأديث من
جهة من فهو الهياج على أنكر كلما الهروي زياد بأن أحأمد بأن يحيى

قال خالد من الحديث هذا في فالفة هذا وعلى انتهى خالد ابأنه
إلى منكر له بأإسناد النسفي هناد فوائد من جزء في وروينا الحافظ
السابأع في نبيا بأعثت الله رسول قال قال أنس عن الزهري

ستين كفارة له كان اليوما ذلك صاما فمن رجب من والعشرين
علي إلى بأاطل بأسند صخر بأن الحسن أبأي فوائد في وروينا شهرا

اليوما ذلك صاما فمن فيه قال لكن المتن هذا مثل طالب أبأي بأن
معاذ أبأي جزء في وروينا سنين عشر كفارة كانت إفطاره عند ودعا

طريق من الكتاني العزيز لعبد رجب فضائل وفي المروزي الشاه
عن حأوشب بأن شهر عن الوراق مطر عن شوذب ابأن عن ضمرة

الله كتب رجب من وعشرين سبع يوما صاما من موقوفا هريرة أبأي
محمد على جبريل فيه هبط الذي اليوما وهو شهرا ستين صياما له

 أعلم والله انتهى المعنى هذا في ورد ما أمثل وهذا بأالرسالة
سألت فقال رجب صياما عن رجل سأله وقد الدرداء أبأي )أثر42(

شهر عن

 161 ص:2ج: الشريعة تنزيه
فضل إل السلما زاده وما جاهليتها في تعظمه الجاهلية كانت

بأه يبتغي الله ثواب بأه محتسبا تطوعا يوما منه صاما فمن وتعظيما
وأغلق تعالى الله غضب اليوما ذلك صومه أطفأ مخلصا الله وجه
جزاء ذلك كان ما ذهبا الرض ملء أعطى ولو النار أبأواب من بأابأا
إذا وله الحساب يوما دون الدنيا من بأشيء أجره يستكمل ول له

الدنيا عاجل من بأشيء دعاه فإن مستجابأات دعوات عشر أمسى
الله أولياء من داع دعا ما كأفضل الخير من له ادخر وإل أعطاه
ذلك مع وله ذلك مثل له كان يومين صاما ومن وأصفيائه وأحأبابأه

ومن بألغت ما أعمارهم بأالغة عمرهم في الصديقين من عشرة أجر
عند له وجل عز الله له وقال ذلك مثل له كان أياما ثلثة صاما

ووليتي محبتي له ووجبت هذا عبدي حأق وجب لقد إفطاره
تأخر وما ذنبه من تقدما ما له غفرت قد أني ملئكتي يا أشهدكم

اللباب أولي ثواب ومثل ذلك مثل له كان أياما أربأعة صاما ومن
كان أياما خمسة صاما ومن الفائزين أول في كتابأه ويعطى التوابأين

ويكتب البدر ليلة القمر مثل ووجهه القيامة يوما ويبعث ذلك مثل له
ما الله على تمن له ويقال الجنة ويدخل حأسنات عالج رمل عدد له

يستضيء نورا ويعطى ذلك مثل له كان أياما ستة صاما ومن شئت
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على يمر حأتى المنين مع ويبعث القيامة يوما الجمع أهل بأه
الرحأم وقطيعة الوالدين عقوق من ويعافي حأساب بأغير الصراط

مثل له كان أياما سبعة صاما ومن لقيه إذا بأوجهه عليه الله ويقبل
وأوجب النار على الله وحأرمه جهنم أبأواب سبعة عنه ويغلق ذلك

مثل له كان أياما ثمانية صاما ومن يشاء حأيث منها يتبوأ الجنة له
تسعة صاما ومن شاء أيها من يدخل الجنة أبأواب له وفتحت ذلك
في القيامة يوما ويبعث عليين في كتابأه ورفع ذلك مثل له كان أياما

حأتى الجمع لهل ويشرق يتلل ووجهه قبره من ويخرج المنين
بأغير الجنة يدخل أن يعطى ما أدنى فإن مصطفى نبي هذا يقولوا

وهو أضعافه وعشرة ذلك مثل له بأخ فبخ عشرة صاما ومن حأساب
لله القوامين المقربأين في ويكون حأسنات سيئاته الله يبدل ممن

ومن محتسبا صابأرا قائما صائما عاما ألف الله عبد وكمن بأالقسط
ممن وهو ضعفا وعشرون ذلك مثل له كان يوما عشرين صاما

ومضر ربأيعة مثل في ويشفع قبته في السلما عليه إبأراهيم يزاحأم
له كان كمل يوما ثلثين صاما ومن والذنوب الخطايا أهل من كلهم
الله ولي يا أبأشر السماء من مناد وناداه ضعفا وثلثون ذلك مثل

مرافقة في وجل عز الجليل الله وجه إلى النظر العظمى بأالكرامة
رفيقا أولئك وحأسن والصالحين والشهداء والصديقين النبيين
ثلثا لك طوبأى لك طوبأى

 162 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الكريم ربأك ثواب ختم إلى فأفضيت الغطاء كشف إذا غدا مرات

حأياض من شربأة نفسه خروج عند ربأه سقاه الموت بأه نزل فإذا
من ويخرج ريان قبره في فيظل ألما للموت يجد ل حأتى الفردوس

خرج فإذا النبي حأوض يرد حأتى ريان الموقف في ويظل ريان قبره
والياقوت الدر من النجائب معهم ملك ألف سبعون أتاه قبره من

ربأك إلى النجا الله ولي يا فيقولون والحلل الحلي طرائف ومعهم
الناس أول من فهو جسمك له وانحلت نهارك له أظمأت الذي
عنهم الله (رضى الذين الفائزين مع القيامة يوما عدن جنات دخول

يصومه يوما لكل كان العظيم) فإن الفوز هو وذلك عنه ورضوا
جميع اجتمع لو هيهات فهيهات بأها فتصدق قوته قدر على صدقة

ما الثواب من العبد ذلك أعطى ما قدر يقدروا أن على الخلئق
(شا) في الثواب من العبد ذلك أعطى مما العشر معشار بألغوا

داود فيه بأعض فوق بأعضها ظلمات وإسناده مكحول عن الترغيب
بأن والعلء ضعفوه الحكم بأن وسليمان بأه المتهم وهو المحبر بأن

تبيين في حأجر ابأن الحافظ (قلت) أورده ضعفه على مجمع كثير
وضعه من الله فقبح الوضع ظاهر موضوع حأديث هذا وقال العجب
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بأه والمتهم كتابأته حأال وفي قراءته من شعري قف لقد فوالله
ومكحول كذب قد فكلهما خالد بأن والعلء المحبر بأن داود عندي

عبد رواه وقد قط مكحول بأه حأدثا ما والله ول الدرداء أبأا يدرك لم
طريق من رجب شهر فضائل كتاب في بأطوله الكتاني العزيز

ابأن الحافظ وبأين انتهى المحبر بأن داود عن أسامة أبأي بأن الحارثا
خالد بأن حأجر ابأن فقال العلء والد في مخالفة والسيوطي حأجر
 أعلم تعالى )الله1( فليحرر كثير ابأن السيوطي وقال

أيها فقال بأجمعة رجب قبل الله رسول خطبنا أنس )حأديث43(
تضاعف الصم الله شهر رجب عظيم شهر أظلكم قد إنه الناس

يرد ل الكربأات فيه وتفرج الدعوات فيه وتستجاب الحسنات فيه
أضعاف فيه له ضوعف خيرا فيه اكتسب فمن دعوة فيه للمؤمن

نهاره وصياما ليله بأقياما فعليكم يشاء لمن يضاعف والله مضاعفة
تيسر ما ركعة كل في يقرأ ركعة خمسين فيه يوما في صلى فمن
وبأعدد والوتر الشفع بأعدد الحسنات من الله أعطاه القرآن من

خزن ومن سنة صياما بأه له الله كتب يوما صاما ومن والوبأر الشعر
فيه تصدق ومن ونكير منكر مساءلة عند حأجته الله لقنه لسانه فيه

وصله رحأمه فيه وصل ومن النار من رقبته فكاك بأها كان بأصدقة
والخرة الدنيا في الله

 163 ص:2ج: الشريعة تنزيه
له الله أمر مريضا فيه عاد ومن حأياته أياما أعدائه على ونصره

جنازة على فيه صلى ومن عليه والتسليم بأزيارته ملئكته كراما
يوما الله أجلسه طعاما مؤمنا أطعم ومن موؤدة أحأيى فكأنما
ماء من شربأة سقى ومن ومحمد إبأراهيم عليها مائدة على القيامة
ألف الله كساه مؤمنا كسا ومن المختوما الرحأيق من الله سقاه

الله غفر رأسه على يده ورفع يتيما أكرما ومن الجنة حألل من حألة
مرة فيه تعالى الله استغفر ومن يده مستها شعرة كل بأعدد له

عند كتب تهليلة هلله أو تسبيحة الله سبح ومن له الله غفر واحأدة
القرآن فيه ختم والذاكرات) ومن كثيرا الله (الذاكرين من الله
والمرجان بأاللؤلؤ مكلل تاجا منهما واحأد كل ووالده هو ألبس مرة

وأبأان دينار بأن مالك طريق (كر) من القيامة يوما فزع من وأمن
(قلت) وقال الوجه هذا من إل أكتبه لم بأمرة منكر حأديث هذا وقال

عبد محمد أبأو الحافظ رواه العجب تبيين في حأجر ابأن الحافظ
موضوع وهو رجب فضل كتاب في الكتاني أحأمد بأن العزيز

 أعلم تعالى والله مجهول وإسناده
الله بأعثه لياليه من ليلة وقاما رجب من يوما صاما من )حأديث44(

 ويكبر يهلل وهو الصراط على ومر القيامة يوما آمنا تعالى
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يحيى بأن إسماعيل طريق من جابأر حأديث (مى) من الحديث
 التيمي

الله أطعمه منه يوما وصاما رجب من ليلة أحأيى من )حأديث45(
المختوما الرحأيق من وسقاه الجنة حألل من وكساه الجنة ثمار من

 مخارق بأن الحصين طريق من علي بأن الحسين حأديث (مى) من
أبأواب على مكتوبأة وأيامه الحرما أشهر من رجب )حأديث46(

بأتقوى صومه وجود يوما منه الرجل صاما فإذا السادسة السماء
صومه يتم لم وإذا له اغفر رب يا فقال اليوما ونطق الباب نطق الله

مى) من (شا نفسك خدعتك وقال له يستغفرا لم الله بأتقوى
ابأن الحافظ (قلت) وعزاه التيمي إسماعيل وفيه سعيد أبأي حأديث
سعيد أبأي للحافظ الصياما فضل كتاب إلى العجب تبيين في حأجر

 أعلم تعالى والله المذكور بأإسماعيل وأعله النقاش
تعالى الله أفرده الذي المنبتر الصم الله شهر رجب )حأديث47(

الكبر الله رضوان استوجب واحأتسابأا إيمانا يوما صاما فمن لنفسه
فيه ترمض أمتي شهر رمضان وشهر

 164 ص:2ج: الشريعة تنزيه
طيب وفطره يغتب ولم يكذب ولم مسلم عبد صاما فإذا ذنوبأهم

من تاريخه (حأا) في سلخها من الحية تخرج كما ذنوبأه من خرج
وعنه متروك العبدي هارون أبأو وفيه الخدري سعيد أبأي حأديث
فإنهم هارون أبأو الفة (قلت) لعل بأشيء ليس طليق بأن عصاما
 أعلم تعالى والله فرعون من أكذب هو بأعضهم قال حأتى كذبأوه

عندي ولكم المشركين على خلفا النيروز يوما صوموا )حأديث48(
عبد وفيه علته يبين (قلت) لم أنس حأديث (مى) من سنتين صياما

 أعلم تعالى والله أعرفهم لم وجماعة الحراني إبأراهيم بأن الوهاب
حأديث (مى) من سنة ستين كصوما عرفة يوما صوما )حأديث49(

 تميم بأن محمد وفيه مسعود ابأن
ذلك صاما فمن إبأراهيم ولد الحجة ذي من ليلة أول في )حأديث50(

توبأة أنزل الحجة ذي من تسع وفي سنة ثمانين كفارة كان اليوما
حأديث (مى) من سنة ستين كفارة كان اليوما ذلك صاما فمن داود
ابأن حأديث ومن العطار الحسين بأن سهل بأن محمد وفيه علي

ذي من يوما أول في الخليل إبأراهيم ولد بألفظ صدره مسعود
علة يبين (قلت) لم سنة سبعين كصوما اليوما ذلك فصوما الحجة

 أعلم تعالى والله ترجمة على لهم أقف لم من سنده وفي هذا
على أيوب ثواب مثل الله أعطاه التروية يوما صاما من )حأديث51(

بأن عيسى ثواب مثل وجل عز الله أعطاه عرفة يوما صاما وإن بألئه
من ثواب الله أعطاه يصلي حأتى النحر يوما يأكل لم وإن مريم
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(مى) شهيدا مات يوما ثلثين إلى مات فإن اليوما ذلك في صلى
 عمرو بأن حأماد وفيه أنس حأديث من

جميع عنده أفطر فكأنما عاشوراء يوما عنده أفطر من )حأديث52(
 حأبيب أبأي بأن حأبيب وفيه عباس ابأن حأديث (نع) من محمد أمة

للصائمين ويوضع منه شعرة كل للصائم يسبح )حأديث53(
بأالدر مكللة ذهب من مائدة العرش تحت القيامة يوما والصائمات

أنواع من عليها الدنيا دائرة مقدار على والجوهر

 165 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وينعمون ويشربأون يأكلون فهم وثمارها وأشربأتها الجنة أطعمة
طريق من الدرداء أبأي حأديث (مى) من الحساب شدة في والناس

 مريم أبأي بأن نوح عصمة أبأي
المضطر والمشرب المطعم نعيم عن يسألون ل ثلثة )حأديث54(

الخلق سوء على يلمون ل وثلثة الضيف وصاحأب والمتسحر
أبأي حأديث (مى) من العادل والماما يفطر حأتى والصائم المريض

 عمرو بأن مجاشع طريق من هريرة
ما ذهبا الرض ملء أعطى فلو تطوعا يوما صاما من )حأديث55(

خراش وفيه أنس حأديث (نجا) من الحساب يوما دون بأأجره وفى
العدوي سعيد أبأو وعنه أنس مولى

 166 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 الحج كتاب

الول الفصل

عنه رضى فإذا بأالرضى إل الحج لعبده ييسر ل الله إن )حأديث1(
فيه يصح ول السود بأن المقداد حأديث (عد) من الحج له أطلق
عن الموضوعات يروي حأبان ابأن قال الرحأمن عبد بأن سعيد

من بأغداد قاضي الجمحي هو الرحأمن عبد بأن (قلت) سعيد الثقات
غرائب له وقال عدي ابأن رده فيه حأبان ابأن وكلما مسلم رجال

 أعلم تعالى والله حأسان
حأديث (عد) من بأالمعصية بأدأ فقد يحج أن قبل تزوج من )حأديث2(

جمهور بأن وأحأمد الرملي سويد بأن أيوب بأن محمد وفيه هريرة أبأي

السماء في مات فكأنما المقدس بأيت في مات من )حأديث3(
 متهم وهو الصفار هو قلت بأشيء عطية) وليس بأن يوسف (رواه

الثاني الفصل
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يحج ولم الحراما الله بأيت إلى تبلغه وراحألة زادا ملك من )حأديث4(
(عد) من علي حأديث (ت) من نصرانيا أو يهوديا يموت أن عليه فل

غير في السلما حأجة يحج ولم مات من بألفظ هريرة أبأي حأديث
إما الميتتين أي فليمت جائر سلطان أو ظاهرة حأاجة أو حأابأس وجع

أمامة أبأي حأديث الجوزي) من وابأن يعلى (أبأو نصرانيا أو يهوديا
عبد بأن هلل وفيه العور الحارثا الول سند في يصح ول بأنحوه

وعبد المهزما أبأو الثاني وفي ومجهول عمرو بأن ربأيعة مولى الله
المغيرة الرابأع وفي مطر بأن عمار الثالث وفي قطامي بأن الرحأمن

من هذا يروى وإنما متروكان سليم أبأي بأن وليث الرحأمن عبد بأن
من الميزان في الذهبي أورده علي حأديث (تعقب) بأأن عمر قول

شواهد وله هذا من أصلح آخر بأإسناد جاء قد قال ثم هلل طريق
حأديث من البيهقي أخرجه وقد هريرة وأبأي أمامة أبأي حأديث من
عمر قول من شاهد فله قوي غير كان وإن إسناده وقال أمامة أبأي

أن هممت لقد قال عمر عن سننه في منصور بأن سعيد أخرجه
هذه إلى رجال أبأعث

 167 ص:2ج: الشريعة تنزيه
عليه فيضربأو يحج ولم جدة له كان من كل فلينظروا المصار
في جماعة ابأن الدين عز القاضي وقال بأمسلمين هم ما الجزية

موضوع علي حأديث إن الجوزي ابأن قول إلى التفات ل مناسكه
كل إن وقال جامعه في الترمذي أخرجه وقد بأالوضع يصفه وكيف
قال أحأدهما هذا وليس حأديثين إل بأه معمول كتابأه في حأديث

وقال وجوبأه يعتقد ول تركه يستحل من على مؤول والحديث
طرق له الحديث هذا الرافعي أحأاديث تخريج في حأجر ابأن الحافظ
يعلى وأبأو اليمان كتاب في وأحأمد منصور بأن سعيد فأخرجه

ابأن عن سليم أبأي بأن ليث عن شريك عن طرق من والبيهقي
وقد الحفظ سيء وشريك ضعيف وليث أمامة أبأي عن سابأط
أبأي وابأن اليمان في أحأمد أخرجه فأرسله الثوري سفيان خالفه
أبأي طريق المنذري وقال مرسل سابأط ابأن عن طريقه من شيبة
موقوفة صحيحة أخرى طريق وله طرقه أصلح فيها ما على أمامة

مرات ثلثا نصرانيا أو يهوديا ليمت قال عمر عن البيهقي أخرجها
حأجر ابأن قال سبيله وخليت سعة لذلك وجد يحج ولم مات رجل
لهذا أن علم سابأط ابأن مرسل إلى الموقوف هذا انضم فإذا

من خطأ لذلك وتبين الترك استحل من على ومحمله أصل الحديث
التغليظ سبيل على أنه بأعضهم (قلت) وعن موضوع أنه ادعى
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بأعضهم وعن الفرض قضاء إلى المبادرة على والتحريض والتنفير
مات فمن يحج ل والنصراني اليهودي لن التمثيل سبيل على أنه

(قال) السيوطي أعلم والله والنصراني كاليهودي كان يحج ولم
عمر ابأن عن تفسيره في حأاتم أبأي ابأن أخرجه ما شواهده ومن
عينيه بأين سيماه كان يحج ولم صحيح موسر وهو يجد كان من قال
العالمين) وأخرج عن غني الله فإن كفر (ومن الية هذه تل ثم كافر

الحج إلى وجد من قال عمر ابأن عن آخر وجه من منصور بأن سعيد
يدري ل لنه عليه يصل لم يحج ولم مات ثم سنة ثم سنة سبيل
فيما أيضا حأجر ابأن الحافظ (قلت) وتعقبه نصرانيا أو يهوديا مات
الجوزي ابأن بأأن دربأاس لبأن الموضوعات حأاشية على بأخطه رأيته

كانت فإن بأها محتجا بأالتحقيق الحأاديث هذه أخرج قد نفسه
 أعلم تعالى والله بأها الحأتجاج له جاز فكيف موضوعة

الدعوات بأهذه عرفة ليلة الله دعا أمة ول عبد من ما )حأديث5(
إل أعطاه إل شيئا الله يسأل لم إل مرة ألف كلمات عشر وهي

الذي سبحان عرشه السماء في الذي سبحان مأثما أو رحأم قطيعة
سبحان سبيله البحر في الذي سبحان موطئه الرض في

 168 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الذي سبحان رحأمته الجنة في الذي سبحان سلطانه النار في الذي
رفع الذي سبحان روحأه الهواء في الذي سبحان قضاؤه القبور في

منجأ ول ملجأ ل الذي سبحان الرض وضع الذي سبحان السماء
بأن عزرة فيه يصح ول مسعود ابأن حأديث (عق) من إليه إل منه

يقتضى ل هذا (تعقب) بأأن عليه يتابأع ول ضعيف اليحمدي قيس
الدعوات في والبيهقي يعلى وأبأو الطبراني أخرجه والحديث الوضع

الوقات فضائل في البيهقي (قلت) ورواه عزرة عن طرق من
فرغت فإذا وضوء على يكون أن فيه زاد رواته بأعض إن وقال أيضا
 أعلم تعالى والله حأاجتك واستأنف النبي على صليت آخره من

إن الناس أيها عرفة عشية الله رسول خطبنا عمر ابأن )حأديث6(
وأعطى محسنكم من فقبل هذا مقامكم في عليكم تطول قد الله

بأينكم فيما التبعات إل لمحسنكم مسيئكم ووهب سأل ما محسنكم
الناس أيها قال النحر غداة كان فلما تعالى الله اسم على أفيضوا

محسنكم من فقيل هذا مقامكم في عليكم تطول قد تعالى الله إن
والتبعات لمحسنكم مسيئكم ووهب سأل ما محسنكم وأعطى

فقال الله اسم على أفيضوا عنده من عوضها ضمن بأينكم فيما
بأنا وأفضت حأزينا كئيبا بأالمس بأنا أفضت الله رسول يا أصحابأه

بأه لي يجد لم شيئا بأالمس ربأي سألت فقال مسرورا فرحأا اليوما
إن محمد يا قال السلما عليه جبريل أتاني الثاني اليوما كان فلما
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رواد أبأي ابأن العزيز عبد (نع) وفيه بأالتبعات عينك أقر قد تعالى الله
بأن بأشار الرحأيم عبد وتابأع هارون بأن الرحأيم عبد وعنه بأه يحتج ل

الرزاق) (عبد عنبسة بأن يحيى (حأب) وفيه مجهول الحنفي بأكير
الصامت ابأن عبادة حأديث من الطبراني طريقه ومن المصنف في

بأن الله (عبد بأشيء ليس عمرو بأن وخلس يسم لم من وفيه
مرداس بأن عباس حأديث (عد) من المسند زيادات أحأمد) في

حأديث (حأب) من جدا الحديث منكر عباس بأن كنانة وفيه بأمعناه
الردني علي بأن الحسن الغني عبد أبأو وفيه مختصرا هريرة أبأي

المفرد تأليفه وفي المسدد القول في حأجر ابأن (تعقبه) الحافظ
)1للحجاج( المغفرة عموما في الحجاج قوة سماه ذلك في

العزيز عبد طريق من عمر ابأن حأديث أن الكتابأين في ما وملخص
وأبأو مسنده في سفيان بأن والحسن تفسيره في جرير ابأن أخرجه

وابأن القطان سعيد بأن يحيى وثقه العزيز وعبد الحلية في نعيم
والدارقطني والعجلي الرازي حأاتم وأبأو معين

 169 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في هو وليس صالحا كان أحأمد وقال بأأس بأه ليس النسائي وقال
ل القطان قال الرجاء أجل من جماعة فيه وتكلم غيره مثل الثبت
حأديثه يوصف ل حأاله هذا كان ومن فيه أخطأ لرأي حأديثه يترك

عبد وأما توبأع وقد كلما فيه للمتقدمين أر فلم بأشار وأما بأالوضع
غيرهما على العتماد لكن ثابأت فجرحأهما عنبسة بأن ويحيى الرحأيم

ماجه ابأن أخرجه مرداس بأن العباس وحأديث يكن لم حأديثهما وكأن
المختارة في المقدسي الضياء وصححه سننهما في والبيهقي

وكنانة صالح عنده فهو عليه وسكت منه طرفا داود أبأو وأخرج
وقال الثقات وفي الضعفاء في فذكره حأبان ابأن قول فيه اختلف

فيه كنانة بأن الله عبد وولده رؤبأة له إن يقال تاريخه في منده ابأن
يكون أن وغايته الوضع يقتضي ل ذلك وكل أيضا حأبان لبأن كلما

له هذا إخراجه بأعد البيهقي وقال طرقه بأكثرة ويعتضد ضعيفا
ففيه بأشواهده صح فإن البعث كتاب في ذكرناها قد كثيرة شواهد
لمن ذلك دون ما (ويغفر تعالى الله قال فقد يصح لم وإن الحجة
 الشرك) انتهى دون بأعضا بأعضهم وظلم يشاء
ول المبهم الرجل إل فيه وليس ثقات رجاله عبادة حأديث وأن

عمرو بأن وخلس يسم لم راويه أن بأمجرد بأالوضع الحديث يوصف
الحديث ورد وقد ثقة حأنبل بأن أحأمد فيه وقال الشيخان له روى
في يعلى وأبأو منيع ابأن أخرجه مالك بأن أنس رواية من أيضا

عبد رواية من الترغيب في المنذري وذكره ضعيف بأسند مسنديهما
ثبت فإن أنس عن عدي بأن الزبأير عن الثوري عن المبارك بأن الله
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جد زيد رواية ومن الصحيح شرط على فهو المبارك ابأن إلى سنده
وفي المعرفة في منده ابأن أخرجه زيد بأن الله عبد بأن الرحأمن عبد

المخارج اختلفت إذا الطرق كثرة أن إل حأاله يعرف ل من رواته
وعدلت سنده اتصل ما الحديث أهل عند والمقبول قوة المتن تزيد

بأالصورة القوة له تحصل حأتى طرقه بأعض اعتضد أو رجاله
وبأهذا قوية غير انفردت لو منها طريق كل كان ولو المجموعة

ليعتمد الواحأد الحديث طرق تكثيرهم في الحديث أهل عذر يظهر
من بأكثير العمل الفقيه ترك يستلزما ذلك عن العراض إذ عليه

 انتهى إليه اتصلت التي الطريق ضعف على اعتمادا الحأاديث
هذا من أفضل عمل ول قول بأعرفة الموقف في ليس )حأديث7(

بأعرفة وقف إذا القول هذا صاحأب إليه الله ينظر من وأول الدعاء
ويبسط بأوجهه الحراما البيت فيستقبل

 170 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الله إل إله ل ويقول ثلثا ويكبر ثلثا يلبي ثم الداعي كهيئة يديه

الخير بأيده ويميت يحيي الحمد وله الملك له له شريك ل وحأده
العظيم العلي بأالله إل قوة ول حأول ل يقول ثم مرة مائة ذلك يقول
شيئا بأكل أحأاط قد الله وأن قدير شيء كل على الله أن أشهد
هو الله إن الرجيم الشيطان من يتعوذ ثم مرة مائة ذلك يقول علما

ويبدأ الكتاب فاتحة يقرأ ثم مرات ثلثا ذلك يقول العليم السميع
الكتاب فاتحة آخر وفي الرحأيم الرحأمن الله بأبسم مرة كل في

ثم مرة أحأد) مائة الله هو (قل يقرأ ثم آمين مرة كل في يقول
صلى يقول النبي على يصلي ثم الرحأيم الرحأمن اله بأسم يقول
وبأركاته الله ورحأمة السلما وعليه المي النبي على وملئكته الله
في ولخوانه ولقرابأته لوالديه الدعاء في ويجتهد لنفسه يدعو ثم

مقاله في عاد دعائه من فرغ فإذا والمؤمنات المؤمنين من الله
يمسي حأتى عمل ول قول الموقف في له يكون ل ثلثا يقوله هذا
عبدي إلى انظروا يقول الملئكة بأه الله بأاهى أمسى فإذا هذا غير

بأأحأب وقرأ وهللني وحأمدني وسبحني ولباني وكبرني بأيتي استقبل
وأوجبت عمله قبلت قد أني أشهدكم نبيي على وصلى إلي السور

أهل في شفع ولو يشفع فيمن وشفعته ذنبه له وغفرت أجره له
حأديث من فوائده الجصاص) في يوسف (أبأو فيهم شفعته الموقف

له (تعقب) بأأن العمي زيد بأن الرحأيم عبد وفيه مسعود وابأن علي
عرفة عشية يقف مسلم من ما مرفوعا جابأر حأديث من شاهدا

ل وحأده الله إل إله ل يقول ثم بأوجهه القبلة فيستقبل بأالموقف
مرة مائة قدير شيء كل على وهو الحمد وله الملك له له شريك

محمد على صل اللهم يقول ثم مرة أحأد) مائة الله هو (قل يقرأ ثم
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إنك إبأراهيم آل وعلى إبأراهيم على صليت كما محمد آل وعلى
جزاء ما ملئكتي يا الله قال إل مرة مائة معهم وعلينا مجيد حأميد
علي وأثنى وعرفني وعظمني وكبرني وهللني سبحني هذا عبدي
ولو نفسه في وشفعته له غفرت قد أني اشهدوا نبيي على وصلى
البيهقي أخرجه كلهم الموقف أهل في لشفعته هذا عبدي سألني

إلى ينسب من إسناده في ) وليس1غريب( متن وقال الشعب في
كلهم رواته وقال أماليه في حأجر ابأن الحافظ وأورده الوضع

 انتهى مجهول فإنه الطلحي محمد بأن الرحأمن عبد إل موثوقون
وابأن الديلمي أخرجه البغدادي ناصح بأن أحأمد الطلحي تابأع وقد

في الطبري المحب قال المتعقب (قلت) والحديث بأزيادة النجار
أعلم والله الصحيح الدعاء جامع في منصور أبأو أخرجه أحأكامه

 171 ص:2ج: الشريعة تنزيه
عد) من (حأب جفاني فقد يزرني ولم البيت حأج من )حأديث8(

وهو شبل بأن النعمان بأن محمد بأن محمد وفيه عمر ابأن حأديث
الرافعي أحأاديث تخريج في قال الزركشي (تعقب) بأأن بأه المتهم

(قلت) الموضوعات في فذكره الجوزي ابأن وبأالغ ضعيف الحديث
عند من شبل بأن النعمان ترجمة في الميزان في الذهبي وأورده

عدي ابأن كلما من أنه فأوهم موضوع هذا بأقوله وأعقبه عدي ابأن
هذا عدي ابأن يقل لم فقال اللسان في حأجر ابأن الحافظ تعقبه وقد

وقد الجوزي ابأن ذلك في تبع وقد المصنف كلما هذا وإنما موضوع
انتهى الحد جاوز غريبا حأديثا النعمان حأديث في أر لم عدي ابأن قال

لم ثم سعة له أمتي من أحأد من ما بألفظ أنس حأديث من وجاء
والله المدينة تاريخ في النجار ابأن أخرجه عذر له فليس يزرني
 أعلم

(أبأو بأالقرآن المدينة وفتحت بأالسيف القرى فتحت )حأديث9(
أحأمد قال زبأالة بأن الحسن بأن محمد وفيه عائشة حأديث يعلى) من

عن روى (تعقب) بأأنه فرفعه مالك قول هذا إنما منكر هذا حأنبل بأن
) أخرجه1مالك( عن عمامة بأن ذؤيب عن منها طرق من مالك

وقال صدوق زرعة أبأو قال وذؤيب مالك عن الرواة في الخطيب
حأديثه وأخرج عنه شاذان رواية غير من حأديثه يعتبر حأبان ابأن

عن الشهيد بأن حأبيب بأن إبأراهيم عن ومنها المستدرك في الحاكم
أصلح وهذا ووثقوه النسائي رجال من حأبيب بأن وإبأراهيم مالك
 الحديث طرق

يعرض لم معتمر أو حأاج من الوجه هذا في مات من )حأديث10(
وفيه عائشة حأديث (خط) من الجنة ادخل له وقيل يحاسب ولم
إسحاق وفيه جابأر حأديث (عد) من ضعيف المكتب بأشير بأن عائذ
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يعلى أبأو أخرجه عائشة حأديث (تعقب) بأأن الكاهلي بأشر بأن
من الشعب في والبيهقي الحلية في نعيم وأبأو عدي وابأن والعقيلي

بأل بأكذب عائذ يتهم لم إذ تضعيفه على واقتصروا عائذ عن طرق
(قلت) بأأس بأه ليس فيه قال أنه معين بأن يحيى عن العقيلي نقل

عن بأرقان بأن جعفر طريق من الوسط في الطبراني ورواه
جعفر إل الزهري عن يروه لم وقال عائشة عن عروة عن الزهري

 أعلم والله الجعفي علي بأن حأسين بأه تفرد
فيه أن إل مسنده في الحارثا أخرجه آخر طريق جابأر ولحديث

أخرجه عمر ابأن حأديث من آخر طريق وللحديث المحبر بأن داود

 172 ص:2ج: الشريعة تنزيه
قرين بأن علي (قلت) فيه أصبهان تاريخ في منده بأن الله عبد أبأو

 أعلم تعالى والله متهم
وجاء شفاعتي استوجب الحرمين أحأد في مات من )حأديث11(

الصباح أبأو وفيه سلمان حأديث (شا) من المنين من القيامة يوما
ذكر دون بأنحوه جابأر حأديث (عد) من الواسطي الغفور عبد

المؤمل بأن الله وعبد الرحأمن عبد بأن موسى وفيه الشفاعة
واقتصر الشعب في أخرجهما البيهقي (تعقب) بأأن مناكير أحأاديثه

من أحأسن جابأر حأديث إسناد إن وقال إسنادهما تضعيف على
إيراد في الجوزي ابأن أفرط السيوطي قال سلمان حأديث إسناد
لمتن وأحأكم الله وأستخير الموضوعات في الحديثين هذين

بأن عمر حأديث من ورد فقد شواهده لكثرة بأالحسن الحديث
ابأن حأديث ومن والبيهقي مسنده في الطيالسي أخرجه الخطاب

 أنس حأديث ومن مكة فضائل في الجندي أخرجه عمر
ومن البيهقي أخرجه حأاطب حأديث ومن والبيهقي الجندي أخرجه
ومن طرق سبع فهذه الجندي أخرجه قيس بأن محمد حأديث

يوما آمنا بأعث مسلما بأمكة قبر من موقوفا عمر ابأن عن شواهده
آمنا بأعث الحرما في مات من عطاء وعن الجندي أخرجه القيامة

تفسيره في المنذر ابأن آمنا) أخرجه كان دخله (ومن الله بأقول
 بأكثير هذا من رتبة لدنى يصحح والحاكم

بأل الله بأعثه معتمرا أو حأاجا الحرمين بأين مات من )حأديث12(
عبد فيه يصح ول عمر ابأن حأديث (حأا) من عذاب ول عليه حأساب

والنسائي معين وابأن البخاري ضعفه مالك عن نافع بأن الله
ل ضعفوه الذي نافع ابأن الله عبد قال العطار الرشيد (تعقب) بأأن

روى الذي إنما و نافع أبأيه عن يروي إنما مالك عن رواية له أعلم
بأن ثابأت بأن نافع بأن الله عبد أو الصائغ نافع بأن الله عبد مالك عن
في الجوزي ابأن قال وقد مطعنا فيهما أعلم ول الزبأير بأن الله عبد
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سبعة نافع بأن الله عبد الحديث في يجيء من جملة الضعفاء كتاب
(قلت) أخرج عمر ابأن مولى نافع بأن الله عبد في سوى طعنا نر لم

التبصرة كتاب في المقري إبأراهيم بأن أحأمد سعد أبأو الحديث
الكبير الحأياء تخريج في العراقي الحافظ طريقه ومن والتذكرة

الجوزي ابأن ساق الميزان في الذهبي وقال حأسن إسناده وقال
 أعلم والله ينصف فلم الموضوعات في الحديث هذا

الميت الجنة نفر ثلثة الواحأدة بأالحجة الله يدخل )حأديث13(
بأن إسحاق فيه يصح ول جابأر حأديث (عد) من له والمنفذ والحاج

تضعيفه على واقتصر سننه في أخرجه البيهقي (تعقب) بأأن بأشر
 الرزاق عبد إسحاق وتابأع

شاهد وله أيضا البيهقي أخرجه

 173 ص:2ج: الشريعة تنزيه
للحاج وحأجة عنه للمحجوج حأجة ثلثا للميت حأجة أنس حأديث من

 الدارقطني أخرجه للوصي وحأجة
مرات ثلثا الله فليستغفر يثرب للمدينة قال من )حأديث14(

وتفرد متروك زياد أبأي بأن يزيد فيه يصح ول البراء حأديث (قط) من
وقال مسنده في أحأمد أخرجه (تعقب) بأأنه عمر بأن صالح عنه بأه

من بأعضهم ضعفه وإن يزيد المسدد القول في حأجر ابأن الحافظ
له ويشهد موضوعا بأه يحدثا ما كل يكون أن يلزما فل حأفظه قبل

القرى تأكل بأقرية أمرت مرفوعا هريرة أبأي عن البخاري حأديث
المصنف في الرزاق عبد ورواه انتهى المدينة وهي يثرب يقولون

 بأه ينفرد لم صالحا أن فبان يزيد عن عيينة ابأن عن
فقال مطير يوما في الله رسول مع طفت أنس )حأديث15(

عجلن بأن داود وعنه عقال أبأي طريق (حأب) من العمل استأنف
النكت ول المصنوعة الللئ في يقع لم الحديث (قلت) هذا

وعلى الموضوعات من عندي التي النسخة في هو و البديعات
ابأن عن ماجه ابأن رواه قد حأجر ابأن الحافظ خط النسخة هامش

 أعلم والله عجلن بأن داود عن عمر أبأي
موسى أما كمثل أمتي عن أمتي من يحج الذي مثل )حأديث16(

معاذ حأديث (عد) من فرعون من الكراء وتأخذ ترضعه كانت
لم الحديث (قلت) هذا عياش أبأي بأن إسماعيل من فيه والخطأ
صالح إسناد هذا فقال تلخيصه في الذهبي وتعقبه السيوطي يتعقبه
 أعلم والله الموضوعات في إيراده يليق ل غريب ومتن

الثالث الفصل
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اغفر اللهم قال إذا دعائه على فليؤمن أحأدكم أحأرما إذا )حأديث17(
ومن مستجاب دعاءه فإن إنسانا ول بأهيمة يلعن ول آمين فليقل لي
ابأن حأديث (مى) من له استجيب والمؤمنات المؤمنين بأدعائه عم

المتهمين من وغيره الشامي إسماعيل وفيه عباس

 174 ص:2ج: الشريعة تنزيه
والمروة الصفا بأين مشى ثم الوضوء فأحأسن توضأ من )حأديث18(

بأن الله عبد حأديث (مى) من درجة ألف سبعون قدما بأكل له كتب
 قبله الذي في من وفيه عمر

(مى) من المحرما الحاج فإن حأاج إني أحأدكم يقولن ل )حأديث19(
والله أعرفهم لم من سنده وفي علته يبين (قلت) لم أنس حأديث
 أعلم تعالى

قائما جبريل وجدت إل قط اليماني الركن أتيت ما )حأديث20(
الكبر من بأك أعوذ إني اللهم وقل استلم محمد يا يقول عنده

قال لماذا جبريل يا قلت والخرة الدنيا في الخزي ومراتب والفاقة
قالوا هذا العبد قال فإذا ملك ألف سبعون يليه حأوضا بأينهما لن

 نهشل وفيه عباس ابأن حأديث من تاريخه (حأا) في آمين
وما أبأدا عبد جوف في جهنم ونار زمزما ماء يجتمع ل )حأديث21(

حأسنة ألف مائة يضعه قدما بأكل له الله وكتب إل بأالبيت عبد طاف
ألف وخمسمائة حأسنة ألف آلف بأأربأعة صلته عدلت صلى فإن

 سليمان ابأن مقاتل وفيه عباس ابأن حأديث (مى) من حأسنة
وصلى غزوة وغزى قبري وزار السلما حأجة حأج من )حأديث22(

(قلت) في عليه افترض عما الله يسأله لم المقدس بأيت في
الله عبد بأن بأدر وفيه مسعود ابأن حأديث من فوائده الثاني

 بأدر وآفته بأاطل هذا الميزان في الذهبي قال المصيصي
قبل مات فإن الله حأرز في كان بأيته من الحاج خرج إذا )حأديث23(

وإنفاقه تأخر وما ذنبه من تقدما ما له الله غفر نسكه يقضي أن
سواه فيما درهم ألف أربأعين يعدل الوجه ذلك في الواحأد الدرهم

في حأجر ابأن الحافظ قال عائشة حأديث (مى) من الله سبيل من
 موضوع هذا الفردوس زهر

لثوهم عليهم الفضل من للحجاج ما الناس يعلم لو )حأديث24(
يبين (قلت) لم سعيد أبأي حأديث (مى) من أرجلهم يغسلوا حأتى
الجوزي ابأن أن مر ) وقد1العوفي( عطية طريق من وهو علته

سعيد بأأبأي ويكنيه عنه يروي فكان الكلبي جالس إنه وقال اتهمه
والله الكلبي من سمعه وإنما الخدري من سمعه أنه يوهم تدليسا

أعلم
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 175 ص:2ج: الشريعة تنزيه
يبلغ فيما يعود أن إلى مكة من الحج مناسك قضى من )حأديث25(

عمر ابأن حأديث (مى) من وحأديثا قديما كان ما دينه عنه قبضي
 وهب بأن وهب وفيه

لم وودعه عانقه ثم خطوة أربأعمائة حأاجا شيع من )حأديث26(
وفيه عبيد بأن فضالة حأديث (مى) من له الله يغفر حأتى يتفرقا
 البورقي سعيد بأن محمد

تلبية لبى فمن الخلق لبى بأالحج إبأراهيم نادى لما )حأديث27(
زاد ومن حأجتين حأج مرتين لبى ومن واحأدة حأجة حأج واحأدة

البيت آل على وضعها التي سننه الشعث) في (ابأن ذلك فبحساب
 علي حأديث من

ذهب من طشتا فيها فوجد زمزما بأئر المطلب عبد حأفر )حأديث28(
ل الول السطر سطر مكتوب منها ركن كل على أركان أربأعة فيه
أنا الثاني والسطر قلته مع الشيء أرخص بأكة ذو الديان أنا إل إله

والسطر كثرته مع الشيء أغلي بأكة ذو الديان أنا إل إله ل الله
الكلة عليها وأسلط الحبة أخلق بأكة ذو الديان أنا إل إله ل الثالث

منه شيء على فقير قدر وما والجبابأرة الملوك لخزنته ذلك ل ولو
والمة العبد أميت بأكة ذو الديان أن إل إله ل الرابأع والسطر
(مى) من حأبيبه حأبيب دفن ما ذلك ولول النتن عليهم وأسلط
 أنس مولى دينار طريق من أنس حأديث

على والنخلة نخلة على المقدس بأيت صخرة الصخرة )حأديث29(
ابأنة ومريم فرعون امرأة آسية النخلة وتحت الجنة أنهار من نهر

بأكر (أبأو القيامة يوما إلى الجنة أهل سموط ينظمان عمران
الصامت بأن عبادة حأديث من المقدس بأيت فضائل الواسطي) في

مخلد بأن محمد وفيه ظاهر كذب هذا الميزان في الذهبي قال
 مظلم إليه والسناد بأالبأاطيل يحدثا الحمصي الرعيني

له ضمنت واحأدة سنة في إبأراهيم أبأي وزار زارني من )حأديث30(
ابأن وكذلك موضوع بأاطل فقال النووي) عنه (سئل الجنة الله على
 الشاما أهل عواما بأين اشتهر عما النووي) أيضا (وسئل تيمية

 له أصل ل فقال سنته من حأجته فليقدس حأج من قولهم )من31(
الحافظ (سئل بأيده ناقته وزماما زارني من الله رحأم )حأديث32(

له أصل ل عنه) فقال حأجر ابأن

 176 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 السفر الجهاد كتاب

الول الفصل
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إل أحأد نالهن ما الفضل من فيهن ما الناس يعلم لو ثلثا )حأديث1(
(عد) من السفر في القوما وخدمة والذان المقدما الصف بأقرعة
هذا بأوضع الحكم (قلت) في نجيح بأن إسحاق وفيه عمر ابأن حأديث

 أعلم والله شواهد له فإن نظر
إذا وقال البهائم ضرب عن الله رسول نهى عمر ابأن )حأديث2(

الخوزي وهو يزيد بأن إبأراهيم فيه يصح (حأب) ول تأكلوها فل ضربأت
وقضية ماجه وابأن الترمذي له روى هذا (قلت) إبأراهيم متروك

ابأن وقال بأكذب يتهم لم أنه التقريب في حأجر ابأن الحافظ كلما
 أعلم والله الضعف إلى ينسب كان وإن حأديثه يكتب عدي

له الله غفر الله سبيل في بأه ليجاهد مغفرا اتخذ من )حأديث3(
كانت درعا اتخذ ومن القيامة يوما وجهه الله بأيض بأيضة اتخذ ومن

البصري الحسن مرسل (خط) من القيامة يوما النار من سترا له
ابأن بأشران بأين من على فيه والحمل إرساله مع جدا منكر وقال
الغني عبد الحافظ قال وقد ملطيون فإنهم والحسن الملك عبد

 ثقة الملطيين في ليس
حأمائل دامت ما الغازي على تصلي الملئكة تزال ل )حأديث4(

بأن يحيى فيه يصح ول أنس حأديث (خط) من عنقه في سيفه
 عنبسة

المتقلد غير صلة على تفضل سيفه متقلدا الرجل صلة )حأديث5(
الله سبيل في سيفه بأالمتقلد يباهى تعالى الله إن ضعف سبعمائة
ول علي حأديث (خط) من متقلده داما ما عليه يصلون وهم ملئكته

 متروك عمرو بأن ضرار فيه يصح
وفيه أنس حأديث (عق) من بأاللوية أمتي أكرما الله إن )حأديث6(

قومه جبن تعالى الله إلى نبي شكى ) حأديث7( كلب ابأن خالد
ويزيد الجبن يذهب فإنه الحرمل فليستفوا مرهم إليه الله فأوحأى

أبأيه عن الدارمي العشراء أبأي (خط) عن الفروسية في

 177 ص:2ج: الشريعة تنزيه
قال الشيباني المطلب بأن الله عبد بأن محمد المفضل أبأو وفيه

شيخه وشيخ ولشيخه للشيرازي اللقاب في متابأع له السيوطي
الفة أن فالظاهر الشحامي طاهر بأن لزاهر اللهيات في متابأعان

لسان في حأجر ابأن الحافظ قال فقد الجارود بأن المضاء من
يلزما (قلت) ل الزيادات في وسيأتي منكرا خبرا له رأيت الميزان

بأل بأكذب يتهم لم ومضاء موضوعا يكون أن منكرا الخبر كون من
النظر وينبغي الصدق محله فقال حأاتم أبأو عنه سئل الميزان في
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 أعلم تعالى والله المتابأعين هؤلء في
أربأعين الساحأل على فليرابأط النار نفسه على خاف من )حأديث8(

بأن الله عبد بأن إبأراهيم وفيه هريرة أبأي حأديث (حأب) من يوما
 هماما

حأسنة نظرة بأكل له كان فيه فنظر البحر ساحأل أتى من )حأديث9(
سهل أبأو وهو سالم بأن محمد وفيه هريرة أبأي حأديث (قط) من

 بأه تفرد الكوفي
ميزانه في كان البحر ساحأل على تكبيرة كبر من )حأديث10(

وفيه عمر ابأن حأديث (عد) من والرض السماء بأين ما تمل صخرة
غروب عند تكبيرة كبر من حأديث (قلت) ونحوه النخعي داود أبأو

بأعدد الجر من الله أعطاه صوته رافعا البحر ساحأل على الشمس
درجات عشر له ورفع سيئات عشر عنه ومحا البحر في قطرة كل
نع) من (طب المسرع بأالفرس عاما مائة مسيرة الدرجتين بأين ما

الذهبي وتعقبه المستدرك في الحاكم وأورده إياس بأن قرة حأديث
حأجر ابأن الحافظ قال متهم سنده وفي جدا منكر فقال تلخيصه في
 أعلم تعالى والله العبدسي زكريا بأن إبأراهيم يعني كأنه

من عنه تعالى الله خفف الله سبيل في يوما صاما من )حأديث11(
وفيه عباس ابأن حأديث (خط) من سنة عشرين القيامة يوما وقوف
 حأاتم بأن محمد

أو يموت حأتى ركعتان صلته اساره في كان ما السير )حأديث12(
عن العبدي إسماعيل المحبر) عن بأن أبأان (رواه أسره الله يفك
وأبأان بأاطل حأبان ابأن قال الخطاب بأن عمر عن مالك بأن أنس
المقدمة في مر كما متهم

 178 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الثاني الفصل

ابأن حأديث الجوزي) من (ابأن شهادة الغريب موت )حأديث13(
في يصحان ول شهيد المسافر بألفظ جابأر حأديث (عد) من عباس
الثاني وفي متروكان أيوب بأن الله عبيد وعنه بأكر بأن إبأراهيم الول
تابأعه بأكر ابأن إبأراهيم (تعقب) بأأن المغيرة بأن محمد بأن الله عبد

والبيهقي والطبراني ماجه ابأن طريقه من أخرجه الحكم بأن الهذيل
منكر وهو بأه الهذيل تفرد إلى البخاري أشار قال الشعب في

ابأن وزعم الكوفي بأكر بأن إبأراهيم طريق من رويناه وقال الحديث
في حأجر ابأن الحافظ وقال انتهى الهذيل من سرقه أنه عدي

الحديث منكر الهذيل لن ضعيف ماجه ابأن وإسناد الرافعي تخريج
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وصحح هذا الهذيل على فيه الخلف العلل في الدارقطني وذكر
عمر ابأن عن نافع عن العزيز عبد عن الهذيل عن قال من قول

ابأن حأديث من صححه الدارقطني أن فادعى بأهذا الحق عبد واغتر
طريق عباس ابأن ولحديث انتهى فأجاد القطان ابأن وتعقبه عمر
(قلت) متروك الحصين بأن عمرو فيه بأسند الطبراني أخرجه آخر
 أعلم والله كذاب بأل

رجاء أبأي طريق من العقيلي أخرجه هريرة أبأي حأديث من وورد
في المخلص أخرجه أنس حأديث ومن فيه مختلف وهو الخراساني

من الطبراني أخرجه عنترة حأديث ومن يسم لم من وفيه فوائده
 عنترة بأن هارون بأن الملك عبد حأفيده طريق

عمرو ابأن حأديث (عق) من القصير السود الحمير شر )حأديث14(
وقال ماجه ابأن له روى مبشرا (تعقب) بأأن عبيد ابأن مبشر فيه

الموضوعات من ل الواهيات من هذا وحأديثه الحديث منكر البخاري
 أعلم تعالى والله

فإن أحأدكم لينزل فقال بأغل على ثلثة رأى أنه زاذان )حأديث15(
وقد السناد منقطع الجوزي) وقال (ابأن الثالث لعن الله رسول

واحأدا فحمل الصبيان فتلقى راكبا المدينة دخل الله رسول أن صح
له (تعقب) بأأن دابأة على ثلثة المدينة فدخلوا خلفه وآخر يديه بأين

أخرجه متصل آخر طريقا

 179 ص:2ج: الشريعة تنزيه
المقداما طريق من (قلت) هو قنفذ بأن مهاجر حأديث من الطبراني

 أعلم والله بأثقة ليس الكنى في النسائي قال داود بأن
(عق) السكة الطريق تسمى أن الله رسول نهى أنس )حأديث16(

الرزاق عبد (تعقب) بأأن الرزاق عبد أخت ابأن داود بأن أحأمد وفيه
بأن عمر أن سليم أبأي بأن ليث عن معمر عن المصنف في روى

 للحديث شاهد فهذا السكة الطريق تسمو ل قال الخطاب
إني الجنوب لريح قال الخيل يخلق أن الله أراد لما )حأديث17(

وجمال أعدائي على ومذلة لوليائي عزا أجعله خلقا منك خالق
فرسا فخلق قبضة منها فقبض اخلق الريح فقالت طاعتي لهل
مختارة والغنائم بأناصيتك معقودا الخير وجعلت عربأيا خلقتك فقال
للهرب وأنت للطلب فأنت جناح بأل تطير وجعلتك ظهرك على

ويهللوني ويحمدوني يسبحوني رجال ظهرك على وسأجعل
قالت الفرس وخلق الصفة الملئكة سمعت فلما ويكبروني

الله فخلق لنا فماذا ونهللك نسبحك ملئكتك نحن رب يا الملئكة
أنبيائه من يشاء من بأها يمد البخت كأعناق أعناقها بألقا خيل لها

الرض على قدماه استوت فلما الرض في الفرس وأرسل ورسله
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المشركين بأصهيلك أذل قال ظهره عرف على بأيده الرحأمن مسح
الله عرض فلما قلوبأهم بأه وارعب أعناقهم بأه وأذل أذانهم منه أمل

ما خلقي من اختر له قال خلق ما شيء كل من آدما على تعالى
ما خالدا ولدك وعز عزك اخترت له فقيل الفرس فاختار شئت
ودهر البأدين أبأد أولدا منه وتنتج تلقح بأقوا ما وبأاقيا خلدوا

(حأا) منك إلي أحأب خلقا خلقت ما وعليهم عليك بأركتي الداهرين
أبأيه عن يروى ضعيف زيد بأن الحسن وفيه علي حأديث من

السيدة والد وهو زيد ابأن الحسن (تعقب) بأأن ومناكير معضلت
بأن محمد السند (قلت) في الثقات في حأبان ابأن ذكره نفيسة

شاهد وله أعلم والله تلخيصه في الحديث الذهبي أعل وبأه أشرس
وهب وعن العظمة في الشيخ أبأو أخرجه موقوفا عباس ابأن عن
 حأاتم أبأي وابأن الشيخ أبأو أخرجه نحوه منبه بأن

ميزانه في صخرة كانت الله سبيل في تكبيرة كبر من )حأديث18(
بأها الله وأعطاه تحتهن وما فيهن وما السبع السموات من أثقل

دار في والمرسلين وإبأراهيم محمد وبأين بأينه وجمع الكبر رضوانه
وفيه عمر ابأن حأديث (حأب) من وعشيا بأكرة الله إلى ينظر الجلل

 180 ص:2ج: الشريعة تنزيه
حأديث من آخر طريقا له (تعقب) بأأن الطبري إبأراهيم بأن إسحاق

الله عبد حأديث ومن جزئه في الصيدلني بأكر أبأو أخرجه هريرة أبأي
كثير بأن عباد طريق من معا (قلت) هما الخطيب أخرجه عمرو بأن

كاتب السفر بأن يوسف وهو الفيض أبأا أيضا فيه أن الول ويزيد
 أعلم والله كذاب الوزاعي

يتق (ومن تعالى قوله يعني الية هذه نزلت عباس ابأن )حأديث19(
لعوف ابأن يحتسب) في ل حأيث من ويرزقه مخرجا له يجعل الله
وأجاعوه وأوثقوه أسروه المشركون وكان الشجعي مالك بأن

الضيق من فيه أنا ما فاعلمه الله رسول ائت أن أبأيه إلى فكتب
بأالتقوى ومره إليه اكتب له قال الله رسول أخبر فلما والشدة
جاءكم (لقد ومسائه صباحأه عند يقول وأن الله على والتوكل
عليكم حأريص عنتم ما عليه عزيز أنفسكم من الله رسول

هو إل إله ل الله (حأسبي فقل تولوا رحأيم) فإن رؤف بأالمؤمنين
قرأه الكتاب ورد العظيم) فلما العرش رب وهو توكلت عليه

وغنمهم إبألهم فيه ترعى الذي بأواديهم فمر وثاقه الله فأطلق
ما بأعد اغتلتهم إني الله رسول يا فقال النبي إلى بأها فجاء فاستاقها

نحن إذا حألل هي بأل قال حأراما أما هو فحلل وثاقي الله أطلق
حأيث من ويرزقه مخرجا له يجعل الله يتق (ومن الله فأنزل خمسنا

قد أمره بأالغ الله حأسبه) إن فهو الله على يتوكل ومن يحتسب ل
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عباس ابأن قال أجل والرخاء الشدة من قدرا شيء لكل الله جعل
يخاف موج عند أو غشمه يخاف سلطان عند الية هذه قرأ من

طريق (خط) من شيء ذلك من يضره لم سبع عند أو الغرق
جويبر وعن جويبر وعنه عباس ابأن من يسمع ولم الضحاك

ابأن لهما روى وجويبر إسماعيل (تعقب) بأأن زياد أبأي بأن إسماعيل
من التفسير في مردويه ابأن فأخرجه أخرى طرق وللحديث ماجه

إلى ابأعث فيه وقال عباس ابأن عن صالح أبأي عن الكلبي طريق
في الحاكم وأخرجه بأالله إل قوة ول حأول ل من فليكثر ابأنك

(قلت) السناد صحيح وقال مختصرا جابأر حأديث من مستدركه
 أعلم تعالى والله وضعفه تلخيصه في الذهبي تعقبه

مرسل عبيدة وأبأي الجعد أبأي ابأن سالم عن حأميد بأن عبد وأخرج
فقال آخر وجه من ووصله عبيدة أبأي مرسل البيهقي وأخرج نحوه
 مسعود بأن الله عبد عن عبيدة أبأي عن

يوما خصمته خصمه كنت ومن خصمه فأنا ذميا آذى من )حأديث20(
القيامة

 181 ص:2ج: الشريعة تنزيه
والحمل السناد بأهذا منكر حأديث هذا وقال جابأر حأديث (خط) من

(قلت) زاد ثقة غير فإنه المذكر أحأمد بأن العباس على عندي فيه
راو له وليس فقال هذا الخطيب كلما نقله بأعد حأجر ابأن الحافظ

ابأن قال أعلم والله بأالختلق متهم وهو الثلج بأن القاسم أبأي غير
عن تدور أحأاديث أربأعة قال أنه حأنبل بأن أحأمد عن وروى الجوزي
آذار بأخروج بأشرني من أصل لها ليس السواق في الله رسول
نحركم ويوما القيامة يوما خصمه فأنا ذميا آذى ومن بأالجنة بأشرته

(تعقب) بأأن فرس على جاء وإن حأق وللسائل صومكم يوما
يصح ل الصلح ابأن على نكته في قال العراقي الدين زين الحافظ

حأديث وهو المسند في حأديثا منها أخرج فإنه أحأمد عن الكلما هذا
وابأنه علي حأديث من ورد وقد فرس على جاء وإن حأق للسائل
فأخرجه علي حأديث أما زياد بأن والهرماس عباس وابأن الحسين

ابأن فأخرجه عباس ابأن حأديث وأما جيد بأإسناد سننه في داود أبأو
من حأديث وكذلك الطبراني فأخرجه الهرماس حأديث وأما عدي
بأن صفوان رواية من داود أبأو فروى أيضا معروف هو ذميا آذى

عن دنية آبأائهم عن الله رسول أصحاب أبأناء من عدة عن سليم
طاقته فوق كلفه أو تنقصه أو معاهدا ظلم من أل قال الله رسول

وإسناده القيامة يوما حأجيجه فأنا نفس طيب بأغير شيئا منه أخذ أو
يبلغون الصحابأة أبأناء من عدة فإنهم يسم لم من فيه كان وإن جيد
البيهقي سنن في رويناه فقد العدالة فيه يشترط ل الذي التواتر حأد
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الحديثان وأما الصحابأة أبأناء من ثلثين عن روايته في فقال الكبرى
جراد ابأن الله عبد حأديث من وجاء انتهى لهما أصل فل الخران

يوما خصمه فأنا بأذلته مقرا لجزيته مؤديا ذميا ظلم من بألفظ
من سنده (قلت) في الصحابأة معرفة في نعيم أبأو أخرجه القيامة

 أعلم تعالى والله بأالوضع اتهم
حأديث (نع) من المماليك الزمان آخر في المال شر )حأديث21(

(تعقب) متروك الرهاوي سنان بأن يزيد فروة أبأو وفيه عمر ابأن
الحديث مقارب البخاري وقال ماجه وابأن الترمذي رجال من بأأنه

 توثيق صيغة وهذه
الثالث الفصل

ومن أحأبني فقد أحأبهما من اثنتين حأرفتين لي إن )حأديث22(
أنس حأديث (نجا) من والفقر الجهاد وهما أل أبأغضني فقد أبأغضهما

تميم بأن محمد نسق على كذابأون ثلثة وفيه

 182 ص:2ج: الشريعة تنزيه
(مى) من سالم بأن غنيم عن القرشي الله عبد بأن عثمان عن

 أبأان وفيه أيضا حأديثه
سبيل في الجبانة عرض في يقاتل خرج عبدا أن لو )حأديث23(

النار في فهو مواليه إذن بأغير مدبأر غير مقبل محتسبا صابأرا الله
بأن (قلت) محمد حأميد بأن محمد وفيه هريرة أبأي حأديث (مى) من

 أعلم والله فيه الخلف تقدما حأميد
ألف عتق من أفضل كان البحر في يوما مرض من )حأديث24(

علي حأديث (نع) من القيامة يوما إلى عليهم وينفق يجهزهم رقبة
عن الفضل بأن محمد وفيه يسم لم من وفيه علته يبين (قلت) لم

 أعلم تعالى والله عرفته ما بأقية
استحى إل ناقة فواق ولو الجهاد في لعبد الله أذن ما )حأديث25(

أنس حأديث (مى) من النار من يعتقه ولم منزله إلى يرده أن الله
بأن الحسين عن الطيان إبأراهيم نسق على متهمون أربأعة وفيه

 أبأان عن زياد أبأي بأن إسماعيل عن القاسم
بأيت أو كنيسة أو بأيعة دخل أو ناقوس صوت سمع من )حأديث26(

عدد الجر من له كتب الله إل نعبد ول الله إل إله ل فقال أصناما نار
عباس ابأن حأديث (طب) من صديقا الله عند وكتب يقلها لم من

 صبح بأن عمر وفيه
السخط فإن أعيادهم في والنصارى اليهود تقربأوا ل )حأديث27(

 المزني إبأراهيم بأن أحأمد وفيه أنس حأديث (حأب) من عليهم ينزل
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المغرب إلى المشرق من السبت يوما جبل سافر لو )حأديث28(
بأن بأشير عن معجمه قانع) في (ابأن موضعه إلى وجل عز الله لرده

جده عن أبأيه عن مكتوما أما ابأن ولد من رداد بأن محمد بأن سلمة
أو منكر الحديث هذا المعلم الوشى في العلئي الحافظ قال رداد

أن اللسان (قلت) وفي مجهولون وجده وأبأوه وبأشير موضوع
يره لم بأأنه تعقبه ثم رداد ترجمة في قانع ابأن أورده قال العلئي

مسند في هو وكذا مكتوما أما ابأن ترجمة في إل قانع ابأن معجم في
 أعلم والله انتهى مكتوما أما ابأن حأديث من الفردوس

حأديث (مى) من والميسرة الجدود ذوي مع سافروا )حأديث29(
عن القاسم بأن الحسين عن الطيان إبأراهيم وفيه جبل بأن معاذ

زياد أبأي بأن إسماعيل

 183 ص:2ج: الشريعة تنزيه
إن سفر ظهر على لصبحوا للمسافر ما الناس يعلم لو )حأديث30(

البر) في عبد (ابأن مرتين يوما كل في الغريب إلى لينظر الله
هريرة أبأي عن صالح أبأي عن سمى عن مالك عن وكيع عن التمهيد

في وليس وكيع حأديث في ول مالك حأديث في له أصل ل وقال
بأن أحأمد الميزان في وقال المنبجي غير أمره في ينظر من الرواة
طريق وله انتهى آفته هو كذب بأخبر وأتى يعرف ل المنبجي يوسف

تعالى والله متهم زاذان بأن بأشير (قلت) فيه الديلمي أخرجه آخر
 أعلم

له كان إليه أهله كتاب أو أهله إلى الغازي كتاب بألغ من )حأديث31(
بأراءة له وكتب بأيمينه كتابأه الله وأعطاه رقبة عتق فيه حأرف بأكل
في البيهقي وأخرجه جبل بأن معاذ حأديث (حأا) من النار من

 مجهول الله عبد بأن الخليل فيه وقال الحاكم عن الشعب
أن منكرا الحديث كون من يلزما (قلت) ل منكر الحديث ومتن
ابأن على اعترض قد هذا نفسه الدين جلل والشيخ موضوعا يكون

في يخرج لم البيهقي وأن البيهقي عند الحديث بأأن مرارا الجوزي
في الحديث هذا يدخل فكيف موضوعا يعلمه حأديثا كتبه

 أعلم والله الموضوعات
الولة تلعن ل هريرة أبأا يا له قال النبي أن هريرة أبأي )حأديث32(

 أمة أدخل الله فإن
 ربأه عبد بأن ميسرة طريق (يخ) من بأولتهم جهنم

معهم بأكت إليه وبأكوا فبكى أهله الغازي ودع إذا )حأديث33(
(يخ) في جميعا لهم فيغفر الرحأمة تغشاهم بأكائهم وعند الحيطان

الرحأمن عبد بأن العزيز عبد وفيه جبل بأن معاذ حأديث من الثواب
 البالسي
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القيامة يوما الله قلده الله سبيل في سيفا تقلد من )حأديث34(
الله خلقها يوما من فيها وما الدنيا لهما تقوما ل الجنة من وشاحأين

ليباهي الله وإن يضعه حأتى الملئكة عليه وصلت يفنيها يوما وإلى
بأعبد ملئكته الله بأاهى وإذا وسلحأه ورمحه الغازي بأسيف ملئكته

بأن عمر أبأو الذهبي) أخرجه (قال ذلك بأعد يعذبأه لم عباده من
عبد بأن العزيز عبد وفيه هريرة أبأي حأديث من جزئه في حأيوية

في الجوزي ابأن (قلت) أخرجه آفته وهو البالسي الرحأمن
وأقره ترك وقال المذكور العزيز بأعبد واعله يصح ل وقال الواهيات

أعلم والله تلخيصه في الذهبي

 184 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ل محتسبا صابأرا وماله بأنفسه خرج رجل ثلثة الشهداء )حأديث35(

من ونجا كلها ذنوبأه له غفر قتل أو مات فإن يقتل ول يقتل أن يريد
وتحل العين الحور من وزوج الكبر الفزع من وأمن القبر عذاب
خرج رجل والثاني الحلة تاج رأسه على ويوضع الكرامة حألة عليه

كانت قتل أو مات فإن يقتل ول يقتل أن يريد محتسبا وماله بأنفسه
صدق مقعد في تعالى الله يدي بأين الخليل إبأراهيم بأركبة ركبته

فإن ويقتل يقتل أن يريد محتسبا وماله بأنفسه خرج رجل والثالث
عاتقه على واضعه سيفه شاهرا القيامة يوما جاء قتل أو مات

دماءنا بأذلنا قد فإننا لنا افرجوا يقول الركب على جاثون والناس
من لنبي أو لبأراهيم ذلك قال لو بأيده نفسي والذي تعالى لله

شيئا الله يسأل فل حأقه من يرى لما الطريق عن له لنحى النبياء
أحأب ما الجنة في ويعطى فيه يشفع إل لحأد يشفع ول أعطاه إل
ألف الفردوس جنة في وله غيره ول منزل بأنى الجنة في يفضله ول

مدينة ألف وألف ذهب من مدينة ألف وألف فضة من مدينة ألف
وألف در من مدينة ألف وألف ياقوت من مدينة ألف وألف لؤلؤ من

من مدينة كل في نور من مدينة ألف وألف زبأرجد من مدينة ألف
بأيت كل في بأيت ألف ألف قصر كل في قصر ألف ألف المدائن

مسيرة وعرضه عاما ألف مسيرة طوله سرير كل سرير ألف ألف
بأرز قد زوجة عليه عاما خمسمائة السماء في وطوله عاما ألف
زوايا أربأع وهي زاوية كل في ميل عشرون السرير جانبي من ظلها

كالهلل وحأاجباها النسور كقوادما أو النسر كجناح عينيها وأشفار
يخطف وزهرها تسنيم من سقياها عدن جنة في نبتت ثياب عليها

ملك ول مرسل نبي يرها لم الدنيا لهل بأرزت لو دونها البأصار
جارية ألف مائة منهن امرأة كل يدي بأين بأحسنها فتن إل مقرب

غير من كراسي سرير كل يدي وبأين زوجها خدما سوى خدما بأكر
مائة سرير كل على ذراع ألف مائة طوله سرير كل السرير جوهر
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بأينهن وما والرض السماء بأين كما فراش كل غلظ فراش ألف
والمؤمنين الصديقين قبل الجنة يدخلون عاما خمسمائة مسيرة

لهم تطامنت السرير من دنا إذا العذارى يفتضون عاما بأخمسمائة
العين الحور مع تكاة فيتكئ شاء حأيث متعرجا يرقاها حأتى الفرش
دولة منك لنا أما الله عبد يا وأجمل منها أبأهى فتناديه سنة سبعين
تعالى الله قال الذين من أنا فتقول أنت من فيقول إليها فيلتفت
فيقول حأاجة فينا مالك وأجمل منها أبأهى بأه ينادي مزيد) ثم (ولدينا

تعلم (فل قال تعالى الله أنا علمت أما فتقول مكانك علمت ما
نفس

 185 ص:2ج: الشريعة تنزيه
عنها يشتغل ولعله ورب بألى أعين) فيقول قرة من لهم أخفى ما

فإذا واللذة النعمة من فيه هو ما إل يشغله ل عاما أربأعين ذلك بأعد
من نهر في در من قراقر البحر شهداء ركب الجنة الجنة أهل دخل
تسمى ريح معهم والياقوت والمرجان اللؤلؤ قضبان مجاديفهم نور

في المواج تلك يتلل نور هو إنما كالجبال أمواج في الزهراء
الزجاجة في البارد الشراب من عندهم وأحألى أهون أعينهم
في كانوا الذين وأمامهم الصائف اليوما في الدنيا أهل عند البيضاء

يدي بأين قراقرهم تقدما الدنيا في كانوا الذين أصحابأهم نحر
على خلفهم ويمنتهم سنة ألف وخمسين سنة ألف ألف أصحابأهم

ذلك مثل وميسرتهم أصحابأهم من أولئك قرب من النصف
هم فبينما در من القراقر تلك في خلفهم كانوا الذين وساقتهم

كرسي إلى المواج تلك دفعتهم إذ النهر ذلك في يسيرون كذلك
عليهم طلعت إذ كذلك هم فبينما العزة رب عرش يدي بأين

ونورا وجمال وبأهاء حأسنا الجنة أهل خدما على يضعفون الملئكة
أن أحأدهم فيهم الله عند بأمنازلهم الجنة أهل على يضعفونهم كما
أنا إنما الله ولي يا فيقول ساجدا الملئكة من خدامهم لبعض يخر

ألف ومائة عدن جنات في قهرمان ألف مائة ونحن لك خادما
المأوى جنة في قهرمان ألف ومائة الفردوس جنات في قهرمان

جنات في قهرمان ألف ومائة الخلد جنات في قهرمان ألف ومائة
على قهرمان كل السلما جنات في قهرمان ألف ومائة الجلل
من بأيت ألف مائة قصر كل في قصر ألف مائة مدينة كل في مدينة
وسرره أزواجه فيها ونور ولؤلؤ وزبأرجد وياقوت ودر وفضة ذهب

ألف مائة معهم ومثلهم والنس الجن بأه نزل أدناهم أن لو وخدامه
والخدما البر من شاؤا بأما قصوره من قصر أدنى لوسعهم مرة

من لخيه مستغن قصر كل والشراب والطعاما والثمار والفاكهة
في الخر القصر إلى يحتاج ل جميعا سعتهم قدر على الشياء هذه
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وعشيا بأكرة الله على يدخل الذي منزلة وأدناهم ذلك من شيء
الجميل وجهه إلى ينظر حأتى يشتغل لم كلها بأالكرامة له فيأمر

وجابأر أنس حأديث من مسنده (الحارثا) في وتعالى تبارك الكريم
ابأن الحافظ قال المجروحأين من وغيره المحبر بأن داود وفيه وعلي
افتراه من أجهل ما موضوع حأديث هذا العالية المطالب في حأجر

 تعالى الله على وأجرأه
سنة عبادة تعدل الله سبيل في للمرابأط خطورة كل )حأديث26(

ونصر وهامان فرعون قاتل فكأنما الله سبيل في فرسا ارتبط من
الله عبد بأن مسلم وفيه علي حأديث (نع) من وهارون موسى
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على الفتنة مخافة أرض إلى أرض من بأدينه قر من )حأديث27(

وجل عز الله قبضه مات فإذا صديقا الله عند كتب ودينه نفسه
 عمرو بأن مجاشع وفيه الدرداء أبأي حأديث (مى) من شهيدا

رجل ألف كعتاقة له كان الله سبيل في يوما رابأط من )حأديث28(
عثمان وفيه سعيد أبأي حأديث (مى) من عاما ألف الله عبد رجل كل
 مطر بأن

كان رمضان شهر في الله سبيل في يوما رابأط من )حأديث29(
وستمائة حأجة ألف وستمائة سنة ألف ستمائة عبادة من له خيرا
كثير بأن عباد وعنه أبأان وفيه أنس حأديث (مى) من عمرة ألف

الله سبيل في يوما لربأاط كعب بأن أبأي حأديث من (قلت) وجاء
من أجرا وأعظم الله عند أفضل رمضان شهر غير من محتسبا

وراء من الله سبيل في يوما وربأاط وقيامها صيامها سنة عبادة
وأعظم الله عند أفضل رمضان شهر في محتسبا المسلمين عورة
الله رده فإن وقيامها صيامها سنة ألفي عبادة من قال أراه أجرا
الحسنات له وتكتب سنة ألف سيئة عليه تكتب لم سالما أهله إلى

من ماجه ابأن أخرجه القيامة يوما إلى الربأاط أجر عليه ويجرى
آثار وقال ترغيبه في المنذري الحافظ وأورده صبح بأن عمر طريق
في أنه ولول صبح بأن عمر فراويه عجب ول عليه ظاهرة الوضع

أعلم والله انتهى ذكرته لما الصول

 187 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 المعاملت كتاب

الول الفصل

أحأدهما يسمى الله جنود من جندان والرخص الغلء )حأديث1(
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التجار قلوب في قذف يغليه أن الله أراد فإذا الرهبة والخر الرغبة
قلوب في قذف يرخصه أن أراد وإذا أيديهم في ما فحبسوا الرغبة
العباس وفيه أنس (عق) عن أيدهم في ما فأخرجوا الرهبة التجار

الحديث بأأن الميزان في الذهبي حأكم (قلت) كذلك الضبي بأكار بأن
في العباس ذكر حأبان ابأن أن اللسان وفي العباس بأه واتهم بأاطل

ضعيف وهو المثنى بأن الله عبد عن هذا وحأديثه يغرب وقال الثقات
 أعلم والله فيه حأبان ابأن رأي على حأتى هذا حأديثه فبطل عندهم

أربأعين عمله الله أحأبط ليلة أمتي على الغلء تمنى من )حأديث2(
السجزي عيسى بأن سليمان وفيه عمر ابأن حأديث (خط) من سنة
الله عبيد بأن أحأمد طريق (كر) من وأخرجه السيوطي قال

 السلمي أحأمد بأن مأمون وعنه الجويباري وهو الشيباني
والتاجر الرحأمة ينتظر والمستمع المقت ينتظر القاص )حأديث3(

امرأة من حأولها ومن والنائحة اللعنة ينتظر والمحتكر الرزق ينتظر
(خط) من أجمعين والناس والملئكة الله لعنة عليهن مستمعة

ابأن الله وعبد عمرو بأن الله وعبد عمر بأن الله عبد العبادلة حأديث
وأبأو مجاهد بأن الوهاب عبد فيه يصح ول الزبأير بأن الله وعبد عباس
 متروك القرني أيوب بأن الله عبد محمد

ول سمرة بأن جابأر حأديث (عد) من حأراما السفتجات )حأديث4(
 الجلب نافع بأن وإبأراهيم الوجيهي موسى ابأن عمر فيه يصح

ضرب القيامة يوما كان إذا له فتواضع ذميا شارك من )حأديث5(
ذلك إلى الوادي هذا خض للمسلم وقيل نار من واد بأينهما فيما

وقال عمر ابأن حأديث (خط) من شريكك تحاسب حأتى الجانب
هلل أخي ابأن حأفص بأن يحيى سنده في الذهبي (قلت) قال منكر
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وقال أحأدهما فآفته مجهولن وهما الشامي معمر بأن محمد وعنه
 أعلم تعالى والله بأاطل حأديث هذا الموضوعات تلخيص في

ترك ومن النار من الله أعتقه حأراما من درهما ترك من )حأديث6(
الكذب ترك ومن النبياء من نبي ثواب الله أعطاه شبهة من درهما

(خط) من حأساب بأغير الجنة ودخل حأياته أياما خطيئة عليه يكتب ل
السيوطي قال البورقي سعيد بأن محمد وفيه مسعود ابأن حأديث

لم منكر وقال البورقي طريق غير من أماليه في الحاكم وأخرجه
أحأمد بأن سعيد بأن محمد (قلت) فيه السناد بأهذا إل نكتبه

 أعلم تعالى والله أعرفهما لم الذهلي القاسم بأن ومحمد السامري
غيبته في له تكون أن المسلم أخيك ود لك يصفي مما )حأديث7(

حأديث من مالك غرائب (قط) في محضره في تكون مما أفضل
 ضعفاء مالك دون ومن بأاطل وقال عمر ابأن
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لنه الدينار سمى وإنما هم دار لنه الدرهم سمى إنما )حأديث8(
 علج أبأي بأن الله عبد وفيه أنس حأديث (حأب) من نار دار

أبأي كتاب (خط) من ملهوف فإنه الوليمة صاحأب أجيبوا )حأديث9(
فذكره الخراط علن بأن الحسن علي أبأو ثنا الثلج ابأن القاسم
على فيه والحمل بأاطل الخطيب قال أنس حأديث من بأسنده

الحديث (قلت) هذا عنه روايته في الثلج ابأن صدق إن الخراط
وذاك النكاح كتاب في الصل في وهو للسيوطي تبعا هنا أوردته
 أعلم والله محله

 الخياطة أمتي رجال من البأرار عمل )حأديث10(
سعد بأن سهل حأديث (خط) من المغزل النساء من البأرار وعمل

في تماما وأخرجه السيوطي قال النخعي داود أبأي طريق من
 المروزي إبأراهيم بأن موسى طريق من فوائده

أصحابأه تفرق ما بأعد الله رسول مع يوما كنت أنس )حأديث11(
وقمت فقاما منا ويربأح فنربأح السوق ندخل بأنا قم حأمزة أبأا يا فقال
جزار بأرجل السوق أول في نحن فإذا السوق إلى صرنا حأتى معه
من يعالج بأيعه على قائم كبير شيخ

 189 ص:2ج: الشريعة تنزيه
يقصده أن فهم رقة النبي قلب في له فوقعت ضعف وراء من

الله إن محمد يا له فقال جبريل عليه هبط إذ له ويدعو عليه ويسلم
ذلك من فاغتم الجزار على تسلم ل لك ويقول السلما عليك يقرأ

فانصرف منه منعه إذ الله وبأين بأينه سريرة أي يدري ل الله رسول
أصحابأه تفرق غد من كان فلما السوق يدخل ولم معه وانصرفت

على الليلة حأدثا شيء أي فننظر السوق ندخل بأنا قم لي فقال
بأالجزار نحن فإذا السوق إلى جئنا حأتى معه وقمت فقاما الجزار
ويسأله يقصده أن النبي فهم بأالمس رأيناه كما بأعيره على قائما

يا فقال جبريل عليه فهبط عنه منعه إذ الله وبأين بأينه سريرة أي
على سلم لك ويقول السلما عليك يقرئ تعالى الله إن محمد
بأه أمرت واليوما منه منعتني أمس جبريل حأبيبي له فقال الجزار

شديدا وعكا الحمى وعكته الليلة الجزار إن محمد يا نعم قال
محمد يا فاقصده منه كان ما على فقبله إليه وتضرع ربأه فسأل
دينار طريق (عد) من معه وانصرفت وانصرف وبأشره عليه وسلم

 أنس مولى الله عبد بأن
الثاني الفصل

فقال التجار من جماعة على أتى النبي أن عباس ابأن )حأديث12(
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صدق من إل فجارا القيامة يوما بأاعثكم الله إن التجار معشر يا
الثقات عن يأتي عبيد بأن الحارثا (حأب) وفيه المانة وأدى ووصل

المدينة سوق دخل أنه أنس حأديث من وجاء حأديثهم من ليس بأما
سحيم أبأو (قا) وفيه فاجر التاجر إن أل فاجر التاجر إن أل فقال

وأبأو مسلم له روى الحارثا (تعقب) بأأن متروك سحيم بأن مبارك
أخرجه طرق عدة من روى صحيح والحديث والترمذي داود

صحيحه في حأبان وابأن ماجه وابأن وصححاه والحاكم الترمذي
أنه رافع ابأن رفاعة حأديث من المختارة في المقدسي والضياء

يتبايعون الناس فوجد بأالمدينة المصلى إلى الله رسول مع خرج
من إل فجارا القيامة يوما يبعثون التجار إن التجار معشر يا فقال
عبد حأديث من وصححه والحاكم أحأمد وأخرج وصدق وبأر الله اتقى

قالوا الفجار هم التجار يقول الله رسول سمعت شبل بأن الرحأمن
يحلفون ولكنهم بألى قال البيع الله أحأل قد أليس الله رسول يا

إل فاجر التاجر قال علي عن مسنده في مسدد وأخرج فيأثمون
من الشعب في البيهقي (قلت) وأخرج وأعطاه بأالحق أخذ من

عازب بأن البراء حأديث
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اشرأبأوا إذا حأتى التجار معشر يا وقال البقيع إلى الله رسول أتانا
وصدق وبأر اتقى من إل فجارا القيامة يوما يحشرون التجار قال

فأورد حأبان ابأن بأكلما الجوزي ابأن اغتر حأجر ابأن الحافظ وقال
لمخالفة إل ذلك يقل لم حأبان وابأن الموضوعات في الحديث
بأن سعيد عن خثيم أبأي عن رواه فإنه إسناده في عبيد بأن الحارثا

بأن إسماعيل عن خثيم أبأي عن والمحفوظ عباس ابأن عن جبير
صدوق وهو شاذة الحارثا فرواية جده عن أبأيه عن رفاعة بأن عبيد

هذا مثل على فالحكم المستقيم حأديثه من الشيخان له أخرج
ويدل السخاوي الشمس قال انتهى تهور على يدل بأالوضع المتن
في للحديث إخراجه إطلقه على ليس حأبان ابأن كلما أن على

تبع سهو عبيد بأن الحارثا حأجر ابأن يعني شيخنا وقول قال صحيحه
رجال من هو وليس عبيدة بأن الحارثا هو وإنما الجوزي ابأن فيه

الثقات في ذكره حأبان ابأن أن اللسان في نعم انتهى الشيخين
 أعلم تعالى والله

تاجرا يبعثني ولم ومرحأمة ملحمة بأعثني تعالى الله إن )حأديث13(
من إل والزارعون التجار القيامة يوما الناس شرار وإن زارعا ول

بأن سلما فيه يصح ول عباس ابأن حأديث (عد) من دينه على شح
ضعيف المديني عيسى بأن محمد وعنه متروك الثقفي سليمان

ابأن عن آخر طريقا له (تعقب) بأأن الكندي الله عبد بأن الجلح وفيه
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متابأع عيسى بأن ولمحمد الحلية في نعيم أبأو أخرجه هذا غير عباس
 الفراد في الدارقطني أخرجه

بأسند أنس حأديث (قا) من والزراع التجار الناس شرار )حأديث14(
الذي الحديث وشاهده السيوطي يتعقبه (قلت) لم مجاهيل فيه
للستشهاد رجاله صلح إن قبله التعقب في المذكور نعيم أبأي عند
 أعلم تعالى والله بأه التعقب قضية هو كما بأهم

بأين فبسطها عاما بأألفي الجساد قبل الرزاق الله خلق )حأديث15(
والمغارب المشارق في فوقعت الرياح فضربأتها والرض السماء

ألف في رزقه وقع ما ومنه موضع ألفي في رزقه وقع ما فمنه
يأتي حأتى ويروح إليه يغدو داره بأاب على رزقه وقع ما ومنه موضع

ومجاهيل ضعفاء فيه يصح ول أنس حأديث (حأا) من أجله إليه
في الذهبي جزما لكن موضوعا يكون أن يقتضي ل (قلت) هذا

أنس عن حأميد عن هارون بأن يزيد على وضع قال بأوضعه تلخيصه
 أعلم تعالى والله
حأميد عن آخر طريق وله السيوطي قال
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لم من سنده (قلت) في عنه عاصم بأن علي عن الديلمي أخرجه

 أعلم تعالى والله أعرفهم
إلى النبي أصحاب فذهب بأالمدينة السعر غل علي )حأديث16(

المعطي هو وجل عز الله إن فقال فسعر السعر غل فقالوا النبي
حأجارة من فرس على عمارة اسمه ملكا تعالى لله وإن المانع وهو

السواق في ويقف الفاق في يدور بأصره مد طوله الياقوت
(خط) (قط) وأخرج وكذا كذا ليرخص أل وكذا كذا ليغلو أل فينادي

من أيضا أنس حأديث النقاش) من سعيد (أبأو نحوه أنس حأديث من
الثاني وفي بأه تفرد علج أبأي بأن أيوب الول في يصح ول طريقين

عمرو بأن وحأماد علج أبأي ابأن الثالث وفي الزهري الحسن أبأو
ابأن (تعقبه) الحافظ البغدادي علي بأن السري الرابأع وفي النصيبي

بأذلك الجوزي ابأن أغرب فقال الرافعي أحأاديث تخريج في حأجر
وابأن والترمذي داود أبأو أخرجه أنس عن ثابأت صحيح الحديث فإن

حأماد طريق من وغيرهم صحيحه في حأبان وابأن والدارمي ماجه
مسلم شرط على وإسناده أنس عن وغيره ثابأت عن سلمة بأن

حأسن بأإسناد سعيد أبأي حأديث من نحوه والبزار ماجه ابأن وعند
الطبراني وعند حأسن بأإسناد هريرة أبأي عن داود وأبأي أحأمد وعند
كلما انتهى جحيفة أبأي عن الكبير وفي عباس ابأن عن الصغير في
 آخره ل الحديث صدر ومراده السيوطي قال حأجر ابأن

يحب تاجرنا فإن مسافرا ول تاجرا فينا تطع ل اللهم )حأديث17(
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أبأو وفيه هريرة أبأي حأديث (خط) من المطر يكره ومسافرنا الغلء
من أيضا ورد (تعقب) بأأنه موهب بأن الله عبيد بأن يحيى عن عصمة
إل الفردوس مسند في الديلمي أخرجه جراد بأن الله عبد حأديث

جيد شاهد وله متهم متروك وهو الشدق بأن يعلى طريق من أنه
 سننه في منصور بأن سعيد أخرجه موقوفا الخطاب بأن عمر عن

درجة في جهنم إلى النفس وقتلة الحكارون يحشر )حأديث18(
عن يدلس بأقية فيه يصح ول هريرة أبأي حأديث (عد) من واحأدة

من لنه انقطاع وفيه فقال الذهبي (قلت) زاد والمتروكين الضعفاء
الحكم يقتضي ل هذا (تعقب) بأأن هريرة أبأي عن مكحول رواية
دخل من مرفوعا يسار بأن معقل حأديث من شاهد وله بأالوضع عليه
أن الله على حأقا كان عليهم يغلي المسلمين أسعار من شيء في

والحاكم أحأمد أخرجه أسفله رأسه جهنم معظم في يقذفه
والطبراني
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وخبزه فطحنه أخرجه ثم يوما أربأعين طعاما حأبس من )حأديث19(

فيه يصح ول أنس حأديث (خط) من منه الله يقبله لم بأه وتصدق
أخرجه جبل بأن معاذ حأديث من ورد (تعقب) بأأنه الله عبد بأن دينار
عبد الول (قلت) في الديلمي أخرجه علي حأديث ومن عساكر ابأن

مروان بأن محمد الثاني وفي البالسي الرحأمن عبد بأن العزيز
 أعلم والله للحديث شاهدين يصلحان فل السدي

وبأرئ الله من بأرئ فقد ليلة أربأعين طعاما احأتكر من )حأديث20(
منهم بأرئت فقد جائع امرؤ فيهم أصبح عرصة أهل وأيما منه الله
يصح ول عمر ابأن حأديث من مسنده (أحأمد) في تعالى الله ذمة
العراقي (تعقبه) الحافظان تفرد إذا بأه يحتج ول زيد بأن أصبغ فيه

معين وابأن أحأمد فإن نظر موضوعا كونه في الول فقال حأجر وابأن
من المستدرك في الحاكم أخرجه وقد أصبغ وثقوا والنسائي

من وسمى أصبغ توثيق على الجمهور الثاني وقال أصبغ طريق
وله قال وغيرهم قال ثم والدارقطني داود أبأا وزاد العراقي ذكره

ومن هريرة أبأي حأديث الحأتكار من الترهيب في منها شواهد
بأرئت وقد خاطئ فهو المسلمين على يغلي أن يريد حأكرة احأتكر

السابأق يسار بأن معقل وحأديث الحاكم أخرجه الله ذمة منه
الله ضربأه طعامهم المسلمين على احأتكر من عمر وحأديث
بأن معمر وحأديث ثقات ورواته ماجه ابأن رواه والفلس بأالجذاما

من ترهيب في ومنها مسلم أخرجه خاطئ إل يحتكر ل الله عبد
وجاره شبعان بأات من بأي آمن ما أنس حأديث جائع بأجوارهم بأات
حأسن بأإسناد والطبراني البزار أخرجه يعلم وهو جنبه إلى جائع
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جنبه إلى جائع وجاره شبعان يبيت الذي المؤمن ليس وحأديث
ابأن حأديث من يعلى وأبأو والطبراني تاريخه في البخاري أخرجه
لصبغ وجدت وقد السيوطي قال عائشة حأديث من والحاكم عباس
 مسنده في أسامة أبأي بأن الحارثا أخرجه متابأعا

(عد) من العين وجع إل وجع ول الدين هم إل هم ل )حأديث21(
أخرجه الحديث (تعقب) بأأن قرين بأن سهل وفيه جابأر حأديث

حأديث من آخر طريق وله منكر حأديث وقال الشعب في البيهقي
الله عبد بأن يحيى وفيه اللقاب في الشيرازي أخرجه عمر ابأن

مجهول وخاقان منكر وقال مالك رواة في الخطيب وأخرجه خاقان
الشيرازي وقول

 193 ص:2ج: الشريعة تنزيه
روى الذي خاقان فإن وهم الصحيح في البخاري عنه روى خاقان

شيخ خاقان مالك عن روى الذي بأخاقان ليس البخاري عنه
لسان في حأجر ابأن الحافظ حأرره كما مالكا يدرك لم البخاري
ابأن أخرجه موقوفا العاص بأن عمرو عن شاهد وللحديث الميزان
 عساكر

(عق) من أمه ينكح كالذي أصغرها بأابأا سبعون الربأا )حأديث22(
(حأب) سمعان ابأن وهو زياد بأن الله عبد وفيه هريرة أبأي حأديث

وثلثين ستة مثل فهو ربأا درهم أكل من بألفظ عباس ابأن حأديث من
حأنش وفيه بأه أولى فالنار السحت من لحمه نبت ومن زنية

يصيبه الدرهم إن بألفظ أنس حأديث (عد) من ضعيف الصنعاني
زنية وثلثين ست من الخطيئة في الله عند أعظم الربأا من الرجل

كيسان بأن الله عبد وفيه المسلم الرجل عرض الربأا أربأى وإن
أهون بأابأا سبعون الربأا بألفظ أيضا أنس حأديث (قط) من متروك

الربأا أربأى من وإن يعرفها وهو السلما في أمه يأتي الذي بأاب
ما فيه يقول أن أخيه عرض وخرق المسلم أخيه عرض المرء خرق
طلحة بأه تفرد فيه ليس ما فيه يقول أن والبهتان مساويه من يكره

بأضع الربأا إن بألفظ عائشة حأديث (نع) من متروك وهو زيد بأن
الربأا من الواحأد والدرهم أمه على كالواقع أصغرها بأابأا وسبعون

مصعب بأن سوار سنده وفي زنية وثلثين ستة من الله عند أعظم
حأديثه على يتابأع ل أنس بأن عمران وفيه أيضا حأديثها (عق) من

الملئكة غسيل حأنظلة بأن الله عبد حأديث من مسنده (أحأمد) في
زنية وثلثين ستة من أشد يعلم وهو الرجل يأكله ربأا درهم ولفظه

وتابأعه حأاتم أبأو ضعفه المروزي بأهراما بأن محمد بأن حأسين وفيه
حأنظلة ابأن ورواه الحديث مضطرب وليث والداقطني أخرجه ليث
من أصح هذا وقال والدارقطني أحأمد أخرجه موقوفا كعب عن
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القول في حأجر ابأن الحافظ قال مجازفة هذا (تعقب) بأأن المرفوع
له أخرج حأسين حأنظلة بأن الله عبد حأديث على الكلما في المسدد

وإن وهو ليث تابأعه بأل ينفرد ولم كيف الناس ووثقه الشيخان
وقول قوي متابأع فهو حأفظه قبل من ضعف فإنما ضعف

يكون أن منه يلزما ل المرفوع من أصح الموقوف إن الدارقطني
بأن الله عبد عند الحديث يكون أن من مانع ول موضوعا المرفوع

عند وهو قوي له شاهد عباس ابأن وحأديث وموقوفا مرفوعا حأنظلة
ابأن كلما انتهى حأديث أثناء في والطبراني الشعب في البيهقي

بأل زياد بأن الله عبد بأه ينفرد لم هريرة أبأي وحأديث ملخصا حأجر
وابأن تاريخه في البخاري أخرجه النضر تابأعه

 194 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في البيهقي أخرجه سالم بأن عفيف أيضا وتابأعه تفسيره في المنذر

آخر وجه ومن زياد بأن الله عبد طريق من أيضا وأخرجه الشعب
أبأا إل ثقات رجاله بأسند ماجه ابأن (قلت) ورواه هريرة أبأي عن

يكتب ضعفه مع هو عدي ابأن وقال الكثرون ضعفه فقد معشر
ورأيت أمه الرجل ينكح أن أيسرها حأوبأا سبعون الربأا ولفظه حأديثه
عبد الموضوعات من نسخة هامش على حأجر ابأن الحافظ بأخط
هو إنما كذبأوه الذي سمعان ابأن هو ليس المذكور زياد بأن الله

ابأن ولحديث أعلم تعالى والله تكذيبا فيه لحأد أر ولم السحيمي
من ورد وقد الوسط في الطبراني أخرجه آخر طريق عباس
شرط على صحيح وقال الحاكم أخرجه مسعود ابأن حأديث

إسناد هذا وقال الحاكم طريق من البيهقي (قلت) رواه الشيخين
دخل وكأنه وهما إل أعلمه ول السناد بأهذا منكر والمتن صحيح
من أيضا وجاء أعلم تعالى والله إسناد في إسناد رواته لبعض
(قلت) في الوسط في الطبراني أخرجه عازب بأن البراء حأديث
أعلم والله الجمهور وضعفه العجلي وثقه راشد بأن عمر سنده
وفيه الكبير في الطبراني أخرجه سلما بأن الله عبد حأديث ومن

 منه يسمع ولم عنه الخراساني عطاء رواية من لنه انقطاع
وإخلط والمقارضة أجل إلى البيع البركة فيهن ثلثا )حأديث23(

طريقين من صهيب حأديث (عق) من للسوق ل للبيت بأالشعير البر
بأسطاما بأن عمر الخر وفي داود بأن الرحأيم عبد أحأدهما في

وقال الرحأيم عبد طريق من ماجه ابأن أخرجه الحديث (تعقب) بأأن
 أعلم تعالى والله واه حأديث إنه الذهبي

ابأن سعد فاستقبله تبوك غزوة من الله رسول أقبل )حأديث24(
يداك اكتسبت الذي هذا ما له قال ثم النبي فصافحه النصاري معاذ
عيالي على فأنفقه والمسحاة بأالمر أضرب الله رسول يا فقال

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

طريق (خط) من أبأدا النار تسمها ل يد هذه وقال يده النبي فقبل
في حأيا يكن لم معاذ بأن سعد أن ويبطله الفريابأي تميم بأن محمد
رمى الذي بأالسهم قريظة بأني غزوة بأعد مات لنه تبوك غزوة وقت

سنة تبوك وغزوة الهجرة من خمس سنة قريظة غزوة وكانت بأه
بأن سعد أن الصابأة في ذكر حأجر ابأن الحافظ (تعقب) بأأن تسع
في ذكره البغوي وأن المشهور ذلك غير آخر صحابأي هذا معاذ

أن وذكر إسماعيل بأن محمد كتاب في رأيته وقال الصحابأة

 195 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في المديني موسى أبأو أخرجه آخر إسنادا له وأن واه السناد هذا

أوردها المشهور غير هذا معاذ بأن سعد ولكون مجهول لكنه الذيل
 والمفترق المتفق كتاب في الخطيب

خصال بأأربأع عبيدي على تفضلت تعالى الله يقول )حأديث25(
يدخرون كما الملوك لدخرها ذلك ولول الحبة على الدابأة سلطت
خليل دفن ما ذلك ولول الجسد على النتن وألقيت والفضة الذهب
النسل لنقطع ذلك ولول الحزن على السلو وسلطت أبأدا خليله

ذو يتهن ولم الدنيا لخربأت ذلك ولول المل وأطلت الجل وقضيت
بأن محمد فيه يصح ول البراء حأديث (خط) من معيشته في معيشة

عنه الراوي دلسه الشناني الله عبد بأن محمد وهو الشناني يحيى
ابأن أخرجه أرقم بأن زيد حأديث من آخر طريقا له (تعقب) بأأن

أبأي ابأن أخرجه موقوفا عكرمة عن شاهد وله تاريخه في عساكر
 تفسيره في حأاتم

عفان بأن عثمان حأديث (عد) من الرزق تمنع الصبحة )حأديث26(
هذا من (تعقب) بأأنه متروك فروة أبأي بأن إسحاق فيه يصح ول

في والبيهقي المسند زيادات في أحأمد بأن الله عبد عند الطريق
من الحلية في نعيم أبأو فأخرجه إسحاق بأه ينفرد ولم الشعب
عن المسيب بأن سعيد عن الزهري عن أرقم بأن سليمان طريق
من (قلت) هو الديلمي أخرجه أنس حأديث من شواهد وله عثمان
ومن أعلم تعالى والله شاهدا يصلح فل نباته بأن الصبغ طريق
رسول بأنت فاطمة حأديث ومن الطبراني أخرجه عباس ابأن حأديث

وأخرجه ضعيف إسناده وقال الشعب في البيهقي أخرجه الله
 كثيرة الموقوفة وشواهده علي حأديث من بأمعناه
الثالث الفصل

(عد) الصيد كلب ثمن في الله رسول رخص عباس ابأن )حأديث27(
هذا الحق عبد الحافظ وقال الكندي الله عبد بأن أحأمد طريق من
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الجوزي ابأن طريقه ومن أحأمد الماما (قلت) روى بأاطل الحديث
إل الكلب ثمن عن نهى النبي أن الله عبد بأن جابأر عن الواهيات في

عن أيضا الجوزي ابأن طريقه ومن الدارقطني وروى المعلم الكلب
والكلب السنور ثمن عن نهى النبي أن جابأر

 196 ص:2ج: الشريعة تنزيه
جعفر أبأي بأن الحسن الول في الجوزي ابأن قال الصيد كلب إل

ليس منكر النسائي قال الثاني في وقال وغيره أحأمد ضعفه
 أعلم تعالى والله بأصحيح

حأديث من مالك غرائب (قط) في عربأن لمن العربأون )حأديث28(
هذا الميزان في الذهبي قال الحلبي محمد بأن بأركة وفيه عمر ابأن

 بأاطل حأديث
أخاه لعل فليغطه شيئا السوق من أحأدكم اشترى إذا )حأديث29(

(مى) من جابأر حأديث (فت) من شراؤه يمكنه ول يستقبله المسلم
الحافظ قال العنبر بأن إسحاق طريق من كلهما عباس ابأن حأديث

 بأاطل حأديث هذا اللسان في حأجر ابأن
ويل بأالليل نفسه ويحاسب بأالنهار يحلف للتاجر ويل )حأديث30(

بأن بأشر طريق من أنس حأديث (عق) من غد وبأعد غد من للصائغ
 الحسين

فإذا بأهائه من والشعير ضيائه من القمح الله خلق )حأديث31(
وسيدنا إلهنا وقال بأالدعاء تعالى الله إلى عجا واستذل بأهما استخف

كذلك كان فإذا تعالى الله فيعزهما فأعزنا واستذللنا بأنا استخف قد
تعالى الله إلى عجا الخبز طلب في إل منزله من الرجل يخرج ل

الله فيردهما عليه كنا ما إلى فردنا ذكرك عن بأنا اشتغل وقال
يبين (قلت) لم عباس ابأن حأديث (مى) من الرخص إلى تعالى
 أعلم والله أعرفهم لم جماعة سنده وفي علته

أن إسرائيل بأني أنبياء من نبي إلى وجل عز الله أوحأى )حأديث32(
لرواح تعرض فإنما بأالقمح اتجر فمن بأالقمح يتجروا ل لقومك قل

غيري قاتل له يكن لم قتلهم أراد ومن قتلهم أراد فإنما خلقي
 الكلبي السائب بأن محمد وفيه عباس ابأن حأديث (مى) من

عنه حأط إليهم بأيده حأمله ثم شيئا لعياله اشترى من )حأديث33(
بأن الهيثم وفيه الصديق بأكر أبأي حأديث (مى) من سنة سبعين ذنب
فقال حأجر ابأن الحافظ عنه وسئل الغلبأي زكريا بأن ومحمد عدي
 أعلم والله بأاطل

ل والنفس دينه بأأمر يقم لم معيشته بأأمر يقم لم من )حأديث34(
تقوما التي للكسرة مكفيا يكون حأتى للطاعة متفرغة تكون

وسكنت ذلك عند هدأت قوتها أمر استكملت وإذا بأها والنفس
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ول وجل عز الله فضل من واطلبوا وروحأوا فاغدوا للعبادة وتفرغت
حأديث (مى) من ويسقين يطعمني وجل عز ربأي فإن إلي تنظروا

وقال حأجة غير الزدي قال اليسع أبأو سليمان ابأن أيوب وفيه أنس
يعرف ل القطان ابأن

 197 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في يضعها لقمة أول مع كان حألل من مال كسب من )حأديث35(

ومحمد عياش أبأي بأن أبأان وفيه أنس حأديث (مى) من له يغفر فيه
 نعيم بأن

أو بأه تصدق أو رحأما بأه فوصل مأثم من مال جمع من )حأديث36(
(خط) من جهنم نار في بأه فقذف جميعه جمع الله سبيل في جاهد

 الشناني الله عبد ابأن محمد وفيه هريرة أبأي حأديث
الملئكة وصديق الرض في الله صديق الحراثا )حأديث37(

غفر عالج رمل من أكثر الحراثا ذنوب كانت ولو النبياء وصديق
دعت الحراثا زرع من أكلت إذا فإنها الطيور لدعاء كلها ذنوبأه الله
(قلت) جابأر حأديث (مى) من دعاءها الله فيستجيب بأالمغفرة له
أعرفهم ولم وآخرون خالد بأن عمر بأن محمد وفيه علته يبين لم

 أعلم تعالى والله
والفضة الذهب والخرة الدنيا في الله أكرمهما نوعان )حأديث38(

في الخرة لهل وزينة دنياهم في الدنيا لهل شرفا فجعلهما
وعمر ضعيف دغفل بأن دفاع وفيه صهيب حأديث (مى) من آخرتهم

 الحديث يسرق عدي ابأن قال الكديمي عم كأنه موسى بأن
خلق النهار سوط في والنوما خرق النهار أول النوما )حأديث39(

(قلت) لم علي حأديث (مى) من الرزق يقطع المغرب بأعد والنوما
اللسان وفي الصادق جعفر عن العلوي الحسن وفيه علته يبين

بأن علي بأن الحسن بأن الحسن بأن الله عبد بأن إبأراهيم بأن الحسن
رجال من كان وقال الشيعة شيوخ في الطوسي ذكره طالب أبأي

 أعلم والله هذا فلعله جعفر
له الله فإن لله دين كل إن أل يوما كل مناد ينادي )حأديث40(

 ميمون بأن زياد وفيه أنس حأديث (مى) من ضامن
آخر في للمؤمن والغنى سعادة لصحابأي الفاقة )حأديث41(

(مى) من فكونوا أغنياء تكونوا أن استطعتم فإن سعادة الزمان
يحيى بأن محمد وفيه علته يبين (قلت) لم مسعود ابأن حأديث

والله أعرفهما لم العرفي الفضل بأن الواحأد عبد وعنه الكوفي
 أعلم

اللسان وحأسن مال الشعر وحأسن مال الوجه حأسن )حأديث43(
عنبسة بأن يحيى وفيه أنس حأديث (مى) من مال والمال مال
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 198 ص:2ج: الشريعة تنزيه
عليهم تسلموا ول الحاكة ول الحجامين تشاوروا ل )حأديث44(

ابأن وهو داود بأن الله عبد بأن أحأمد وفيه أنس حأديث (مى) من
 الرزاق عبد أخت

القيامة يوما الرضى فله الدنيا في الله رزق رضي من )حأديث45(
وفيه عمر ابأن حأديث (كر) من المعتدين من كتب رزقه سخط ومن
 السكسكي بأكر

ابأتليته إل الحلل من استحى عبادي من عبد من ما )حأديث46(
المعروفين من واحأد غير سنده وفي أنس حأديث (كر) من بأالحراما
 بأالوضع

فجور ول بأزائده متق تقوى ل سار سيره أي في العبد )حأديث47(
علي (أبأو طالبه والرزق ستر العبد وبأين بأينه بأناقصه فاجر

دعامة أبأو وفيه مسعود ابأن حأديث من فوائده النيسابأوري) في
 موضوع والخبر يعرف ل الميزان في قال

وأنا إل حأقي عند لي تواضع عبادي من عبد من ما )حأديث48(
أدخلته وأنا إل حأقي عن تكبر عبادي من عبد من وما جنتي أدخلته

 ناري
منها المؤمن قوت لكان عبيطا دما الدنيا كانت لو )وحأديث49(

موضوعان تيمية (قال) ابأن حألل

 199 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 النكاح كتاب

الول الفصل

جهينة من امرأة فليتزوج يرجوها حأسنة له يكن لم من )حأديث1(
بأن ظبيان فيه يصح ول الجهني مرة بأن عمرو حأديث (حأب) من

هذا الميزان في الذهبي قال السيوطي وقال ظبيان بأن محمد
 كذب الحديث

(حأب) من رحأمها قطع فقد فاسق من كريمته زوج من )حأديث2(
كلما من هذا وإنما البلخي محمد بأن الحسن وفيه أنس حأديث

 بأاطل ورفعه الشعبي
بأالرزق أمته نساء لقباح دعا النبي أن عمر بأن الله عبد )حأديث3(

 المروزي إبأراهيم بأن موسى (عق) وفيه
يسأل كما شعرها عن فليسأل المرأة أحأدكم تزوج إذا )حأديث4(

هريرة أبأي حأديث (قط) من الجمالين أحأد الشعر فإن وجهها عن
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طريق وله السيوطي قال علثة وابأن العدوي علي بأن الحسن وفيه
 الكاهلي بأشر بأن إسحاق وفيه الديلمي أخرجه علي حأديث من آخر

لم ولو شيئا يعطيها حأتى عليها يدخل فل امرأة تزوج من )حأديث5(
فيه له أصل ول عباس ابأن حأديث (عق) من نعليه أحأد إل يجد

قال وكذلك السيوطي قال كثيرا وهما يهم المتوكل بأن عصمة
 كذب الحديث هذا الميزان في الذهبي

على فنثروا نسائه من امرأة تزوج النبي أن عائشة )حأديث6(
 سلما بأن سعيد (خط) وفيه عجوة تمر رأسه

أن قبل أبأويها عند عائشة اجتلى الله رسول أن عمر ابأن )حأديث7(
 بأه تفرد العمري عمر بأن الله عبد بأن القاسم (عد) وفيه بأها يبني

يا فقال طالب أبأي بأن علي الله رسول أوصى سعيد أبأي )حأديث8(
وأغسل تجلس حأين خفيها فاخلع بأيتك العروس دخلت إذا علي

وصب رجليها

 200 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أخرج ذلك فعلت إن فإنك دارك أقصى إلى دارك بأاب من الماء
من بأابأا سبعين فيه وأدخل الفقر من بأابأا سبعين دارك من الله

الجنون من العروس وتأمن رحأمة سبعين عليها وأنزل البركة
في العروس وامنع الدار تلك في دامت ما والبرص والجذاما
قال الحامضة والتفاحأة والكزبأرة والخل اللبان من الول أسبوعها

 الربأعة الشياء هذه أمنعها شيء لي الله رسول يا علي
ولحصير الولد عن الشياء هذه من ويمرر يعقم الرحأم لن قال
طويل حأديثا وذكر (حأب) وقال تلد ل امرأة من خير البيت ناحأية في
مع اجتمع وكأنه النسوي وهب بأن الله عبد وفيه ورقتين في

للجويباري رأيته حأديث فكل الحديث وضع على واتفقا الجويباري
 هذا الله لعبد ورأيته إل
حأديث (فت) من النكاح في إل والخديعة المكر يصلح ل )حأديث9(

 عروة بأن على فيه يصح ول عائشة
استجيب إل أحأد فيها الله يدع لم ساعة الجمعة في إن )حأديث10(

عمر ابأن حأديث (عد) من ساخط عليها زوجها امرأة يكون أن إل له
وآفته السناد بأهذا بأاطل وقال يحيى بأن إسماعيل طريق من

 إسماعيل
ابأنتان عنده كان ومن بأها فدح فقد ابأنة عنده كانت من )حأديث11(

ضيف قرى ول عليه صدقة فل ثلثا عنده كان ومن عليه حأج فل
أقرضوه أعينوه أعينوه الله عباد فيا بأنات أربأع عنده كن ومن

 كثير بأن محمد وفيه الصامت بأن عبادة حأديث (حأا) من أقرضوه
الله خلق ما يتسخط فلم جارية له ولدت أحأد من ما )حأديث12(
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در من سلم في أخضرين بأجناحأين السماء من ملك هبط إل تعالى
وجناحأه رأسها على يده فيضع يأتيها حأتى درجة إلى درجة من يدف
وربأك ربأي الله رسول محمد وبأسم الله بأسم يقول ثم جسدها على
معان عليها المنفق ضعيفة من خرجت ضعيفه الله الخالق نعم الله
وعنه عدي بأن اليمان وفيه علي حأديث النقاش) من سعيد (أبأو

الجوزي ابأن وقال منصور وضعه النقاش وقال الموفق بأن منصور
عمر بأن خالد منصورا وتابأع السيوطي قال يضع أيضا واليمان

يضع وخالد تاريخه في النجار ابأن أخرجه والسلفي

 201 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الله تسمع ألم بأالنثى تبكيرها المرأة بأركة من إن )حأديث13(

الذكور) فبدأ يشاء لمن ويهب إناثا يشاء لمن (يهب كتابأه في يقول
السقع بأن واثلة حأديث من الخلق مكارما (الخرائطي) في بأالناثا

وجاء السيوطي قال إبأراهيم بأن مسلم وعنه حأزاما بأن حأكيم وفيه
وأن مهرها تيسير زوجها على المرأة بأركة من عائشة حأديث من

الصمد عبد بأن عباد طريق من أنه إل الشيخ أبأو أخرجه بأالبنات تبكر

ابأن حأديث (خط) من بأالغزل نسائكم مجالس زينوا )حأديث14(
 مهران بأن ميمون صاحأب زياد بأن محمد طريق من عباس

(خط) العرش له يهتز الطلق فإن تطلقوا ول تزوجوا )حأديث15(
 جميع بأن عمرو فيه يصح ول علي حأديث من

يا فقال النبي أتى النصار من رجل أن الله عبد بأن جابأر )حأديث16(
مخرجا له تجد فهل يكلمني ل أن بأالطلق حألف أخي إن الله رسول

ضنها كيف قال كلمني إن ثلثا طالق امرأته قال حألف وكيف قال
قال بأها أضنه ما قال بأها ضنه كيف قال بأه أضنها ما قال بأزوجها
بأمهر فليخطبها أخاك تكلم ثم حأيض ثلثا عدتها تنقضي حأتى يدعها
عبد بأن محمد طريق (خط) من تطليقتين على عنده فتكون جديد

 النصاري الملك
الله رسول خطبها خطبة آخر عباس وابأن هريرة أبأي )حأديث17(

بأين تزويج في مشى من قال الدنيا من خرج حأتى غيرها يخطب لم
كلمة وبأكل خطوة بأكل الله أعطاه بأينهما الله يجمع حأتى اثنين
في مشى ومن ليلها وقياما نهارها صياما سنة عبادة ذلك في تكلم

يضرب أن الله على حأقا كان بأينهما يفرق حأتى اثنين بأين تفريق
الجوزي) من (ابأن جهنم نار من صخرة بأألف القيامة يوما رأسه

في (قلت) قدمنا مجهول وقال الحمراوي سوادة بأن جامع طريق
في بأاطل بأخبر أتى هذا جامع في قال أنه الذهبي عن المقدمة

ابأن الحافظ قال أعلم تعالى والله آفته كأنه الزوجين بأين الجمع
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ما الفقيه محمد بأن أحأمد بأن علي جامع عن الراوي وكذلك حأجر
 عرفته

غضب في كان وزوجها امرأة بأين فرقة في عمل من )حأديث18(
في الله ولعنه الله

 202 ص:2ج: الشريعة تنزيه
بأصخرة القيامة يوما يضربأه أن الله على حأقا وكان والخرة الدنيا

القاسم وفيه عباس ابأن حأديث (قط) من يتوب أن إل جهنم نار من
 بأهراما بأن

وفيه عائشة حأديث (عد) من قط عيال صاحأب أفلح ما )حأديث19(
هذا يروي وإنما الكسائي سلمة بأن وأحأمد السعدي جعفر بأن أحأمد

أبأي حأديث من وجاء السيوطي قال عيينة بأن سفيان قول من
 منكر عدي ابأن وقال الديلمي أخرجه هريرة

الحولء لها يقال عطارة امرأة كانت مالك بأن أنس )حأديث20(
إني الفداء لك نفسي المؤمنين أما يا فقالت عائشة إلى فجاءت

فأجئ إليه أزف العروس كأني حأتى ليلة كل لزوجي نفسي أزين
وجهه فيحول ربأي مرضات بأذلك فأبأتغي زوجي لحاف في فأدخل

ل عائشة لها فقالت أبأغضني قد إل أراه ول فيعرض فأستقبله عني
الحولء ريح لجد إني قال جاء فلما الله رسول يجيء حأتى تبرحأي

تشكو جاءت ولكن ل عائشة قالت شيئا منها ابأتعتم وهل أتتكم فهل
فقال لعائشة ذكرت ما نحو له فذكرت حأولء يا مالك فقال زوجها
الله رسول يا قالت لزوجك وأطيعي فاسمعي المرأة أيتها اذهبي

ترفع امرأة من ليس للحولء الله رسول فقال الجر من لي فما
إل الصلح بأذلك تريد مكان من تضعه أو مكان من بأيتها من شيئا
يا زدني قالت فعذبأه قط عبد إلى الله نظر وما إليها الله نظر

إل زوجها من تحمل المسلمين من امرأة من ليس قال الله رسول
بأكل لها كان أرضعته فإذا المخبت القائم الصائم كأجر لها كان

المرأة أيتها السماء من مناد نادى فطمته فإذا رقبة عتق رضعة
الله رسول يا عائشة فقالت مضى ما كفيت فقد العمل استأنفي

بأيد يأخذ المسلمين من رجل من ما فقال للرجال فما للنساء هذا
فعشرون عانقها فإذا حأسنات عشر له الله كتب إل يراودها امرأته
إلى قاما ثم جامعها فإذا حأسنة ومائة فعشرون قبلها فإذا حأسنة

بأها له الله كتب إل جسده من شعرة على الماء يمر لم مغتسله
ليباهي وجل عز الله وإن خطيئات عشر عنه وحأط حأسنات عشر

الشديد الليلة هذه في قاما عبدي إلى انظروا فيقول الملئكة بأه
له غفرت قد أني أشهدكم ربأه أني مؤمنا الجنابأة من فاغتسل بأردها

(ابأن بأتمامه وساقه الحديث وذكر وقال إليه أزف قوله (خط) إلى
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الحديث منكر سهل بأن الصباح وعنه ميمون بأن زياد الجوزي) وفيه
ابأن عليه شهد وقد

 203 ص:2ج: الشريعة تنزيه
حأماد الصباح وتابأع السيوطي قال الحديث هذا عن رجع أنه مهدي

الرحأمن عبد عليه شهد وقد زياد من (قلت) فالبلء سليمان أبأي بأن
 أعلم تعالى والله الحديث هذا عن رجع أنه مهدي بأن

يا قالت النبي ابأن إبأراهيم حأاضنة سلمة أن أنس )حأديث21(
قال النساء تبشر ول خير بأكل الرجال تبشر إنك الله رسول

ترضى أما قال أمرنني هن أجل قالت لهذا دسسنك أصويحباتك
مثل لها أن عنها راض وهو زوجها من حأامل كانت إذا أنها إحأديكن

أهل يعلم لم الطلق أصابأها فإن الله سبيل في القائم الصائم أجر
يخرج لم وضعت فإذا أعين قرة من لها أخفى ما والرض السماء

وبأكل جرعة بأكل لها كان إل مصة يمص ولم لبنها من جرعة منها
تعتقهن رقبة سبعين أجر مثل لها كان ليلة أسهرها فإن حأسنة مصة
الصالحات المتعففات بأهذا أعني لمن تدري سلمة الله سبيل في

الوسط (طب) في العشير يكفرن ل اللتي لزواجهن المطيعات
الخولني سعيد بأن عمرو وفيه مسنده سفيان) في بأن (الحسن

والله الصابأة من الصحابأيات في ذكرا لها أر لم هذه (قلت) سلمة
 أعلم تعالى

الثاني الفصل

بأن عمر حأديث (عد) من حأقا حأقا الله لعبد النساء لول )حأديث22(
له (تعقب) بأأن الرحأيم عبد ابأنه وعنه العمي زيد وفيه الخاب
أخرجه الجنة الرجل لدخل المرأة لول أنس حأديث من شاهدا
كذاب (قلت) بأل متروك الحسين بأن بأشر وفيه فوائده في الثقفي
 أعلم والله شاهدا حأديثه يصلح فل وضاع

إليه فجلست الله رسول أتت امرأة إن عباس ابأن )حأديث23(
أن النبي فنهاه مكانها يقعد أن رجل فأراد وقامت حأاجتها في تكلمه
بأن شعيب طريق من الفراد (قط) في مكانها يبرد حأتى يقعد

حأسن إنه شعيب في الميزان في قال الذهبي (تعقب) بأأن مبشر
 الحديث

الله رسول عند لجلوس إنا والله أوفى أبأي بأن الله عبد )حأديث24(

 204 ص:2ج: الشريعة تنزيه
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فقال والجوع الشبق أهلكني الله رسول يا فقال أعرابأي جاءه إذ
فأول فاذهب قال ذاك هو قال والجوع الشبق أعرابأي يا الله رسول
نخل فدخلت العرابأي قال امرأتك فهي زوج لها ليس تلقاها امرأة

هل الزبأيل ذات يا لها فقلت زبأيل في تخترق جارية فإذا النجار بأني
فنزلت الله رسول زوجنيك فقد انزلي فقلت ل قالت زوج لك

وأنا أتاني العرابأي هذا إن لبأيها فقالت منزلها إلى معها فانطلقت
فقد انزلي فقال ل فقلت زوج لك هل فسألني الزبأيل في أخترق

له فقال العرابأي إلى الجارية أبأو فخرج الله رسول زوجنيك
ل قال زوج لها هل قال ابأنتي فقال منك الزبأيل ذات ما العرابأي

إلى الجارية وأبأو الجارية فانطلقت الله رسول زوجنيها فقد قال
فاذهب قال ل قال زوج لها هل الله رسول فقال فأخبراه النبي

ابأنته فجهز الجارية أبأو فانطلق إليه بأها ابأعث ثم جهازها فأحأسن
بأيت إلى بأه فجاءت ولبن بأتمر معها بأعث ثم عليها القياما وأحأسن

ورأى مصنعة جارية فرأى بأيته إلى العرابأي فانصرف العرابأي
الله رسول إلى غدا الفجر طلع فلما الصلة إلى فقاما ولبنا تمرا
ول تمرنا قرب ول قربأنا ما والله فقالت ابأنته إلى الجارية أبأو وغدا
العرابأي فدعا فأخبره الله رسول إلى الجارية أبأو فانطلق لبننا

رسول يا فقال بأأهلك ألممت تكون أن منعك ما أعرابأي يا فقال
ورأيت مصنعة جارية فإذا المنزل ودخلت عندك من انصرفت الله
يا قال الصباح إلى ليلتي أحأيي أن علي لله يجب فكان ولبنا تمرا

بأن الرحأيم عبد فيه يصح حأميد) ول بأن (عبد بأأهلك ألمم أعرابأي
في (قلت) وقال الترمذي رجال من (تعقب) بأأنه الواسطي هارون
حأديثه يعتبر وقال الثقات في حأبان ابأن وذكره غريب حأسن حأديثه

 أعلم ) والله1كتابأه( من الثقات عن حأدثا إذا
من ركعة سبعين من أفضل المتزوج من ركعتان )حأديث25(

(تعقب) بأأن عمرو بأن مجاشع وفيه أنس حأديث (عق) من العزب
وثمانين اثنتين من خير المتأهل من ركعتان بألفظ آخر طريقا له

في الضياء طريقه ومن فوائده في تماما أخرجه العزب من ركعة
حأديث هذا فقال أطرافه في حأجر ابأن الحافظ تعقبه لكن المختارة

معنى لخراجه ما منكر

 205 ص:2ج: الشريعة تنزيه
يصح ول هريرة أبأي حأديث (عد) من عزابأكم شراركم )حأديث26(

ول السفر بأن يوسف فيه ثان طريق وله إسماعيل بأن خالد فيه
في والطبراني يعلى أبأو أخرجه خالد طريق من (تعقب) بأأنه يصح

حأديث هذا العالية المطالب في حأجر ابأن الحافظ وقال الوسط
شراركم النكاح سنتنا من إن بألفظ ذر أبأي حأديث من وورد منكر
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بأسند مسنده في أحأمد أخرجه عزابأكم موتاكم وأراذل عزابأكم
أخرجه المازني بأسر ابأن عطية حأديث ومن قصة وفيه ثقات رجاله

يحيى بأن معاوية وفيه الشعب في والبيهقي والطبراني يعلى أبأو
 الديلمي أخرجه عباس ابأن حأديث ومن ضعيف الصدفي

تزوج ومن ذل إل الله يزده لم لعزها امرأة تزوج من )حأديث27(
يزده لم لحسبها امرأة تزوج ومن فقرا إل الله يزده لم لمالها امرأة

يحصن أو بأصره ليغض إل يتزجها لم امرأة تزوج ومن دناءة إل الله
(حأب) من فيه لها وبأارك فيها له الله بأارك رحأمه يصل أو فرجه
بأن عمرو وعنه القدوس عبد بأن السلما عبد طريق من أنس حأديث
ولحسبها لمالها المرأة تنكح الصحيح في ما ضد وهو متروك عثمان

حأاتم أبأو وقال ماجه ابأن له روى السلما عبد (تعقب) بأأن ولجاملها
الطبراني رواية في كذا الحمصي هو عثمان بأن وعمرو ضعيف
لما مخالفا الحديث وليس اللسان ول الميزان في ذكر له وليس

يفعله عما الخبار بأل بأذلك المر بأه المراد ليس فإنه الصحيح في
وله يداك تربأت الدين بأذات فاظفر آخره في قال ولهذا الناس
طريق من حأميد بأن عبد أخرجه عمرو بأن الله عبد حأديث من شاهد

إليه فعزوه ماجه ابأن في (قلت) هو الفريقي زياد بأن الرحأمن عبد
من الحمصي عثمان بأن وعمرو الستة الصول من هو إذ أولى
ذكر له يكون فكيف يجرح ولم ماجه وابأن والنسائي داود أبأي رجال

عثمان بأن عمرو هو متروك بأأنه والموصوف اللسان أو الميزان في
ماجه ابأن رجال من أنه على ذلك والزدي النسائي فيه قال الكلبأي

ابأن وذكره حأديثه يكتب ممن وهو صالحة أحأاديث له عدي ابأن وقال
 أعلم والله الثقات في حأبان

(طب) في الرحأاما مباركات فإنهن بأالسراري عليكم )حأديث28(
اتخذوا بألفظ أيضا حأديثه (عق) من الدرداء أبأي حأديث من الوسط

علثة بأن محمد الول في يصح ول أولدا أنجب فإنهن السراري
(تعقب) بأأن البألى عمر بأن حأفص الثاني وفي الحصين بأن وعمرو

والثاني المستدرك في الحاكم أخرجه الول الطريق من الحديث
له شاهد

 206 ص:2ج: الشريعة تنزيه

الحافظ وقال مسنده في عمر أبأي ابأن أخرجه مرسل شاهد وله
بأأس ل مرسل هذا إيراده عقب العالية المطالب في حأجر ابأن

منصور بأن سعيد أخرجه مكحول مرسل من آخر وشاهد بأإسناده
زكريا أبأو أخرجه الحسين بأن علي مرسل من وآخر سننه في

أمهات انكحوا عمر ابأن حأديث شواهده ومن فوائده في البخاري
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 يعلى وأبأو أحأمد أخرجه القيامة يوما بأهم أبأاهي فإني الولد
الحرائر فليتزوج مطهرا طاهرا الله يلقى أن سره من )حأديث29(

بأن كثير الول في يصح ول عباس وابأن وعلي أنس حأديث (عد) من
بأن عمرو الثاني وفي الحديث منكر سوار بأن سلما وعنه سليم
(تعقب) بأأن معاوية بأن ومحمد نهشل الثالث وفي وجويبر جميع

) 1ماجه( ابأن أخرجه أنس حأديث
مهر ول الولياء إل يزوجهن ول الكفا إل النساء ينكح ل )حأديث30(

طريق من الله عبد بأن جابأر حأديث (عق) من دراهم عشر دون
وقال سننه في أخرجه الدارقطني (تعقب) بأأن عبيد بأن مبشر
حأديث هذا وقال سننه في البيهقي وأخرجه الحديث متروك مبشر

مبشر عهدة من أبأرأ أنا وقال خزيمة ابأن وأخرجه بأمرة ضعيف
حأجر ابأن الحافظ وتبعه الهداية تخريج في الزيلعي (قلت) وقال

أخرجه موقوفا علي عن وروى ضعيف حأديث هو مختصره في
بأن سهل حأديث ويعارضه ضعيفين بأسندين والبيهقي الدارقطني

انتهى عليه متفق حأديد من خاتما ولو التمس الواهبة في سعد
الجوبأة في السخاوي الشمس العلمة شيوخنا شيخ وقال مختصرا
بأعد الهداية شرح في الهماما ابأن الدين كمال الشيخ قال المرضية

شرح في وجدنا ثم الحديث هذا تضعيف في الئمة كلما ذكر أن
إنه قال البغوي أن البخاري على يعني الحلبي الدين بأرهان الشيخ
طريق من جابأر حأديث من حأاتم أبأي ابأن رواه فيه وقال حأسن
عن السند صورة أوجدنا ثم بأسنده الودي الله عبد بأن عمرو

أبأي ابأن قال حأجر بأابأن الشهير العسقلني القضاة قاضي الحافظ
ثنا منصور بأن عباد عن وكيع ثنا الودي الله عبد بأن عمرو ثنا حأاتم

أقل مهر ول الله رسول قال يقول جابأرا سمعت محمد بأن القاسم
منه أقل ول حأسن السناد بأهذا هو القاضي قال الحديث عشرة من

شيخنا عن ذلك لي نقل شخص كان وقد السخاوي قال انتهى
أمعنت وقد ذلك في فكري حأار الهماما ابأن كلما رأيت فلما فأنكرته

أعلم تعالى والله بأه أظفر فلم عليه التفتيش في

 207 ص:2ج: الشريعة تنزيه
مع النصار من رجل إملك شهد أنه جبل بأن معاذ )حأديث31(

اللفة على وقال النصاري وأنكح الله رسول فخطب الله رسول
على فدفف صاحأبكم رأس على دففوا الميمون والطير والخير
فأمسك عليه فنثروا والسكر الفاكهة فيها السلل وأقبلت رأسه
قالوا تنتهبون أل الحلم أزين ما الله رسول فقال ينتهبوا فلم القوما

نهيتكم إنما قال وكذا كذا يوما النهبة عن نهيتنا إنك الله رسول يا
جبل بأن معاذ قال الولئم نهبة عن أنهكم لم العساكر نهبة عن
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نع (عق النهار ذلك في ونجرره يجررنا الله رسول رأيت لقد فوالله
النصاري إبأراهيم بأن بأشر الول في يصح ول أنس حأديث طب) من

مولى حأازما الثالث وفي النصاري إسماعيل بأن خالد الثاني وفي
في قال حأجر ابأن الحافظ (تعقب) بأأن مجهولن ولمازة هاشم بأني

مجهولن ولمازة حأازما بأأن الجوزي ابأن أعله معاذ حأديث اللسان
طريق من المعرفة في منده ابأن أورده آخر وجه من لنا وقع وقد

بأن فلن أو فلن بأن الرحأمن عبد عن مروان بأن حأازما عن عصمة
والد اسم هذا من لنا وتبين معضل وهذا النبي عن الرحأمن عبد

حأديث عصمة ترجمة في وقال يعرف ل حأال كل على وهو حأازما
وانقطاع مجاهيل إسناده في وقال سننه في البيهقي أخرجه معاذ

لمازة عن عمارة بأن عون طريق من الطحاوي وأخرجه يثبت فل
بأن عصمة المعرفة في البيهقي وقال الرازي محمد بأن صالح وعنه

(قلت) مجهول لمازة عن عمارة بأن وعون بأه يحتج ل سليمان
الموضوعات من نسخة هامش على حأجر ابأن الحافظ بأخط ورأيت

يضع إسماعيل بأن خالد عدي ابأن قال الجوزي ابأن قول عند
عدي ابأن فيه قال الذي خالد نصه ما المسلمين ثقات على الحديث

الخطيب بأينهما فرق وقد أنصاري وهذا المخزومي هو المقالة هذه
) والله1مجهول( إنه هذا النصاري في وقال مالك عن الرواة في

 أعلم تعالى
(قط) لعائشة النبي حأب السلما في حأب أول أنس )حأديث32(

عطاء بأن محمد بأن موسى وعنه بأه تفرد الموقري طريق من
مؤذن الزبأير بأن محمد الزهري عن تابأعه الموقري (تعقب) بأأن

 الخطيب أخرجه الزهري قول من جعله لكنه حأران
وعلموهن الكتابأة تعلموهن ول الغرف تسكنوهن ل )حأديث33(

وسورة الغزل

 208 ص:2ج: الشريعة تنزيه
إبأراهيم بأن محمد فيه يصح ول عائشة حأديث (خط) من النور

كيف والعجب صحيحه في الحديث هذا الحاكم ذكر وقد الشامي
تعلموا ل بألفظ عباس ابأن حأديث (عد) من أمره عليه خفى

المؤمن لهو خير وقال العللي تسكنوهن ول الكتابأة نساءكم
(تعقب) بأأن نصر بأن جعفر وفيه المغزل المرأة لهو وخير السباحأة
الوضاع الشامي هذا طريق من الول الحديث أخرج ما الحاكم

وهو الضحاك بأن الوهاب عبد طريق من رواه نعم منه يتعجب حأتى
عقب فقال الطراف في حأجر ابأن الحافظ تعقبه ولهذا ضعيف

محمد تابأعه وقد متروك الوهاب عبد بأل السناد صحيح الحاكم قول
حأفص حأديث من روى وقد بأالوضع حأبان ابأن رماه إبأراهيم بأن
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مجاهد عن وجاء انتهى عباس ابأن عن مجاهد عن ليث عن القاري
النور سورة نساءكم وعلموا المائدة سورة رجالكم علموا مرسل
عن الشعب في البيهقي وروى سننه في منصور ابأن سعيد أخرجه

بأراءة سورة تعلموا الخطاب بأن عمر كتب الهمداني عطية أبأي
أنس عن الحلية في نعيم أبأو وأخرجه نوح سورة نساءكم وعلموا
عمر بأن محمد طريق من هو قلت مغزلها المرأة لهو نعم مرفوعا
 أعلم والله الوراق السري

فرجها إلى ينظر فل جاريته أو زوجته أحأدكم جامع إذا )حأديث34(
بأقية طريق من عباس ابأن حأديث (عد) من العمى يورثا ذلك فإن
فل أحأدكم جامع إذا بألفظ هريرة أبأي حأديث (فت) من مدلس وهو

يورثا فإنه الكلما يكثر ول العمى يورثا فإنه الفرج إلى ينظر
الزدي قال الفريابأي يونس بأن محمد بأن إبأراهيم وفيه الخرس
ذكر أنه القطان ابأن عن نقل حأجر ابأن الحافظ (تعقب) بأأن ساقط

عن عباس ابأن حأديث روى مخلد بأن بأقي أن النظر أحأكاما كتاب في
بأالتحديث فصرح جريج ابأن حأدثنا قال بأقية عن خالد بأن هشاما

تقي الشيخ الجوزي ابأن خالف وقد تدليسه من يخاف ما فانتفى
والحديث انتهى السناد جيد الحديث إن فقال الصلح ابأن الدين

والتي بأقية فيها عنعن التي الطريقين من سننه في البيهقي أخرجه
في وقال ماجه ابأن له روى الفريابأي وإبأراهيم بأالتحديث فيها صرح

الزدي كلما إلى يلتفت ول صدوق وغيره حأاتم أبأو فيه قال الميزان
من الخيرة وللجملة انتهى رهقا الجرح في لسانه في فإن فيه

ابأن أخرجه ذؤيب بأن قبيصة حأديث من شاهد هريرة أبأي حأديث
مراقي كتابأه في العربأي ابأن بأكر أبأو القاضي (قلت) وقال عساكر
وإن الخبر لن أقول النظر وبأكراهة الول الحديث ذكر وقد الزلف

بأالخير بأالكراهية يثبت لم

 209 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ذكر وقد وقال والقياس الرأي من العلماء عند أولى الضعيف
حأديثهما يكون أن أعلم والله الحديث هذا ومعنى الثاني الحديث

من كان ما فأما النهي و والمر والعمال والحوائج الدنيا أخبار في
مباح فذلك ولذته حأاجته على بأذلك ليستعين الجماع بأسبب حأديث

 أعلم تعالى والله انتهى فعله لهما
يد تدفع ل امرأتي إن فقال النبي إلى رجل أتى جابأر )حأديث35(

(الخلل) في بأها استمتع قال أحأبها إني قال طلقها قال لمس
على ل المال في التفريط على حأمل صح وإن له أصل ول العلل

حأسن بأأنه فأجاب عنه سئل حأجر ابأن الحافظ (تعقب) بأأن الفجور
في البيهقي أخرجه وقد موضوع إنه قال من يصب لم وقال صحيح
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داود أبأو وأخرجه صالح إسناده مختصره في الذهبي وقال سننه
زكي الحافظ وقال عباس ابأن حأديث من سننهما في والنسائي

في بأهم محتج إسناده رجال السنن مختصر في المنذري الدين
الكلما حأجر ابأن الحافظ وأطال والنفراد التفاق على الصحيحين

وله الصل من فليراجعه أراد فمن وطرقه الحديث رجال على
في الرزاق وعبد الما في الشافعي أخرجه مرسل آخر طريق

الخرائطي ووصله مرسل عمير بأن عبيد بأن الله عبد عن المصنف
عباس ابأن عن عمير بأن الله عبد عن فقال القلوب اعتلل في

رجل عن الجزري الكريم عبد طريق من أيضا الرزاق عبد وأخرجه
منده وابأن الطبقات في سعد ابأن وأخرجه هاشم لبني مولى عن
عن الزبأير أبأي عن الكريم عبد طريق من الصحابأة معرفة في

 الله رسول مولى هشاما
(عق) ثابأت بأن زيد حأديث (عد) من ندامة المرأة طاعة )حأديث36(

الرحأمن عبد بأن عنبسة الول في يصح ول عائشة حأديث من
كريمة أبأي ابأن سليمان بأن محمد الثاني وفي الطرائفي وعثمان

فأخرجه عروة بأن هشاما عن توبأع سليمان بأن محمد (تعقب) بأأن
بأه هشاما عن البختري أبأي طريق من معجمة في الحداد علي أبأو

بأن عيسى طريق من جزته في الحمامي الحسن أبأو وأخرجه
في عساكر ابأن أخرجه جابأر حأديث من وورد بأه هشاما عن يونس
أطاعت حأين الرجال هلكت بأكر أبأي حأديث شواهده ومن تاريخه
عمر وقول وصححه والحاكم والطبراني أحأمد أخرجه النساء
ل النساء عودوا معاوية وقال البركة خلفهن في فإن النساء خالفوا

المثال في العسكري أخرجهما أهلكتك أطعتها إن ضعيفة فإنها

 210 ص:2ج: الشريعة تنزيه
المجاهد المخبت الصائم أجر فلها المرأة حأملت إذا )حأديث37(

لها ما الخلئق من أحأد يدري فل الطلق ضربأها فإذا الله سبيل في
حأديث (عد) من نسمة عتق رضعة بأكل فلها وضعت فإذا الجر من
طريقا له (تعقب) بأأن البلخي محمد بأن الحسن وفيه هريرة أبأي
(قلت) فيه الشيخ أبأو أخرجه عوف بأن الرحأمن عبد حأديث من آخر
هذا أن أشك ل وأنا فمجهول وإل العمي زيد ابأن وأظنه الرحأيم عبد

 أعلم تعالى والله موضوع
كحامل كان لده و إلى السوق من طرفة حأمل من )حأديث38(

كمن كان للناثا رق ومن للناثا رق الله فإن بأالناثا وابأدؤا صدقة
فرح ومن له غفر الله خشية من بأكى ومن الله خشية من يبكي
حأماد طريق من أنس حأديث (عد) من الحزن يوما الله فرحأه أنثى

الخرائطي أخرجه آخر طريقا له (تعقب) بأأن النصيبي عمرو بأن
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في قال العراقي الدين زين الحافظ وبأأن الخلق مكارما في
أخرجه عباس ابأن حأديث من وورد جدا ضعيف سنده الحأياء تخريج

على النفاق في المحتسبين فضيلة كتاب في نعيم وأبأو الديلمي
وفي شريك عن المكفوف حأاتم بأن علي سنده (قلت) في البنات

قال القول من بأمنكر وأتى يجهل معاوية أبأو حأاتم بأن علي الميزان
عن نجيح أبأي ابأن عن إسرائيل عن موسى بأن الله عبيد حأدثنا

من يذكر ولم انتهى علي ولية عن مسئولون إنهم وقفوهم مجاهد
تعالى والله غيره أما هذا أهو أدري فل غيره حأاتم بأن علي اسمه
 أعلم

من له خير كلب جرو ومائة ستين بأعد أحأدكم يربأي لن )حأديث39(
ابأن حأديث مصعب) من بأن الحكم (رواه لصلبه ولدا يربأي أن

ماجه وابأن داود أبأو له روى الحكم (تعقب) بأأن الحكم وآفته عباس
فوائده في تماما أخرجه آخر طريق وللحديث قولن فيه حأبان ولبأن

حأديث هذا له الفوائد ترتيب في الهيثمي قال لكن والطبراني
وورد أعلم والله الميزان في الذهبي قال (قلت) وكذلك موضوع

ابأن (قلت) أخرجه الحلية في نعيم أبأو أخرجه حأذيفة حأديث من
والله بأاطل هذا تلخيصها في الذهبي وقال الواهيات في الجوزي

في وأخرج تاريخه في الحاكم أخرجه أنس حأديث ومن أعلم تعالى
جده عن أبأيه عن ذر أبأي بأن عمارة بأن منتصر عن المستدرك

إلى التجارة وكثرت الطيالس لبس كثر الزمان اقترب إذا مرفوعا
الحديث له ولدا يربأي أن من له خير جروا الرجل ويربأي قال أن

منتصر واه وهو الذهبي قال مسكين بأن سيف بأه تفرد الحاكم قال
(قلت) مجهولن وأبأوه

 211 ص:2ج: الشريعة تنزيه
حأذيفة حأديث منها بأبعض بأعضها وينجبر ضعيفة وكلها شواهد وله
بأعد نسائكم وخير البنات ومائة وخمسين أربأع بأعد أولدكم خير

 أعلم تعالى والله الديلمي أخرجه العواقر ومائة ستين
ول بأزوجة يشغله ولم لنفسه اقتناه عبدا الله أحأب إذا )حأديث40(

العلف وهب بأن إسحاق وفيه مسعود ابأن حأديث ولد(نع) من
زياد بأن محمد وفيه بأنحوه الخولني عنبة أبأي حأديث (طب) من

ثقة اللهاني (تعقب) بأأن الحضرمي عدي بأن اليمان وعنه اللهاني
والناس أحأمد وثقه الميزان في قال والربأعة البخاري له أخرج

والدارقطني أحأمد وضعفه ماجه ابأن له روى عدي ابأن واليمان
وإنما ثقة العلف وهب بأن (قلت) وإسحاق صدوق حأاتم أبأو وقال
ل فقال يزيد بأن الملك عبد العلف شيخ بأالحديث الذهبي اتهم

 أعلم والله بأاطل بأخبر وأتى هو من يدري
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من هريرة أبأي حأديث (خط) من المؤنة يسير المؤمن )حأديث41(
أخرجه آخر طريقا له (تعقب) بأأن العطار سهل ابأن محمد طريق

 الشعب في البيهقي
بأقيت إذا عمر ابأن يا بأك كيف له قال النبي أن عمر ابأن )حأديث42(

موضوع حأديث هذا النسائي قال سنتهم رزق يخبئون قوما في
شاكر بأن حأماد رواية في صحيحه في أخرجه البخاري (تعقب) بأأن

رواية في الحديث هذا وقع الباري فتح في حأجر ابأن الحافظ وقال
استخرجه ول الروايات أكثر في هو وليس شاكر بأن حأماد

وساقه الطراف في مسعود أبأو ذكره بأل نعيم أبأو ول السماعيلي
وأخرجه مسعود أبأي عن نقل الصحيحين بأين الجمع في الحميدي

ابأن يا بأك كيف بألفظ منهال بأن الجراح طريق من حأميد بأن عبد
فوالله اليقين ويضعف سنتهم رزق يخبئون قوما في بأقيت إذا عمر

الله رزقها تحمل ل دابأة من (وكأين نزلت حأتى ذهبنا ول بأرحأنا ما
لم الله إن الله رسول العليم) فقال السميع وهو وإياكم يرزقها
حأياة بأها يريد كنزها فمن الشهوات اتباع ول الدنيا بأكنز يأمرني

أخبأ ول درهما ول دينار أكنز ل فإني أل الله بأيد الحياة فإن بأاقية
 لغد رزقا

الكبير (طب) في الحجال يلزمن النساء أعروا )حأديث43(
أنس حأديث من (عد) أيضا مخلد بأن مسلمة حأديث من والوسط

رواية وفي بأالعرى النساء على استعينوا بألفظ

 212 ص:2ج: الشريعة تنزيه
لنهن مبرح غير عريا وأعروهن مضر غير جوعا النساء أجيعوا بألفظ

وليس الخروج من إليهن أحأب شيء فليس واكتسبن سمن إذا
العرى من طرف أصابأهن إذا وإنهن الخروج من لهن شرا شيء

لهن خيرا شيء وليس البيوت من إليهن أحأب شيء فليس والجوع
أبأو قال يحيى بأن شعيب الول في منها شيء يصح ول البيوت من

أصل الحديث لهذا ليس الحربأي إبأراهيم وقال بأمعروف ليس حأاتم
محمد الثالث وفي عباد بأن وإسماعيل يحيى بأن زكريا الثاني وفي

الله وعبيد مجهول عبيدة بأن سعدان وفيه عدي ابأن شيخ داود بأن
بأأن الول الحديث (تعقب) في مناكير عنده العتكي الله عبد بأن

صالح عابأد يونس ابأن قال التجيبي وهو حأاتم أبأي غير عرفه شعيبا
حأسن فحديثه النسائي له أخرج صدوق مصري الذهبي وقال

من يخرج أن ينبغي الموضوعات تلخيص في الذهبي (قلت) وقال
بأقول شعيب على سنده في الفرج أبأو تعلق ما أكثر الموضوعات

انتهى بأه احأتج النسائي فإن يجرح وماذا بأمعروف ليس حأاتم أبأي
بأن بأمجمع الحديث أعل المجمع في الهيثمي الحافظ رأيت لكن
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في شعيب فدخل انتهى ثقات رجاله وبأقية أعرفه ل وقال كعب
أعلم تعالى والله فليحرر بأجمع حأال في النظر وبأقي الثقات

أبأي ابأن أخرجه الخطاب بأن عمر قول من شاهد الثاني وللحديث
إحأديهن إن بأالعرى النساء على استعينوا بألفظ المصنف في شيبة

أبأي ابأن وأخرجه الخروج أعجبها زينتها وحأسنت ثيابأها كثرت إذا
فإن بأالعرى النساء على استعينوا بألفظ السراف كتاب في الدنيا

 بأيتها لزمت عريت إذا المرأة
الثالث الفصل

ولدها وفي بألء صحبتها في فإن الحمقاء تزوجوا ل )حأديث44(
 الحسين بأن لحأق وفيه علي حأديث (مى) من ضياع

ذلك من يكون فإنه قرابأاتهن على النساء تزوجوا ل )حأديث45(
 العتكي عمار بأن سهل وفيه طلحة حأديث (مى) من القطيعة

بألدهم في النباط تجاوروا ول تركوكم ما الترك اتركوا )حأديث46(
السلما أظهروا فإذا فأذلوهم الجزية أدوا فإذا الدين آفة فإنهم

الرجال وراجعوا المجالس واحأتبوا العربأية وتعلموا القرآن وقرؤوا
الخوز تناكحوا ول بألدهم من الهرب فالهرب الكلما

 213 ص:2ج: الشريعة تنزيه
حأذيفة حأديث منها بأبعض بأعضها وينجبر ضعيفة وكلها شواهد وله
بأعد نسائكم وخير البنات ومائة وخمسين أربأع بأعد أولدكم خير

 أعلم تعالى والله الديلمي أخرجه العواقر ومائة ستين
ول بأزوجة يشغله ولم لنفسه اقتناه عبدا الله أحأب إذا )حأديث40(

العلف وهب بأن إسحاق وفيه مسعود ابأن حأديث ولد(نع) من
زياد بأن محمد وفيه بأنحوه الخولني عنبة أبأي حأديث (طب) من

ثقة اللهاني (تعقب) بأأن الحضرمي عدي بأن اليمان وعنه اللهاني
والناس أحأمد وثقه الميزان في قال والربأعة البخاري له أخرج

والدارقطني أحأمد وضعفه ماجه ابأن له روى عدي ابأن واليمان
وإنما ثقة العلف وهب بأن (قلت) وإسحاق صدوق حأاتم أبأو وقال
ل فقال يزيد بأن الملك عبد العلف شيخ بأالحديث الذهبي اتهم

 أعلم والله بأاطل بأخبر وأتى هو من يدري
من هريرة أبأي حأديث (خط) من المؤنة يسير المؤمن )حأديث41(

أخرجه آخر طريقا له (تعقب) بأأن العطار سهل ابأن محمد طريق
 الشعب في البيهقي

بأقيت إذا عمر ابأن يا بأك كيف له قال النبي أن عمر ابأن )حأديث42(
موضوع حأديث هذا النسائي قال سنتهم رزق يخبئون قوما في
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شاكر بأن حأماد رواية في صحيحه في أخرجه البخاري (تعقب) بأأن
رواية في الحديث هذا وقع الباري فتح في حأجر ابأن الحافظ وقال
استخرجه ول الروايات أكثر في هو وليس شاكر بأن حأماد

وساقه الطراف في مسعود أبأو ذكره بأل نعيم أبأو ول السماعيلي
وأخرجه مسعود أبأي عن نقل الصحيحين بأين الجمع في الحميدي

ابأن يا بأك كيف بألفظ منهال بأن الجراح طريق من حأميد بأن عبد
فوالله اليقين ويضعف سنتهم رزق يخبئون قوما في بأقيت إذا عمر

الله رزقها تحمل ل دابأة من (وكأين نزلت حأتى ذهبنا ول بأرحأنا ما
لم الله إن الله رسول العليم) فقال السميع وهو وإياكم يرزقها
حأياة بأها يريد كنزها فمن الشهوات اتباع ول الدنيا بأكنز يأمرني

أخبأ ول درهما ول دينار أكنز ل فإني أل الله بأيد الحياة فإن بأاقية
 لغد رزقا

الكبير (طب) في الحجال يلزمن النساء أعروا )حأديث43(
أنس حأديث من (عد) أيضا مخلد بأن مسلمة حأديث من والوسط

رواية وفي بأالعرى النساء على استعينوا بألفظ

 212 ص:2ج: الشريعة تنزيه
لنهن مبرح غير عريا وأعروهن مضر غير جوعا النساء أجيعوا بألفظ

وليس الخروج من إليهن أحأب شيء فليس واكتسبن سمن إذا
العرى من طرف أصابأهن إذا وإنهن الخروج من لهن شرا شيء

لهن خيرا شيء وليس البيوت من إليهن أحأب شيء فليس والجوع
أبأو قال يحيى بأن شعيب الول في منها شيء يصح ول البيوت من

أصل الحديث لهذا ليس الحربأي إبأراهيم وقال بأمعروف ليس حأاتم
محمد الثالث وفي عباد بأن وإسماعيل يحيى بأن زكريا الثاني وفي

الله وعبيد مجهول عبيدة بأن سعدان وفيه عدي ابأن شيخ داود بأن
بأأن الول الحديث (تعقب) في مناكير عنده العتكي الله عبد بأن

صالح عابأد يونس ابأن قال التجيبي وهو حأاتم أبأي غير عرفه شعيبا
حأسن فحديثه النسائي له أخرج صدوق مصري الذهبي وقال

من يخرج أن ينبغي الموضوعات تلخيص في الذهبي (قلت) وقال
بأقول شعيب على سنده في الفرج أبأو تعلق ما أكثر الموضوعات

انتهى بأه احأتج النسائي فإن يجرح وماذا بأمعروف ليس حأاتم أبأي
بأن بأمجمع الحديث أعل المجمع في الهيثمي الحافظ رأيت لكن

في شعيب فدخل انتهى ثقات رجاله وبأقية أعرفه ل وقال كعب
أعلم تعالى والله فليحرر بأجمع حأال في النظر وبأقي الثقات

أبأي ابأن أخرجه الخطاب بأن عمر قول من شاهد الثاني وللحديث
إحأديهن إن بأالعرى النساء على استعينوا بألفظ المصنف في شيبة

أبأي ابأن وأخرجه الخروج أعجبها زينتها وحأسنت ثيابأها كثرت إذا
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فإن بأالعرى النساء على استعينوا بألفظ السراف كتاب في الدنيا
 بأيتها لزمت عريت إذا المرأة
الثالث الفصل

ولدها وفي بألء صحبتها في فإن الحمقاء تزوجوا ل )حأديث44(
 الحسين بأن لحأق وفيه علي حأديث (مى) من ضياع

ذلك من يكون فإنه قرابأاتهن على النساء تزوجوا ل )حأديث45(
 العتكي عمار بأن سهل وفيه طلحة حأديث (مى) من القطيعة

بألدهم في النباط تجاوروا ول تركوكم ما الترك اتركوا )حأديث46(
السلما أظهروا فإذا فأذلوهم الجزية أدوا فإذا الدين آفة فإنهم

الرجال وراجعوا المجالس واحأتبوا العربأية وتعلموا القرآن وقرؤوا
الخوز تناكحوا ول بألدهم من الهرب فالهرب الكلما

 213 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ابأن حأديث يخ) من (عق الوفاء غير إلى تدعو أصول لهم فإن

أوله جاء العقيلي قال الفقيمي الغفار عبد بأن عمر وفيه مسعود
 له له أصل فل سائره وأما السناد هذا بأغير

أرحأاما لهم فإن الخوز تناكحوا ول النبط تساكنوا ل )حأديث47(
عمر ابأن حأديث من شيوخه معجم (عد) في وفاء غير إلى تدعو

سنده وفي له يتفق فلم علته يبين أن أراد كأنه له (قلت) بأيض
على لهما أقف لم بأهلول بأن ومحمد موسى بأن أحأمد بأن موسى
 أعلم تعالى والله ترجمة

المصور والحاكي حأجاما أو حأاكي خل ما ماجد كفء كل )حأديث48(
هريرة أبأي حأديث (كر) من النماما والحجاما الصناما يصور الذي
أحأمد إل ثقات رواته السان في حأجر ابأن الحافظ وقال غريب وقال

 متهم وهو البلخي المؤذن يزيد بأن أحأمد بأن
الله يقبل لم متعمدا المسلم أخيه عورة إلى نظر من )حأديث49(

أبأي طريق من هريرة أبأي حأديث (مى) من يوما أربأعين صلة له
 هارون الطيب

فتنة من أشد فتنتهم فإن الغنياء أولد تجالسوا ل )حأديث50(
عمرو بأن عمر طريق من هريرة أبأي حأديث لل) من (ابأن العذارى

أحأدهما بألفظين المذكور طريق من (كر) أيضا الطحان العسقلني
ل وثانيهما العذارى كفتنة فتنة لهم فإن الملوك أولد تجالسوا ل

العذارى فتنة من أشد فتنة لهم فإن الملوك أبأناء من أعينكم تملؤا
في الذهبي وقال موضوع هذا سننه في والبيهقي عدي ابأن قال

أنس حأديث (خط) من والطحان عمر بأن عمر بأليا من هو الميزان
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ل ما إليهم تشتاق النفس فإن الملوك أبأناء تجالسوا ل بألفظ
(قلت) نعم الزهر بأن عمرو وفيه العواتق الجواري إلى تشتاق
 قوله ذكوان بأن الحسن عن الشعب في البيهقي أخرجه
 أعلم والله إسنادا له وكتب رفعه ذكر من أحأد وكأن

السماء إلى رأسه فرقع وأعجبته امرأة إلى نظر من ) حأديث51(
أبأو وفيه هريرة أبأي حأديث (يخ) من له الله يغفر حأتى إليه يرجع لم

 قبله الذي في المذكور هرون الطيب
ًا اهله من قعد من ) حأديث52( الية هذه فقرأ يعجبه مقعد

جعل أنهارأإل لكم ويجعل قوله إلى غفارا كان إنه ربأكم استغفروا
ًا له سعة في وجعله بأالمال وأمده غلم

 214 ص:2ج: الشريعة تنزيه
النصاري إبأراهيم أبأو وفيه هريرة أبأي حأديث (مر) من الرزق من
كثير بأن يحيى بأن كثير بأن والحسن هو من يدري ل حأاتم أبأو قال
(قلت) منه البلء أن والظاهر بأنان بأن ومحمد مجهول الذهبي قال

زيادة نسبه يرفع لم مجهول الذهبي فيه قال الذي كثير بأن الحسن
كثير بأن يحيى بأن كثير بأن الحسن وهذا كثير بأن الحسن قوله على
تضعيفه الدارقطني عن ونقل اللسان في حأجر ابأن الحافظ زاده

 أعلم تعالى والله قبله الذي أنه ويحتمل قال ثم
وجهه على النار في وجل عز الله كبه امرأته أطاع من )حأديث53(

فلم علته يبين أن أراد كأنه له (قلت) بأيض علي حأديث (مى) من
الصايغ الرحأمن عبد بأن أحأمد فيه أن إل لي تلح لم وأنا له يتفق

ومحمد النهاوندي عمر بأن محمد بأن وعلي الحسين بأن والمظفر
أقف لم الزدي حأبان بأن شعيب بأن والمطلب قتيبة بأن الحسن بأن

 أعلم تعالى والله ترجمة على لهم
كعقدة قال لي حأبك كيف الله رسول يا قلت عائشة )حأديث54(

(قط) في حأالها على فيقول الحبل عقدة كيف أقول فكنت الحبل
الحديث (قلت) هذا متروكون سنده وفي بأاطل وقال مالك غرائب
مناقب في المناقب كتاب بأه والليق للسيوطي تبعا هنا ذكرته

 أعلم والله عائشة
شعرها تكشف الخر واليوما بأالله تؤمن لمرأة يحل ل )حأديث55(

فمن مجوسية ول نصرانية ول يهودية عند صدرها من شيئا ول
وقال عائشة حأديث من الغرايب (قط) في لها أمانة فل ذلك فعلت
 متروكون سنده وفي بأاطل

(حأا) من وأزين لهن خير فإنه بأالمغزل نساءكم مروا )حأديث56(
 الرحأمن عبد بأن عنبسة وفيه أنس حأديث

الله أعطاه درهما ابأنته أو ابأنه تزويج على أنفق من )حأديث57(
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حأجة دانق بأكل وأعطاه الجنة في مدينة عشرة اثنتي درهم بأكل
قال البلخي يوسف ابأن إبأراهيم وفيه أنس حأديث (حأا) من وعمرة

أبأي كلما الميزان في الذهبي (قلت) تعقب بأه تشتغل ل حأاتم أبأو
حأبان ابأن قال وقد فيه إرجاء لجل تحامل هذا فقال هذا حأاتم

أيضا الذهبي وقال بأالسنة الباطن في واعتقاده الرجاء ظاهره
ابأن بأكر أبأو عنه الراوي نعم النسائي وثقه

 215 ص:2ج: الشريعة تنزيه
فلعل ترجمة على له وقفت ما البلخي خالد بأن عمرو بأن محمد ابأن

 أعلم تعالى والله منه البلء
الملك قال إل قوما منزل في بأصره يدخل رجل من ما )حأديث58(

إلى قبره في النار عليه توقد ثم وعصيت آذيت لك أف بأه الموكل
فما محماة وجهه الملك بأها ضرب قبره من خرج فإذا القيامة يوما

 سفيان بأن أبأان وفيه عمر حأديث (مى) من ذلك بأعد يلقى يرونه
عبد وفد النبي على قدما شريط بأن ونبيط سمرة )حأديث59(

ظهره خلف النبي فأجلسه الوضاءة ظاهر غلما وفيهم القيس
(نع) من سمرة حأديث (مى) من النظر داود خطيئة كان وقال

وقال له أصل ل الوسيط مشكل في الصلح ابأن قال نبيط حأديث
ضعفاء فيه منكر حأديث هذا الرافعي أحأاديث تخريج في الزركشي
أراكم إني بأخبر بأطلنه على بأعضهم استدل وقد وانقطاع ومجاهيل

 ظهري وراء من
قلوبأهم وإن رأى لهم فليس العشق أهل تستشيروا ل )حأديث60(

حأديث (مى) من مسلوبأة وعقولهم متواصلة وفكرهم محترفة
 أنس مولى دينار طريق من أنس

علمني مما أعلمكم أن أمرني الله إن الناس أيها يا )حأديث61(
منه يكون فإنه المجامعة عند الكلما أحأدكم يكثرن ل وأؤدبأكم

فإنه جامعها هو إذا المرأة فرج إلى أحأدكم ينظرن ول الولد خرس
ول الولد صمم الصمم منه يكون فإنه يقبله ول العمى منه يكون

يكلم ول العقل ذهاب منه يكون فإنه الماء في النظر أحأدكم يديمن
(مى) من رمح قيد وبأينه وبأينه إل ملته غير من الجذما أحأدكم
 أذينة بأن الله عبد وفيه المازني بأسر بأن عطية حأديث

يتزين أن عليها له يجب كما لمرأته الرجل على يجب )حأديث62(
وفيه معاذ حأديث (مى) من مأثم غير في له تتزين كما لها

الطيان إبأراهيم وعنه الزاهد الحسين وعنه زياد أبأي بأن إسماعيل
 كذابأون وهم

ابأن عثمان إلى خرج الله رسول أن السقع بأن واثلة )حأديث63(
يا والله أي فقال عثمان يا أتحبه فقال يلثمه له صبي ومعه مظعون
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من إنه قال بألى قال حأبا له أزيدك أفل قال لحأبه إني الله رسول
يوما الله ترضاه يرضى حأتى نسله من صغيرا له صبيا ترضى
 بأسطاما بأن مالك بأن حأماد طريق (كر) من يرضى حأتى القيامة

في درجة قبلة بأكل لكم فإن أولدكم قبل من أكثروا )حأديث64(
إن حأتى الجنة

 216 ص:2ج: الشريعة تنزيه
بأين ما قبلتم ما عدد الدرجات من لكم فتكتب لتحصى الملئكة

وفيه عمر بأن الله عبد حأديث (حأا) من عاما مائة مسيرة الدرجتين
 الطايكاني القاسم بأن محمد

ويقوما صلته يصلي خلفا فترك أمتي من هلك من )حأديث65(
 نهشل طريق من عباس ابأن حأديث (نع) من يمت فلم مقامه

كل لعنها إذنه بأغير زوجها بأيت من خرجت امرأة أيما )حأديث66(
(مى) زوجها عنها يرضى أن إل والقمر الشمس عليه طلعت شيء

 هريرة أبأي طريق من أنس حأديث من
يوما لبأويه شافعا ويكون الميزان بأه الله يثقل السقط )حأديث67(

 هدبأة أبأي طريق من أنس حأديث (مى) من القيامة
كل في يكون البيت في اختصما إذا وزوجها المرأة )حأديث68(

اصطلحا إذا حأتى فرحأني من الله فرح يقول يصفق شيطان زاوية
حأديث (مى) من نوري أذهب من نور الله أذهب يقول أعمى خرج
 هدبأة أبأي طريق من أنس

له ولدت إذا الرجل إن البنات أحأب فأنا البنات أحأبوا )حأديث69(
من خرجت ضعيفة وقال ظهرها على فمسحا ملكان هبط ابأنة

القيامة يوما إلى عليه معانا يزل لم عليك أعان من ضعيف صلب
ابأن أحأمد ابأنه حأفيد طريق من شريط بأن نبيط حأديث (نع) من
 إسحاق

ولده حأمل قد لرجل قال النبي أن شريط بأن نبيط )حأديث70(
(نع) من لفقدته فيه لك الله بأارك قلت لو إني أما بأه الله متعك
 نبيط بأن إبأراهيم ابأن إسحاق بأن أحأمد طريق

تيمية) موضوع ابأن (قال النار من فراشه العزب )حأديث71(

 217 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 والحدود الحأكاما كتاب

الول الفصل

الرض وبأقاع تعالى الله إلى النواويس مواضع شكت )حأديث1(
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أهل على تلقى أنتن ول مني أقذر بأقعة تخلق لم رب يا فقالت
موضع اسكتي وتعالى تبارك الجبار قال معصيتك وأهل نارك

وأحأدهم مجاهيل وفيه عمر حأديث (حأا) من منك أنتن القضاء
 وضعه

ابأن حأديث (قط) من فاقتلوه بأرأيه ديننا في قال من )حأديث2(
ورواه بأه المتهم وهم الملطي نجيح بأن إسحاق فيه يصح ول عمر

رواد أبأي بأن العزيز عبد عن الرجال أبأي ابأن عن سعيد بأن سويد
فقالوا لسويد قوما (خط) واعتذر أخرجه عمر ابأن عن نافع عن
ذلك يقبل ولم الرجال أبأي ابأن فقال إسحاق يقول أن أراد وهم
أبأي ابأن عن الحديث هذا روى سويدا إن ليحيى قيل العلماء أكثر

سيف عندي كان ولو الدما حألل فإنه بأه يبدأ أن ينبغي فقال الرجال
السيوطي قال بأثقة ليس سويد النسائي وقال لغزوته ودرقة

حأدثنا فقال الحلية في أخرجه نعيم أبأا أن بأالعتذار القول ويوضح
ثنا سعيد بأن سويد ثنا سفيان بأن الحسن ثنا حأمدان بأن عمرو أبأو

 بأه رواد أبأي ابأن العزيز عبد عن الله عبيد بأن إسحاق
تجوز ول جائزة بأعض على بأعضهم المسلمين شهادة )حأديث3(

جبير حأديث (حأا) من حأسد لنهم بأعض على بأعضهم العلماء شهادة
أوجه من فاسد وإسناده الله رسول كلما من ليس وقال مطعم بأن

منهم وضعفاء مجاهيل إسناده في أن منها الجوزي ابأن قال كثيرة
 العبدي هارون أبأو

 ذيبا فيها فرأيت الجنة دخلت )حأديث4(
حأديث (عد) من شرطي ابأن أكلت إني فقال الجنة في أذيب فقلت

في رفع أكله فلو ابأنه أكل وقد هذا عباس ابأن قال وفيه عباس ابأن
بأه والمتهم سويد بأن وأيوب الحناوي خليف بأن عمرو فيه عليين
عمرو

 218 ص:2ج: الشريعة تنزيه
يحتلم لم وإن يحتلم حأتى الغلما عن ثلثة عن القلم رفع )حأديث5(

في طلق فإن يستيقظ حأتى النائم وعن عشر ثلثة له يكون حأتى
الله رسول يا قيل يصحو حأتى المجنون وعن الطلق يقع لم منامه
حأديث (حأا) من الله معصية في شبابأه أبألى من قال المجنون ومن
 الطايكاني قاسم بأن محمد وفيه هريرة أبأي

مسلما كان إذا سنة أربأعين ذنب آدما ابأن على يكتب ل )حأديث6(
أبأي حأديث سنة) (قا) من أربأعين وبألغ أشده بألغ إذا (حأتى تل ثم

 الزبأير ابأن وجعفر عاصم بأن علي وفيه أمامة
الجسد الروح استقبل إل النسان فيه يصبح يوما من ما )حأديث7(

اليوما تعمل ل أن سائله يرد ل الذي الله بأوجه أسألك جسد يا يقول

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

حأبان ابأن قال أنس هدبأة) عن بأن إبأراهيم (رواه جهنم يوردني عمل
 هدبأة بأن إبأراهيم حأديث يكتب أن لمسلم يحل ول له أصل ل
خمسة عشر اثنا الفراعنة الله رسول قال عباس ابأن )حأديث8(

أن وذلك واحأد الوتاد ذو وفرعون أمتي في وسبعة المم في
يكون فمن الله رسول يا قيل العلى ربأكم أنا قال الوتاد ذا فرعون

في جامع رحأم قاطع دما سافك كل قال أمتك فراعنة من ذلك
علي بأن أحأمد بأن جعفر طريق (عد) من صنع ما يبالي ل المعاصي
 وضعه وهو الغافقي

النبي فأمر قريتين بأين قتيل وجد الخدري سعيد أبأي )حأديث9(
فكأني بأشبر أحأدهما إلى أقرب فوجد أقرب كان أيتهما إلى فقيس
(عق) إليه أقرب كانت من النبي فضمن الله رسول شبر إلى أنظر
له أصل ول غيره بأه جاء ما وقال الملئي إسرائيل أبأي طريق من

وأبأو والبزار مسنده في أحأمد الماما أخرجه الحديث (قلت) هذا
في وأما غاليا شيعيا وكان ماجه وابأن الترمذي رجال من إسرائيل
ذا الحفظ سيئ كان وإنما كذابأا يكن لم أنه كلمهم فظاهر الحديث
والله ثقة هو معين ابأن وقال حأديثه يكتب أحأمد قال وقد أغاليط

أعلم
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القرود صورة في القيامة يوما يحشرون الزنا أولد )حأديث10(

جدعان بأن زيد بأن علي وفيه عمر ابأن حأديث (عق) من والخنازير
(قلت) لم السختياني أيوب فيه طعن عياض بأن وزيد بأشيء ليس

ذكره عياض بأن زيد في الذهبي وقال ووضع بأكذب اتهمهما من أر
 أعلم تعالى والله يضعفه ولم مختصرا حأاتم أبأي ابأن

قبره في الله أحأرقه نصرانية أو بأيهودية زنى من )حأديث11(
وكذب زرعة أبأو قال مسعود ابأن حأديث خلد) من بأن (عبدوس
 ووضع عبدوس

ومعها عمر آل على تدخل امرأة كانت مسروق بأن سعيد )أثر12(
شحمة أبأو على وقع ابأنك هو قالت معك الصبي ذا من فقال صبي
عمر فضربأه اجلده لعلي عمر فقال فأقر عمر إليه فأرسل ابأنه فهو

قتلتني أبأت يا لعمر فقال بأه فأتى خمسين علي وضربأه خمسين
مما (قا) وهو الحدود يقيم أبأاك أن فأخبره ربأك لقيت إذا قال

بأن سعيد إن ثم مجهول هو من إسناده وفي القصاص وضعه
حأديث من وروى عمر من هو فأين العمش أصحاب من مسروق

فيه موضوع وقال الجوزي ابأن أورده مطول عباس ابأن عن مجاهد
جلد في عباس ابأن عن مجاهد حأديث الدارقطني وقال مجاهيل

بأكار بأن الزبأير ذكره ما هذا في ورد والذي بأصحيح ليس شحمة أبأي
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أولد من الوسط الرحأمن عبد أن وغيرهما الطبقات في سعد وابأن
إلى فخرج نبيذا ليلة فشرب غازيا بأمصر كان شحمة أبأا ويكنى عمر

فامتنع الحد على أقم له فقاله العاص بأن عمرو إلى فجاء السكر
ولم داره في الحد فضربأه عليه قدمت إذا أبأي أخبر إني له فقال

بأجميع تفعل ما بأه فعلت أل ويقول يلومه عمر إليه فكتب يخرجه
قال فمات مرض أنه فاتفق ضربأه عمر على قدما فلما المسلمين
شهرا أبأوه جلده ما بأعد لبث أنه الرزاق عبد مصنف وفي السيوطي

يمت ولم عمر جلد من مات أنه الناس عامة فحسب فمات صحيحا
 عمر جلد من

إل القيامة يوما يجيء لم البحر بأماء اللوطي اغتسل لو )حأديث13(
بأن محمد غير ثقات رجاله وقال أنس حأديث (خط) من جنبا

 وضعه الذي وهو سهيل بأن العباس
يتوبأا أن إل يجزهما لم البحر بأماء اغتسل لو اللوطيان )حأديث14(

(قلت) مسافر بأن روح وفيه مسعود ابأن حأديث الجوزي) من (ابأن
فيها وليس للحديث أخرى طرق بأذكر هذا على السيوطي استدرك

السخاوي الشمس ذكر وقد الحديث بأه ينجبر ما
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بأاطل قال ثم بأه السيوطي استدرك ما بأعض الحسنة المقاصد في

 أعلم تعالى والله معناه في ما كل كذا و
سنة ألف النار في الله عذبأه بأشهوة غلما قبل من )حأديث15(

خمسمائة مسيرة من يوجد وريحها الجنة رائحة يجد لم جامعه ومن
بأن داود طريق من أنس حأديث الجوزي) من (ابأن يتوب أن إل عاما

 عفان
لم بأشهوة صافحه فإن الله لعنه بأشهوة غلما قبل من )حأديث16(

فسق فإن نار من بأسياط ضرب بأشهوة عانقه فإن صلة منه تقبل
محمد بأن أحأمد وفيه سعيد أبأي حأديث (عد) من النار الله أدخله بأه
 خليل غلما غالب بأن

(فت) خنزيرا قبره في مسخ يتب ولم مات إذا اللوطي )حأديث17(
السنجازي محمد بأن مروان فيه يصح ول عباس ابأن حأديث من

 بأه يحتج ول درهم أما بأن وإسماعيل
(عد) من دبأره من أمكن امرئ من حأياء أقل امرؤ ل )حأديث18(

 الغفاري إبأراهيم بأن الله عبد فيه يصح ول جابأر حأديث
من شهوته الله حأول مرات سبع الدبأر في أتى من )حأديث19(

أنس مولى دينار طريق من أنس حأديث (عد) من دبأره إلى قبله
 آفته وهو

(عد) نار من بأسياط القيامة يوما له حأد ذميا قذف من )حأديث20(
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 محصن بأن محمد وفيه واثلة حأديث من
من أصابأكم فما فاقتلوه ولرسوله لله محارب اللص )حأديث21(

 زهير بأن فرات وفيه عائشة حأديث (حأب) من فعلى إثم
القيامة يوما إلى الذمة وأهل المماليك حأد أخر الله إن )حأديث22(

(قلت) حأية أبأي بأن إبأراهيم طريق من عائشة حأديث (عد) من
بأن علي بأن الله عبد وأخرج بأالنكارة وصفه على عدي ابأن اقتصر
الطرائق اختلف عند بأالحقائق العتصاما كتابأه في التكريتي سويدة

لصاحأبه جعل أيهما يدري ل يقول عكرمة سمعت قال الحكم عن
قال إذ أيديهم بأين تعمل جارية فبينما عمر ابأن أو عباس ابأن طعاما
الخرة في نحدك الدنيا في نحدك لم إن مه فقال زانية يا أحأدهم

المتفحش الفاحأش يحب ل الله إن قال كذلك كانت إذا أفرأيت قال

فهذا
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أبأي حأديث من هذا من أشد هو ما وجاء عائشة حأديث لبعض شاهد
سعديك ول لبيك ل مملوكته أو لمملوكه قال من عباس وابأن هريرة

أخرجه النار في أتعس سعديك ول لبيك ل القيامة يوما له الله قال
عبد بأن ميسرة طريق من لكنه مسنده في أسامة أبأي بأن الحارثا

 أعلم والله بأه يحتج فل المحبر بأن داود وعنه ربأه
ما عليه فكتم كبرت أو صغرت سرقة سارقا أبأصر من )حأديث23(

ول السارق على الذي مثل الوزر من عليه كان بأه ينذر ولم سرق
رآه من عليه يكتم ول قلبه من اليمان يخرج حأتى السارق يسرق

أن إل النار في وكلهما منهما الله ويبرأ قلبه من اليمان يخرج حأتى
حأديث (عد) من دعكا بأالعذاب يدعك عليه وكتم إليه نظر الذي
 الغافقي علي بأن أحأمد ابأن جعفر وفيه أنس

اليمان ناداه يده في الخمر كأس العبد تناول إذا )حأديث24(
فإن موضع في وهو أنا أستقر ل فإني علي تدخله ل الله ناشدتك

تاب تاب فإن صباحأا أربأعين إليه يعد لم نفرة اليمان منه نفر شربأه
(حأا) القيامة يوما إلى عليه يرد ل شيئا عقله من وسلبه عليه الله
 الرملي سويد بأن أيوب بأن محمد وفيه هريرة أبأي حأديث من

وبأعث سكران القبر دخل سكران وهو الدنيا فارق من )حأديث25(
له يقال جبل إلى سكران النار إلى بأه وأمر سكران قبره من

ما وشرابأهم طعامهم وهو والدما القيح فيها يجرى عين فيه سكران
أبأي طريق من أنس حأديث (عد) من والرض السموات دامت
 هدبأة

يزيد بأن إبأراهيم (رواه أشرك فقد الخمر شرب من )حأديث26(
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(قلت) متروك وإبأراهيم مرفوعا جابأر عن الزبأير أبأي الخوزي) عن
 أعلم والله الثاني الفصل في سيأتي شاهد له
هو بأل ل فقال حأراما إنه له فقيل خمر كأس حأمل من )حأديث27(

وفيه أنس حأديث (عد) من امرأته منه وبأانت مشركا مات حألل
 مطر بأن عمار

لم منه شرب من الدادي له يقال الهند من يحمل حأب )حأديث28(
طريق (خط) من عليه الله تاب تاب فإن سنة أربأعين صلة له تقبل

عن كرب معدي بأن عمرو ابأن نافع بأن أبأي بأن إبأراهيم بأن إسحاق
الله رسول مع كنت قال نافع أيبه عن أبأي جده

 222 ص:2ج: الشريعة تنزيه
المقدمة في مر كما دجال إسحاق فذكره يحمل حأب لعائشة فقال
الحافظ يذكره لم هذا (قلت) ونافع يعرفون ل رواته الخطيب وقال

 أعلم والله الصابأة في حأجر ابأن
يشرب الخطاب بأن عمر رأى أنه لعوة ذي بأن سعيد )أثر29(

لعوة ذي بأن وسعيد شك بأل كذب الجوزي) وقال (ابأن المسكر
 كذاب شيخ

الليل من يتغنى رجل سمع الله رسول أن مسعود ابأن )حأديث30(
بأن سعيد فيه يصح (نع) ول مرات ثلثا مثلها حأتى له صلة ل فقال
 سنان

وقد ثابأت بأن بأحسان مر الله رسول أن عباس ابأن )حأديث31(
لها يقال وجارية سماطين النبي أصحاب وجلس أطمة فناء رش

مر فلما تغنيهم وهي القوما بأين ما بأه تختلف مزهرها معها سيرين
هل غنائها في تقول وهي إليها فانتهى ينههم ولم يأمرهم لم النبي
حأرج ل وقال الله رسول فضحك حأرج من لهوت إن ويحكم على

عكرمة عن الله عبد ابأن حأسين بأه تفرد (قط) وقال الله شاء إن
متروك وحأسين أويس بأن الله عبد أويس أبأو حأسين عن بأه وتفرد

الترمذي رجال من الله عبد بأن (قلت) الحسين ضعيف أويس وأبأو
من أويس وأبأو الوضع حأديثه يبلغ فلم ضعيفا كان وإن ماجه وابأن

والله يهم صدوق التقريب في حأجر ابأن الحافظ وقال مسلم رجال
 أعلم تعالى

الله رسول فدخل تسمعني امرأة عندي كانت عائشة )حأديث32(
الله رسول فضحك ففرت عمر دخل ثم الحالة تلك على وهي
أخرج ل والله فقال فحدثه الله رسول يا يضحكك ما عمر فقال
أبأي طريق (خط) من فأسمعته الله رسول سمع ما أسمع حأتى
موسى شيخه وأحأسب ساقط الحديث واهي وقال البغدادي الفتح

 بأاطل الحديث وأصل اختلقه اسما جرير بأن نصر بأن
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حأتى كله اللهو عن نهى الله رسول أنى عباس ابأن )حأديث33(
 نجيح بأن إسحاق طريق (عد) من بأالكعاب الصبيان لعب

بأالقمار الصبيان لعب حأتى كبيرة عنه الله نهى ما كل )حأديث34(
عن يحدثا صالح أبأو معان وفيه هريرة أبأي حأديث (عق) من

الحديث هذا الميزان في الذهبي (قلت) قال بأالمنكرات الثقات
عليهم ينكروا لم إن رجالهم أن على فمحمول صح فإن منكر

أثموا وأقروهم

 223 ص:2ج: الشريعة تنزيه
غير اللسان في حأجر ابأن الحافظ وأقره انتهى كبيرة بأذلك وارتكبوا

 أعلم والله نظر كبيرة ذلك على إطلقه في قال أنه
الثاني الفصل

إبأراهيم بأن محمد (رواه سوطا عشرين فوق تعزير ل )حأديث35(
(تعقب) يضع إبأراهيم بأن ومحمد هريرة أبأي حأديث الشامي) من

عشرة فوق تعزروا ل هريرة أبأي حأديث من ماجه ابأن عند بأأن
لكن كثير ابأن عباد رواية من لنه ضعف سنده (قلت) في أسواط

وغيرهما الصحيحين في نيار بأن بأردة أبأي حأديث من شاهد له
عمر عن المنذر ابأن أخرجه شاهد هنا المذكور هريرة أبأي ولحديث

من أكثر النكال يبلغ ل موسى أبأي إلى كتب أنه الخطاب بأن
 أعلم والله سوطا عشرين

في يغدون قوما ترى أن يوشك مدة بأك طالت إن )حأديث36(
(أحأمد) البقر أذناب مثل أيدهم في لعنته في ويروحأون الله سخط

ابأن قال سعيد بأن أفلح وفيه هريرة أبأي حأديث من مسنده في
في حأجر ابأن (تعقبه) الحافظ الثقات عن الموضوعات يروى حأبان

أقف ولم مسلم أخرجه صحيح حأديث هذا فقال المسدد القول
أحأد في وهو بأالوضع عليه حأكم الموضوعات كتاب في حأديث على

ثقة المذكور وأفلح شديدة لغفلة وإنها الحديث هذا غير الصحيحين
ابأن كلما الميزان في الذهبي تعقب وقد مسلم رجال من مشهور

ضعف ربأما حأبان وابأن غريب صحيح أفلح حأديث فقال فيه حأبان
هريرة أبأي (قلت) وحأديث رأسه من يخرج ما يدري ل حأتى الثقة

البقر كأذناب سياط معهم قوما بأعد أرهما لم النار أهل من صنفان
الحديث لهذا شاهد مسلم أخرجه الحديث عاريات كاسيات ونساء

 أعلم والله الميزان في عليه الذهبي نبه كما
سياط معهم ناس المة هذه في الزمان آخر في يكون )حأديث37(

غضبه في ويروحأون الله سخط في يغدون البقر أذناب كأنها
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بأجير بأن الله عبد وفيه أمامة أبأي حأديث من مسنده (أحأمد) في
(تعقبه) بأه يحتج ل معمولة كأنها التي العجائب يروي حأبان ابأن قال

أبأي لحديث شاهد هذا فقال المسدد القول في حأجر ابأن الحافظ
غلط وقد المتقدما هريرة

 224 ص:2ج: الشريعة تنزيه
مضمومة بأموحأدة فإنه بأجير بأن الله لعبد تضعيفه في الجوزي ابأن

معين وابأن أحأمد وثقه بأصري حأمران أبأا يكنى مصغرا جيم بأعدها
حأبان ابأن فيه قال الذي وإنما الثقات في حأبان ابأن وذكره وغيرهما

أبأا المكني الصنعاني بأجير بأن الله عبد عنه الجوزي ابأن نقله ما
الضياء أخرج وقد المهملة الحاء وكسر الموحأدة بأفتح أبأوه وايل

المذكور الله عبد بأه ينفرد ولم المختارة في الحديث هذا المقدسي
قلت صحيح بأسند طريقه غير من الكبير في الطبراني رواه فقد

بأعد أرهما لم النار أهل من صنفان هريرة أبأي عن مسلم وحأديث
الحديث كاسيات عاريات ونساء البقر كأذناب سياط معهم قوما

والله الميزان في الذهبي عليه نبه كما هريرة أبأي لحديث شاهد
 أعلم

النار وادخل سوطك ضع القيامة يوما للجلواز يقال )حأديث38(
(قلت) لم الصغير السدي بأه تفرد عباس ابأن حأديث (عد) من

 أعلم والله بأعده الذي الحديث له ويشهد السيوطي يتعقبه
خط) (نع النار كلب الظلمة وأعوان والشرط الجلوزة )حأديث39(

كلب الشرط الخطيب عند ولفظه عمرو بأن الله عبد حأديث من
جدا أحأمد ضعفه الطائفي مسلم بأن محمد سنديهما وفي النار أهل

وقال والربأعة مسلم له وروى وثقوه وغيره معين ابأن (تعقب) بأأن
 منكرا حأديثا له أر ولم غرائب له عدي ابأن

عباس ابأن حأديث (قط) من ارتدت إذا المرأة تقتل ل )حأديث40(
النكت (بأيض) في الله عبد بأن عيسى بأن على فيه يصح ول

 شيئا يبد ولم عليه للتعقب البديعات
لقى كلمة بأشطر مسلم امرئ دما سفك على أعان من )حأديث41(

(قط) من رحأمتي من آيس عينيه بأين مكتوبأا القيامة يوما الله
أبأي حأديث (خط) من هريرة أبأي حأديث (عد) من عمر حأديث
من آيس عينيه بأين مكتوب القيامة يوما القاتل يجيء بألفظ سعيد
الثاني وفي العسم محمد بأن عمرو الول في يصح ول الله رحأمة
ومحمد ضعيف عطية الثالث وفي متروك الشامي زياد أبأي بأن يزيد
حأديث (تعقب) بأأن أحأمد بأن الله عبد كذبأه شيبة أبأي بأن عثمان بأن

البيهقي وقال سننهما في والبيهقي ماجه ابأن أخرجه هريرة أبأي
بأن عثمان بأن ومحمد الترمذي له يحسن وعطية الحديث منكر يزيد
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له أر لم عدي ابأن وقال جزرة صالح وثقه عالم حأافظ شيبة أبأي
بأأس ل عبدان لي وصف ما على وهو منكرا حأديثا

 225 ص:2ج: الشريعة تنزيه
مرسل ومن عمر ابأن حأديث من أيضا الحديث هذا ورد وقد بأه

السنن في والثاني الشعب في الول البيهقي أخرجهما الزهزي
سعيد أبأي حأديث في الموضوعات تلخيص في الذهبي (قلت) وقال

في الكشاف تخريج في حأجر ابأن الحافظ وقال ضعيف سنده
حأبان ابأن رواه عمر حأديث وفي ضعيف إسناده هريرة أبأي حأديث

موضوع إنه وقال العسم محمد ابأن عمرو رواية من الضعفاء في
بأه الحأتجاج يجوز ل العسم وعمرو الثقات حأديث من له أصل ل

من الحلية في نعيم أبأو أخرجه آخر طريقا له وإن انتهى بأحال
الحكم عن حأوشب بأن خلف عن ضعيف وهو نافع بأن حأكيم طريق

بأه تفرد نعيم أبأو قال عمر عن المسيب بأن سعيد عن عتيبة بأن
عن أيضا الباب وفي الحافظ قال ضعيف وحأكيم خلف عن حأكيم

عن خراش بأن الله عبد رواية من الطبراني أخرجه عباس ابأن
 أعلم والله انتهى عنه مجاهد عن حأوشب ابأن العواما

من ضجيجها عليها عمل عمل من الرض ضجت ما )حأديث42(
بأن الرحأمن عبد بأه تفرد عمر ابأن حأديث (قط) من حأراما دما سفك
(تعقب) بأأن متروكان وهما الخشني مسلمة وعنه تميم بأن يزيد
لينه الميزان في وقال ماجه وابأن النسائي له روى الرحأمن عبد

ويقول له يروى أن عجب وهذا متروك النسائي وقال شيئا أحأمد
ل ضعيف والحديث ماجه ابأن له روى (قلت) ومسلمة متروك

 أعلم تعالى والله موضوع
وفيه عمر ابأن حأديث (قط) من المسلم دية الذمي دية )حأديث43(

في قال الذهبي (تعقب) بأأن متروك كرز بأن الله عبد كرز أبأو
أخرجه وقد موضوع ل منكر أنه هذا فقضية له ما أنكر هذا الميزان

عنه بأه وتفرد كرز أبأو بأه تفرد وقال قلت الوسط في الطبراني
 أعلم والله انتهى الجعد بأن علي

أن استطاع فإن زوجها لعبة المرأة قال النبي أن على )حأديث44(
تعف وعفوا نسائكم لذة فتذهب تزنوا ل وقال فليفعل لعبته يحسن

الشافعي) بأكر (أبأو نساؤهم فزنت زنوا إسرائيل بأني إن نساؤكم
(تعقب) العلوي الله عبيد بأن عيسى فيه يصح ول الغيلنيات في
حأديث من ضعيف بأسند تاريخه في الحاكم عند شاهدا لوله بأأن

شواهد ولخره فتخيروا لعب النساء بألفظ العاصي بأن عمرو
ستأتي
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 226 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 نساؤكم تعفوا عفوا )حأديث45(
 و
أهله في ابأتلى إل الزنا على فأدمن قط عبد زنى ما )حأديث46(

يصحان ول نجيح بأن إسحاق طريق من عباس ابأن حأديث (عد) من
المتعقب الحديث لهما ويشهد السيوطي يتعقبهما (قلت) لم

 أعلم والله وشواهده بأعدهما
نساؤكمومن تعف وعفوا أبأناؤكم تبركم آبأاءكم بأروا )حأديث47(

جابأر حأديث (خط) من الحوض على يرد فلن يقبل فلم إليه تنصل
ل الكديمي (تعقب) بأأن الكديمي وعنه قتيبة بأن علي فيه يصح ول

غير جماعة قتيبة بأن علي عن رواه فقد الحديث في له مدخل
في الدارقطني (قلت) وقال بأه تفرد قتيبة بأن علي نعم الكديمي

وأخرجه أعلم والله هذا حأديثه يثبت ول ضعيفا كان قتيبة بأن علي
قتيبة بأن بأعلي الذهبي تعقبه (قلت) لكن المستدرك في الحاكم
الموضوعات تلخيص هامش على حأجر ابأن الحافظ بأخط ورأيت

وله أعلم والله حأسن بأإسناد الطبراني أخرجه نصه ما دربأاس لبأن
وتعقبه المستدرك في الحاكم أخرجه هريرة أبأي حأديث من شاهد

عائشة حأديث ومن ضعيف وهو سويدا سنده في بأأن الذهبي
عساكر ابأن أخرجه أنس حأديث ومن الوسط في الطبراني أخرجه

الوسط في الطبراني أخرجه عمر ابأن حأديث ومن سباعياته في
أيضا قتيبة بأن علي طريق من فإنه شاهدا يصلح ل (قلت) هذا

 أعلم تعالى والله هدبأة أبأي طريق من فإنه أنس حأديث وكذلك
من بأالبهاء يذهب خصال أربأع فيه فإن والزنا إياكم )حأديث48(

(عد) من النار في والخلود الرحأمن ويسخط الرزق ويقطع الوجه
(تعقب) بأأن جميع بأن عمرو فيه يصح ول عباس ابأن حأديث

عليه الحكم يمنع ل (قلت) هذا الوسط في أخرجه الطبراني
متروك وقال بأعمرو الزوائد مجمع في الهيثمي أعله نعم بأالوضع
تعال والله بأعده ما له ويشهد موضوع ل ضعيف أنه هذا وقضية

 أعلم
خصال ست فيه فإن والزنا إياكم المسلمين معشر يا )حأديث49(

البهاء يذهب فإنه الدنيا في التي فأما الخر في وثلثا الدنيا في ثلثا
سخط يورثا فإنه الخرة في التي وأما العمر وينقص الفقر ويورثا

 النار في والخلود الحساب وسوء الله
تل ثم

 227 ص:2ج: الشريعة تنزيه
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حأديث خالدون) (نع) من هم العذاب وفي عليهم الله سخط (أن
علي بأن مسلم الول في يصحان ول أنس حأديث (خط) من حأذيفة
(تعقب) ثقة غير الخطيب قال عمرو بأن كعب الثاني وفي متروك

بأضعفه حأذيفة حأديث في صرحأا والبيهقي نعيم أبأا الحافظين بأأن
أن كعب حأال يبلغ ل أنس حأديث وكذلك الموضوعات في يدخل فل

تلخيص في الذهبي (قلت) قال الموضوعات في حأديثه يدخل
 أعلم تعالى والله متهم كعب الموضوعات

بأعد أعرابأيا مرتد ول منان ول عاق الجنة يدخل ل )حأديث50(
جزئه فيل) في (ابأن محرما ذات أتى من ول زنى ولد ول الهجرة
يصح ول عمرو بأن الله عبد حأديث من مصنفه الرزاق) في (وعبد

سماع له يعرف ل جابأان الثاني وفي متروك الكريم عبد الول في
في ليس (تعقب) بأأنه مجهول البخاري وقال عمرو بأن الله عبد من

أحأمد الماما أخرجه والحديث الوضع يقتضي ما ذلك من شيء
والطبراني أحأمد رواه المجمع في الهيثمي (قلت) وقال والنسائي

والله الصحيح رجال أحأمد رجال وبأقية حأبان ابأن وثقه جابأان وفيه
ل بألفظ العاص أبأي بأن عثمان حأديث من يعلى أبأو وأخرجه أعلم
(قلت) في خمر مدمن ول لوالديه عاق ول زنا ولد الجنة يدخل
 أعلم تعالى والله مجهولون سنده

(قط) من ولده ولد ول ولده ول زنا ولد الجنة يدخل ل )حأديث51(
بأن (عبد الجنة يدخل ل الزنا فرخ (عد) بألفظ هريرة أبأي حأديث

أبأناء سبعة إلى نسله من شيء ول الزنا ولد يدخل ل حأميد) بألفظ
مجهولون الثاني وفي ضعيف إسرائيل أبأو الول في يصح ول الجنة

مخالف فهو وأيضا بأالضطراب نعيم وأبأو الدارقطني أعله والثالث
أخرى)  وزر وازرة تزر (ول تعالى لقوله
أخرجه شيء أبأويه إثم من عليه ليس الزنا ولد ولقوله قلت

 أعلم والله جيد وسنده السخاوي عائشةقال حأديث من الطبراني
الية مخالفة وأما الوضع يقتصى ما ذلك في ليس (تعقب) بأأنه

في الشافعي الرافعي نقله كما الحديث معنى أن عنها فالجواب
الطالقاني إسماعيل ابأن أحأمد الخير أبأي الماما عن قزوين تاريخ

مات إذا فإنه الرشدة ولد بأخلف أصليه بأعمل الجنة يدخل ل أنه
ما على بأصلحأهما درجتهما وبألغ بأهما ألحق مؤمنان وأبأواه طفل
بأهم ألحقنا بأإيمان ذرياتهم وابأتعتهم آمنوا (والذين تعالى قال

أما أصليه بأعمل الجنة يدخل ل الزنا ذرياتهم) وولد
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يمنع صلحت وإن زناها فشؤما الزانية وأما منقطع فنسبه الزاني
أخرى بأأجوبأة (قلت) وأجيب انتهى إليه صلحأها بأركة وصول من
أفعال يفعلون ونسله الزنا ولد أن الله علم في سبق يكون أن منها

أبأويه لزنا ل الفعال لتلك دخولهم عدما فيكون الجنة لدخول منافية
أعلم والله الزنا عن التنفير المراد ويكون ظاهره على أبأقاؤه ومنها

عشرين فاجلدوه يهودي يا للرجل الرجل قال إذا )حأديث52(
يقلب إسماعيل بأن إبأراهيم وفيه عباس ابأن حأديث (حأب) من

ل بأما الثقات عن حأدثا الحصين بأن وداود المراسيل ويرفع السانيد
الشهلي حأبيبة أبأي بأن هو إبأراهيم (تعقب) بأأن الثبات حأديث يشبه
بأن وداود الحديث صالح مرة معين ابأن وقال ثقة أحأمد قال

ماجه وابأن الترمذي أخرجه والحديث الستة له أخرج ثقة الحصين
بأالقوي وليس الشهلي إبأراهيم بأه تفرد وقال سننه في والبيهقي

 التعزير على محمول صح إن وهو قال
حأديث الجوزي) من (ابأن فاقتلوه عشارا لقيتم إن )حأديث53(

(تعقب) الحديث ذاهب لهيعة وابأن مجاهيل وفيه عتاهية بأن مالك
رجاله بأسند الطبراني ومعجم أحأمد الماما مسند في بأأنه

كلما وفيه المتابأعات في مسلم رجال من لهيعة وابأن معروفون
 الحديث حأسن أنه والصواب كثير

لم منها سكر ومن مشركا يومه ظل الخمر شرب من )حأديث54(
حأديث (قط) من كافرا مات مات وإن يوما أربأعين صلة له تقبل
صلة له تقبل لم الخمر شرب من له رواية وفي عمرو بأن الله عبد

شيء منها عروقه في داما ما كافرا مات فيها مات فإن ليلة أربأعين
صلة له تقبل لم بأطنه في فجعلها الخمر شرب من (طب) بألفظ

شيء عن عقله الخمر أذهلت فإذا كافرا مات فيهن مات فإن سبعا
مات فيها مات وإن يوما أربأعين صلة منه تقبل لم الفرائض من

عثمان بأن إبأراهيم واسمه شيبة أبأو بأالولى تفرد يصح ول كافرا
وهما ثابأت بأن عمرو عن يعقوب بأن عباد بأالثانية وتفرد متروك وهو

من ورد وقد متروك وهو زياد أبأي بأن يزيد الثالثة وفي متروكان
لصدر (تعقب) بأأن اختلط السائب بأن عطاء وفيه عمر ابأن حأديث
خيثمة عن صحيح بأسند مصنفه في شيبة أبأي ابأن عند شاهدا الول
ذكر حأتى الكبائر فذكر عمرو بأن الله عبد عند قاعدا كنت قال

الله عبد فقال بأها تهاون رجل فكأن الخمر
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وأما يمسي حأتى مشركا ظل إل مصبحا رجل يشربأها ل عمرو ابأن

تابأع وقد عباد بأها يتفرد لم الثانية والرواية طرق من فجاء بأاقية
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والحاكم النسائي أخرجه طريقه ومن زياد أبأي بأن يزيد شيخه شيخ
في أحأمد عطاء طريق من أخرجه عمر ابأن وحأديث وصححه
أخرجها عطاء فيها ليس ثانية طريق وله وحأسنه والترمذي مسنده

حأديث من طرق من الكفر ذكر بأدون جاء قد والحديث النسائي
الدرداء وأبأي ذر وأبأي عباس وابأن عمر وابأن عمرو بأن الله عبد

رضي وأسماء يزيد بأن والسائب غنم بأن وعياض وعمر بأكر وأبأي
 أجمعين عنهم الله

ول مرضاهم تعودوا ول الخمر شربأة تجالسوا ل )حأديث55(
مسودا القيامة يوما يجيء الخمر شارب فإن جنائزهم تشهدوا

(عد) رآه من كل يقذره لعابأه يسيل صدره على لسانه مندلعا وجهه
مطيع وأبأو الحارثا بأن وجعفر ليث ضعفاء وفيه عمر ابأن حأديث من

في الحداد علي أبأي عند أخرى طرق من جاء (تعقب) بأأنه البلخي
ليث طريق من كلهما الفردوس مسند في والديلمي معجمه
عمر ابأن عن نافع عن فرواه النصاري عمران بأن محمد وتابأعه
المصنف في الرزاق عبد وأخرجه اللقاب في الشيرازي أخرجه

أبأي بأن وليث قلت موقوفا عمر بأن الله عبد عن ليث طريق من
حأسن المغنى في الذهبي قال كما وهو السنن رجال من سليم

الحارثا بأن وجعفر لختلطه ضعفه فإنما ضعفه ومن الحديث
ابأن وقال حأبان وابأن تاريخه في الحاكم وثقه وممن فيه مختلف

مطيع أبأو أما بأه بأأس ل أنه أرجو منكرا حأديثا حأديثه في أر لم عدي
 أعلم والله طريقه غير من الحديث جاء لكن فوضاع
الثالث الفصل

يوما الله زينه الزور بأشهادة للقضاة نفسه زين من أل )حأديث56(
حأديث (كر) من نار من بألجاما وألجمه قطران من بأسربأال القيامة

تعالى والله آفته وهو هدبأة بأن إبأراهيم طريق من (قلت) هو أنس
 أعلم

كذا عبدتك وسيدي إلهي فقال تعالى الله إلى حأجر عج )حأديث57(
عدلت أني ترضى ما أو فقال كنيف أس في جعلتني ثم سنة وكذا

هريرة أبأي حأديث من فوائده (تماما) في القضاء مجالس عن بأك
المؤدب الغزي محمد بأن الله عبد معاوية أبأي طريق من
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(قلت) ضعيف هذا الغزي معاوية وأبأو منكر حأديث هذا تماما قال
هذا الميزان لسان في حأجر وابأن الواهيات تلخيص في الذهبي قال

 أعلم وتعالى سبحانه والله موضوع
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(ابأن بأالحق يقضون ل الذين المراء دور البقاع شر )حأديث58(
 علي حأديث من البيت آل على وضعها التي سننه الشعث) في

وأبأي الله رسول عهد على كانت الدية إن هريرة أبأي )حأديث59(
سواء والنصراني واليهودي المسلم دية وعلى وعثمان وعمر بأكر
النصف على والنصراني اليهودي دية صير معاوية استخلف فلما
(عد) الول القضاء إلى رده العزيز عبد بأن عمر استخلف فلما
 الحلبي محمد بأن بأركة آفته بأاطل وقال

في السرقة لهما فتجعل عليه والمطلع بأالسارق يؤتى )حأديث60(
بأهما ساخت بألغاها فإذا فخذاها اذهبا لهما فيقال السابأعة العرصة

جعفر طريق من عمر ابأن حأديث (عد) من السفل الدرك إلى النار
 آفته وهو أحأمد بأن

حأديث نجا) من (مى داره بأحيطان ولو بأه زنى زنى من )حأديث61(
 الملطي إبأراهيم بأن القاسم طريق من أنس

وقالت العرش اهتز الذكر على الذكر عل إذا أنس )حأديث62(
دعوه فقال نبتلعه مرنا الرض وقالت نحصبه مرنا رب يا السموات

الجوزي) وجدته ابأن (قال يدي بأين ووقوفه علي طريقه فإن
آخر بأخط وتحته شيبة أبأي ابأن مسند من نسخة ظهر على مسندا

 موضوع والمتن واه إسناد هذا
ل درهم ستمائة فقد إل زنا في درهما عبد أنفق ما )حأديث63(

عباس ابأن حأديث من والمفترق المتفق (خط) في وجها لها يعرف
 الذارع نصر بأن أحأمد بأكر أبأو وفيه

يكلمهم ول إليهم الله ينظر ل أمتي من أصناف عشرة )حأديث64(
واللعبون بأالقهوات المتلذذون ويتقوا يتوبأوا أن إل أليم عذاب ولهم

والمانعون بأالعرطبات واللهون بأالكوبأات والضاربأون بأالشاهات
والغدوات العتمات عن والنائمون المانات والغالون الزكوات

والراضون واللذات للشهوات والطالبون الطرقات في والعشارون
طريق من معا عباس وابأن هريرة أبأي حأديث (مى) من بأالمنكرات

الجويباري شيخه عن مأمون
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يتلل ذهب من لبنها خلق عدن جنة الله خلق لما )حأديث65(

الله أنت فقالت فنطقت فاهتزت أمرها ثم مروق مسك من وترابأها
الله قال دخولي له قدرت لمن طوبأى القيوما الحي أنت إل إله ل

على مصر ول خمر مدمن يدخلك ل مكاني وارتفاع وجللي وعزتي
وهو قلع ول يغار ل الذي وهو ديوثا ول النماما وهو قتات ول زنا

الغدار وهو ختار ل و ليهلكها السلطان عند بأالناس يسعى الذي
بأن موسى عن سننه الشعث) في (ابأن بأعهده يوفي ل الذي
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علي عن أبأيه عن جده عن أبأيه عن جعفر بأن موسى بأن إسماعيل
السند بأهذا وكلها الشعث ابأن وضعها السنن وهذه طالب أبأي بأن

 السناد هذا على وركبه سرقه ما ومنها ابأتداء اختلقه ما فمنها
بأين أتى ومن بأالله الكفر فهو دبأره في غلما أتى من )حأديث66(

يوما مصلوبأا جاء بأشهوة غلما قبل ومن بأالله الشرك فهو فخذيه
ثم الجمع حأساب من الله يفرغ حأتى نار من جذع على القيامة

علي حأديث (مى) من عليه الله تاب تاب ومن النار إلى بأه يؤمر
الحارثا غير المجروحأين من فيه عرفت وما علته يبين (قلت) لم

 أعلم تعالى ) والله1هذا( يحتمل أظنه وما العور
فليس لساني على الله حأرمها أن بأعد الخمر شرب من )حأديث67(

ول حأدثا إذا يصدق ول شفع إذا يشفع ول خطب إذا يزوج أن له
فليس استأكلها أو فأكلها أمانة على اؤتمن فإن أمانة على يؤتمن

علي حأديث (نجا) من عليه يخلف ول يأجره أن الله على لصاحأبها
 الفرات بأن محمد طريق من

ملعون وجارك ملعون الخمر شارب يوما كل مناد ينادي )حأديث68(
بأن صالح فيه بأاطل وقال أنس حأديث (كر) من ملعون وجليسك

مجهولن اللؤلؤي أحأمد ابأن الفضل أبأو وشيخه الشاشي الفتح
 أحأدهما وآفته

خاف فمن جورة أمراء الزمان آخر في سيكون )حأديث69(
حأديث (مى) من ينهاهم ول يأمرهم فل وسوطهم وسيفهم سجنهم

 التيمي يحيى بأن إسماعيل وفيه زيد
أذنيه يعرك فلم بأالجوز يلعب وهو ولده على اجتاز من )حأديث70(

(مى) من صباحأا أربأعين وأمه أبأيه صلة وجل عز الله يقبل لم
على لهم أقف لم جماعة وفيه علته يبين (قلت) لم أنس حأديث
أعلم تعالى والله تراجم
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)حأديث لو علم الله شيئا من العقوق أدنى من أف لحرمه71(

فليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة وليعمل البار ما شاء أن
يعمل فلن يدخل النار (مى) من حأديث الحسين ابأن علي وفيه

عيسى بأن عبيد الله وعنه أصرما بأن حأوشب 
)حأديث أنس كنا عند رسول الله إذ نزل جبريل عليه السلما72(

فقال يا رسول الله إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الغنياء
بأخمسمائة عاما وهو نصف يوما ففرح رسول الله فقال أفيكم من

ينشد فقال بأدوي نعم فقال هات هات فأنشد البدوي 
(قد لسعت حأية الهوى كبدي 

) راقي ول لها طبيب فل
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بأه شغفت الذي الطبيب إل(
) وترياقي رقيتي فعنده

سقط حأتى الصحاب وتواجد الله رسول فتواجد
مكانه إلى واحأد كل أوى فرغوا فلما منكبه عن رداؤه
رسول يا لعبكم أحأسن ما سفيان أبأي بأن معاوية فقال
عند يهتز لم من بأكريم ليس معاوية يا مه فقال الله

من الله رسول رداء اقتسم ثم الحبيب ذكر سماع
بأاطل وهو) طاهر ابأن (الحافظ قطعة بأأربأعمائة حأضر
واحأد غير عاب قد المديني موسى أبأو الحافظ قال
كتابأه في الحديث هذا بأإيراد طاهر ابأن العلم أهل من

أبأي بأن الرحأمن عبد الفرج أبأو السلما شيخ وكتب
ملخصه ما الحديث هذا عن سئل وقد المقدسي عمر

ألفاظه لركة موضوع أنه له يظهر عليه الواقف إن
ألفاظها جزالة في العرب لشعار شعره ومباينة

ونفرة المال إضاعة عن النهى من صح لما ومخالفته
عنه سئل وقد النووي السلما شيخ وكتب منه القلوب

من ويعزر النبي إلى نسبته ول روايته تحل ل بأاطل
عوارف في بأكونه يغتر ول بأليغا تعزيرا عالما رواه

يتخالج قال العوارف صاحأب أن مع وغيره المعارف
(قلت) وقال قبوله القلب ويأبأى صحيح غير أنه سري

إسحاق بأن عمار غير ثقات رواته الذهبي الحافظ
 أعلم تعالى والله واضعه فكأنه

اليمان شجرة كمثل الدين هذا مثل حأديث)73(
ماؤها والصلة عروقها والصياما فرعها والزكاة أصلها
من والكف ورقها الخلق وحأسن نباتها الله في والثناء
إل الشجرة هذه تكمل ل فكما ثمرها الله محارما
 عن بأالكف إل اليمان يكمل ل فكذلك بأالثمرة
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يبين (قلت) لم الطويل حأميد مرسل (حأا) من وجل عز الله محارما
وأظنه النيسابأوري السلمي محمد طريق من وهو إرساله مع علته
ما الجزري شداد بأن حأمزة وشيخه متهم متروك وهو أشرس ابأن

 أعلم والله عرفته
من عظمة إلى انظر ولكن الخطيئة صغر إلى تنظر ل )حأديث74(

إسحاق بأن محمد وفيه العاص بأن عمرو حأديث (نع) من تعصي
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الطريق من الواهيات في الجوزي ابأن (قلت) أورده العكاشي
ومن الله عبيد ابأن غالب طريق من عمر ابأن حأديث ومن المذكور

يثبت إنما هذا قال ثم النخعي داود أبأي طريق من هريرة أبأي حأديث
 أعلم تعالى والله سعد بأن بألل قول من

إلى والناظر الخنزير لحم كالكل بأالشطرنج اللعب )حأديث75(
(مى) من الخنزير لحم في يده كالغامس الشطرنج يلعب من

 الطويل موسى طريق من أنس حأديث
يشرك ومن (شركا قارف فقد بأالشطرنج لعب من )حأديث76(

مسعود ابأن حأديث (مى) من السماء) الية من خر فكأنما بأالله
عصمة أبأو وفيه
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 الطعمة كتاب

الول الفصل

(ابأن البطيخ يعني الجنة حألوة مثل وحألوتها رحأمة ماؤها )حأديث1(
قال ومجاهيل النسفي هناد وفيه عباس ابأن حأديث الجوزي) من

كثيرة أحأاديث عنه سمعنا فإنا هنادا بأه أتهم وأنا الجوزي ابأن
وكلها غيره عند نجدها لم البطيخ فضائل في موقوفة مرفوعة

 أكله الله رسول أن إل شيء البطيخ فضائل في يصح ول محال
عنبا تأكلونه حألل أشياء خمسة العنب في لكم )حأديث2(

(عق) وخل وربأا زبأيبا منه وتتخذون ينش لم ما عصيرا وتشربأونه
بأن وإسماعيل وهب بأن إسحاق فيه يصح ول هريرة أبأي حأديث من

لسان في والذي السكوني الصل في (قلت) كذا السكوني مسلم
ل إسماعيل العقيلي وقال يشكر بأني إلى نسبة اليشكري الميزان

نحو إسماعيل شيخ يعني مشكان بأن موسى بأن ومسعود يعرف
 أعلم تعالى والله منه

ابأن حأديث الجوزي) من (ابأن والبطيخ العنب أمتي ربأيع )حأديث3(
 الضوء بأن محمد وفيه عمر
بأزيادة الصغير الجامع في الحديث هذا المصنف أورد قد أقول

) 1كذاب( أو وضاع بأه انفرد عما صانه إنه قال وقد المخرجين
وما قيل بأالمرازمة عليكم الله رسول قال عائشة )حأديث4(

وخير العنب الفاكهة خير فإن العنب مع الخبز أكل قال المرازمة
 السدي خالد بأن عمرو طريق (عد) من الخبز الطعاما

على الله رسول مر آبأائه عن أبأيه عن محمد بأن جعفر )حأديث5(
الله نعم جوار أحأسني حأميراء يا أو سميراء يا فقال ملقاة كسرة
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من النبات أنبت وبأالخبر السماء من المطر الله أنزل فبالخبز عليك
وبأالخبز ربأنا بأيت حأججنا وبأالخبز وصلينا صمنا وبأالخبز الرض
طريق (حأب) من الرض في الله عبد ما الخبز ولول عدونا جاهدنا

والبيهقي سننه في ماجه ابأن عند (قلت) نعم الكوفي أشرس أبأي
علي دخل عنها الله رضي عائشة عن له واللفظ الشعب في

ملقاة كسرة بأيتي في فرأى الله رسول

 235 ص:2ج: الشريعة تنزيه
نعم جوار أحأسني عائشة يا فقال أكلها ثم فمسحها إليها فمشى

والله إليهم ترجع أن فكادت بأيت أهل عن نفرت قلما فإنها الله
 أعلم

(خط) بأالجوع الله ابأتلهم إل الخبز بأحق قوما استخف ما )حأديث6(
نجيح بأن إسحاق وفيه عباس ابأن حأديث من والمفترق المتفق في

الخبز أكرموا حأراما أما بأن الله عبد حأديث من الديملي (قلت) روى
والبقر والحديد والرض السموات بأركات بأه لكم سخر الله فإن
ابأتلهم إل قوما أهانه ما فإنه بأالخبز القصعة تسندوا ول آدما وابأن
تاريخه في عساكر وابأن الحلية في نعيم أبأو وروى بأالجوع الله

أو حأج في خرجتم إذا هريرة أبأي حأديث من يجهل من فيه بأسند
سخر الله فإن الخبز وأكرموا تنكلوا لكيل أنفسكم فنعموا عمرة

ما فإنه بأالخبز القصعة تسندوا فل والرض السماء بأركات بأه لكم
 أعلم تعالى والله بأالجوع الله ابأتلهم إل قوما أهانه

بأقدرها الداء من منه الله أخرج بأقشرها فولة أكل من )حأديث7(
عبد بأن بأكر الول في بأصحيح وليس عائشة حأديث عد) من (قط
عبد وتابأعهما مجهول الخراساني عمر بأن الله عبد الثاني وفي الله

في الذهبي (قلت) قال إسناده وغير سرقه وكأنه مطير بأن الصمد
بأن الصمد عبد ترجمة في وقال بأاطل هذا عدي ابأن قال الميزان

اللسان في حأجر ابأن وقال الباطل الحديث هذا صاحأب هو مطير
عباد بأن زهير عن مسنده في مخلد بأن بأقي أخرجه الحديث هذا

عن الليث حأدثنا فضله من فذكر الخراساني عمر بأن الله عبد حأدثنا
 أعلم تعالى والله فذكره عائشة عن عروة عن حأبيب أبأي بأن يزيد

أنس حأديث (عد) من الجذاما وقي بألحم القثاء أكل من )حأديث8(
 عدي ابأن بأه اتهمه القرشي معمر ابأن علي وفيه

صارا الجوف في صارا فإذا داء والجوز داء الجبن )حأديث9(
هذا وقال طرق ثلثة من عباس ابأن حأديث (حأا) من شفاءين

(قلت) هو فوائده في تماما وأخرجه السيوطي قال منكر حأديث
هشاما بأن محمد بأن مروان بأن الله عبيد بأن محمد طريق من

روى تماما أن وذكر اللسان في حأجر ابأن الحافظ ذكره السليماني
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الحافظ فيه يذكر ولم المشهورة فوائده غير في الحديث هذا عنه
الحديث هذا بأمثل تحديثه أن رأى وكأنه تعديل ول جرحأا

 236 ص:2ج: الشريعة تنزيه
السيوطي قال أعلم والله سرقه وإما اختلقه فإما جرحأه في كاف

يزيد بأن هارون بأن محمد طريق من بأنحوه الخطيب وأخرجه
من هذا عساكر ابأن (قلت) وقال منكر حأديث هذا وقال الهاشمي

ليس فقال تعقبه حأجر ابأن الحافظ أن إل هارون بأن محمد وضع
 الحافظ الدوري مخلد بأن محمد عليه تابأعه فقد كذلك

بأن يونس بأن محمد تابأعه القزويني علي بأن محمد شيخه وكذلك
وشيخه يزيد ابأن فبرئ التاريخ في الخليلي الحافظ رواهما هارون

عن كذاب عن حأمله قحطبة بأن الحسن ولعل الحديث عهدة من
قال أعلم تعالى والله انتهى المنصور عن أنه فتوهم المنصور

الله عبد بأن محمد ترجمة في حأجر ابأن الحافظ وقال السيوطي
ابأن إلى سندا فذكر علي بأن مسعر حأدثني مناكيره ومن الشيباني

أعرفه ل شيخه ومسعر يضع والشيباني حأجر ابأن قال بأنحوه عباس
(قلت) في آخر وجه من اللقاب في الشيرازي وأخرجه انتهى
 أعلم تعالى والله أعرفهم لم من سنده

فضل فقال الدهان عنده فذكر النبي عند كنت علي )حأديث10(
سائر على البيت أهل كفضلنا الدهان سائر على البنفسج دهن

فقال البقول عنده وذكر بأه ويستعط بأه يدهن النبي وكان الخلق
الشياء سائر على الخبز كفضل البقول سائر على الكراثا فضل
قبلي من النبياء وبأقل بأقلي فقال الباذروج وهو الجوك له وذكر
له وذكر الجنة في نابأتة شجرتها إلى أنظر وكأني وآكلها أحأبها فإني

إلى أنظر وكأني نهارا بأها بأأس ول ليل أكرهها فقال الجرجير
ينفض أن غير من الهندبأا كلوا فقال الهندبأا وذكر جهنم في شجرتها
الكمأة وذكر الجنة من وفيها إل ورقة فيه ليس فإنه ويغسل

شفاء وفيها للعين شفاء وماؤها الجنة من الكمأة فقال والكرفس
بأالموسم عاما كل يجتمعان واليسع إلياس طعاما وهما السم من

الله فيرد قابأل إلى بأها فيكتفيان زمزما ماء من شربأة فيشربأان
والكرفس الكمأة طعامهما من مرة عاما مائة كل في شبابأهما

مكانها أنبتت إل المعدة في تقع مضغة منه ليس فقال اللحم وذكر
 الداء من مثله وأخرجت شفاء
أنبتت إل المعدة في تقع مضغة من منها ليس فقال الحيتان وذكر

(ابأن السل صاحأبها وأورثت الشفاء من مثلها وأخرجت داء مكانها
 بأه المتهم وهو الفريابأي حأبيب بأن الرحأيم عبد طريق الجوزي) من
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بأطعاما فأتى النصار من رجل وليمة في كنا عباس ابأن )حأديث11(
بأاذنجان فيه

 237 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 المرار يهيج الباذنجان إن الله رسول يا القوما من رجل فقال
من شفاء الباذنجان إنما وقال لقمة في بأاذنجانة الله رسول فأكل

بأن محمد بأن أحأمد طريق الجوزي) من (ابأن فيه داء ول داء كل
محمد بأن الوهاب عبد (قلت) تابأعه آفته وهو الملحمي حأرب

قال ثم اللسان في حأجر ابأن الحافظ طريقه من أسنده الخراساني
الحافظ أيضا وأسند انتهى موضوع والمتن عرفته ما الوهاب عبد
حأديث في جاء بأما الدراية سماه الذي جزئه في الدين ناصر ابأن

يعني العلى عبد بأه يحدثا لم الحديث هذا وقال الرواية من زمزما
في فوقه من ول الوهاب وعبد الملحمي شيخ النرسي حأماد ابأن

ملفقا موضوعا وأسند عليهم مختلقا موضوعا ركب وإنما السند
من الوهاب عبد دون هو ممن بأالحال أعلم والله فيه والفة إليهم

ثانيهما ابأنه وأسند حأديثين الفردوس في الديلمي علق وقد الرجال
 مرفوعا هريرة أبأي عن الول
لله شهدت المأوى جنة في رأيتها شجرة فإنها الباذنجان كلوا

داء كانت داء أنها على أكلها فمن بأالولية ولعلي بأالنبوة ولي بأالحق
كلوا مرفوعا أنس عن والثاني دواء كانت دواء أنها على أكلها ومن

ابأن قال وجل عز بأالله آمنت شجرة أول فإنه منه وأكثروا الباذنجان
من فإنهما وضعهما بأينا أو يخرجاهما لم وليتهما الدين ناصر

الكذابأين بأعض الحديثين لفق وقد إليه يلتفت ل الذي الموضوع
الباذنجان يأكل كان النبي أن فزعم بأزيادة واحأدا حأديثا وجعلهما

كان دواء أنه على أكله ومن داء كان داء أنه على أكله من ويقول
فإنها وأكثروا منه وكلوا وزيتوه لبنوه هي البقلة نعم ويقول دواء
وتقوي الدماغ وترطب الحكمة تورثا وإنها بأالله آمنت شجرة أول

إل مرفوعا ذكره يحل ل مفترى كذب وهذا الجماع وتكثر المثانة
 أعلم تعالى والله انتهى موضوعا وعده ستره بأكشف

إسناده وفي الدرداء أبأي حأديث (قا) من اللحم تأكلوا ل )حأديث12(
ويعجبه اللحم يأكل كان أنه صح وقد المجروحأين من واحأد غير

فإن واللحم إياكم عنه الله رضي عمر عن شاهد (قلت) له ويحبه
وصله وقال الشعب في البيهقي أخرجه الخمر كضراوة ضراوة له

إياكم عمر عن أيضا وأخرج بأشيء وليس ورفعه الضعفاء بأعض
والله للدين مرقة للمال مفسدة فإنهما والنبيذ اللحم والحأمرين

 أعلم تعالى
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طرفها رفعت ما البهائم سيدة فإنها البقر أكرموا )حأديث13(
عبد منذ حأياء للسماء

 238 ص:2ج: الشريعة تنزيه
النسوي وهب بأن الله عبد وفيه أنس حأديث (عد) من العجل

ما للذهبي الموضوعات تلخيص وفي السيوطي يتعقبه (قلت) لم
وهذا النسوي وهب بأن الله عبد بأه المتهم الجوزي ابأن قال نصه
 أعلم تعالى والله الوهم وجه ما أدري ول انتهى منه وهم

من جناح أو زياد جناح أو نصل أو حأافر في إل سبق ل )حأديث14(
 المقدمة في قصته سبقت وقد إبأراهيم بأن غياثا وضع

البختري) وهب أبأو (وضعه الحماما يطير كان النبي إن )حأديث15(
 الخطيب رواه الحماما يطير ذاك إذ وهو المرشيد القاضي وهب بأن

(قا) من والرخم البوما خل ما طير كل بأأكل بأأس ل )حأديث16(
 سمعان بأن زياد بأن الله عبد طريق من عمر ابأن حأديث

أمامة أبأي حأديث (حأا) من الجسد يذهب السمك أكل )حأديث17(
هذا معنى ما يعقوب لبأي قلت رواته أحأد يعني شافع أبأو وقال

بأشيء وليس الجسد يذكر ل حأتى يخرب أكله أن يعني قال الحديث
الراوي على فاختلط الجسد يذيب ولعله معناه في ول سنده في ل

من وغيره الرواس مسلمة بأن العلء وفيه الغلط على وفسره
أثر في موقوفا علي عن الغرر في وكيع (قلت) رواه المجروحأين

من نوعا سبعين عنه الله أذهب بأالملح غداءه ابأتدأ من أوله طويل
 أعلم تعالى والله الجسد يذيب السمك ولفظه البلء

ترفع نعمة وأول الطاعون الرض من ترفع رحأمة أول )حأديث18(
 عروة بأن علي وفيه عمر ابأن حأديث (حأب) من العسل الرض من

فيه بأيت من ما بأيده نفسي فوالذي بأالعسل عليك )حأديث19(
دخل رجل شربأه فإن البيت ذلك ملئكة له وتستغفر إل عسل
لم جوفه في وهو مات فإن داء ألف منه ويخرج دواء ألف جوفه
سلمان حأديث من معجمه (السماعيلي) في جلده النار تمس

 مجاهيل رواته وجمهور
هذا تسمون ما فقال بأتمرة إلي فأومأ جبريل جاءني )حأديث20(

خصال سبع فيه فإن كله قال البرني تمر نسميه قلت أرضكم في
الفقار في يزيد والثالث الطعاما يهضم والثاني المعدة يطيب أوله
شيطانه يخبل والخامس السمع في يزيد والرابأع الظهر ماء يعني

 239 ص:2ج: الشريعة تنزيه
خير والسابأع الشيطان من ويباعده الله إلى يقربأه والسادس

وكان وكيع بأن سفيان وفيه علي حأديث (عد) من البرني تمراتكم
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 تلقن لقن إذا
تمر من جلة للنبي فأهدوا البحرين وفد قدما عمر ابأن )حأديث21(

آنفا فيه جبريل أتاني قال البرني هو قالوا هذا تسمون ما فقال
خصال سبع فيه فإن بأأكله أمتك ومر البرني كل محمد يا فقال
من ويقرب الشيطان ويخبل النسان وينشط الطعاما يهضم

وخير النفس ويطيب بأالنسيان ويذهب الظهر ماء ويزيد الرحأمن
 جعفر وضعه وقال أحأمد بأن جعفر طريق (عد) من البرني تمركم

العريان ويدفي الجائع يشبع فإنه البرني بأالتمر عليكم )حأديث22(
 علوان بأن حأسين طريق من هريرة أبأي حأديث (عد) من

حأديث (عد) من الدود يقتل فإنه الريق على التمر كلوا )حأديث23(
 محمد بأن عصمة فيه يصح ول عباس ابأن

كان من فإنه التمر نفاسهن في نساءكم أطعموا )حأديث24(
طعاما كان فإنه حأليما ذلك ولدها خرج التمر نفاسها في طعامها

خيرا كان طعاما الله علم ولو السلما عليه عيسى ولدت حأين مريم
بأن داود وفيه أنس حأديث (خط) من إياها لطعمها التمر من لها

داود السيوطي قال النخعي عمرو بأن وسليمان الجرجاني سليمان
النبوي الطب في نعيم وأبأي أصبهان أخبار في منده ابأن عند توبأع

لكن النخعي عمرو بأن سليمان في المر فانحصر (قلت) يعني
 أعلم تعالى والله المبتدأ كتاب في تقدمت شواهد لبعضه

ذهب إذا فيه لعزوني بأالرطب وجدي الناس علم لو )حأديث25(
ضعيف بأين ما نسق على خمسة وفيه عائشة حأديث (فت) من

والعهدة البطلن ظاهر هو حأجر ابأن الحافظ (قلت) قال وكذاب
بأن مجاشع شيخه أو الكزبأراني سعيد بأن محمد على عندي فيه

 أعلم تعالى والله عمرو
أن الشيطان قوي فإنما الطعاما طيب أنفسكم أحأرموا )حأديث26(

يزيع وفيه عائشة حأديث الجوزي) من (ابأن بأه العروق في يجري
 بأه المتهم وهو البصري الخليل أبأو

حأية وهي القملة وإلقاء الفار سؤر النسيان يورثن ست )حأديث27(
الماء في والبول

 240 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ذلك ويحل الحامض التفاح وأكل العلك ومضغ القطار وقطع الراكد
اليلي الله عبد بأن الحكم وفيه عائشة حأديث (عد) من الذكر اللبان

البول أو الغائط مجرى من كسرة أو لقمة أخذ من )حأديث28(
بأطنه في تستقر لم أكلها ثم نقيا غسل وغسلها الذى عنها فأماط

وفيه عنها الله رضي فاطمة حأديث يعلى) من (أبأو له يغفر حأتى
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 القاضي وهب بأن وهب وهو القرشي الرحأمن عبد بأن وهب
فإن هنيئا يقل فل يرده فلم طعاما إلى أحأدكم دعى إذا )حأديث29(

(قط) من طيبا وإياكم الله أطعمنا ليقل ولكن الجنة لهل الهنيء
في الذهبي (قلت) قال متروكون فيه يصح ول عباس ابأن حأديث

مريئا) هنيئا (فكلوه يقول الله فإن بأاطل هذا الموضوعات تلخيص
 أعلم تعالى والله

حأديث (خط) من الشحم يعقد الريق على الماء شرب )حأديث30(
 بأه المتهم وهو الكوزي سليمان بأن عاصم طريق من هريرة أبأي

الجدول وصغر الرشا وطول القرص صغر في البركة )حأديث31(
 كذب حأديث النسائي) هذا (قال

تلهي فإنها بأيوتكم في المقاصيص الحماما هذه اتخذوا )حأديث32(
زياد بأن محمد وفيه عباس ابأن حأديث (خط) من صبيانكم عن الجن

 الميموني
على الطين أكل فحرما طين من آدما خلق الله إن )حأديث33(

بأن جعفر وفيه معا الله عبد بأن وجابأر علي حأديث (عد) من ذريته
 وضعه وهو عدي ابأن شيخ أحأمد

 وفته الخنزير لحم أكل فقد وفته الطين من أكل من )حأديث34(
آدما أبأيه لحم أكل فقد بأه واغتسل الطين من أكل من )وحأديث35(

بأن علي طريق من أنس حأديث من (عد) كلهما بأدمه واغتسل
علي بأهما عدي ابأن واتهم القاهر عبد ابأن القدوس عبد وعنه عاصم

عبد بأهما واتهم الذهبي منهما وبأرأه السيوطي قال عاصم بأن
 القدوس

من جابأر حأديث (عد) من النفاق يورثا الطين أكل )حأديث36(
 وضعه وهو أحأمد ابأن جعفر طريق

الخمر شارب كعذاب الطين آكل ليعذبأن ربأكم أقسم )حأديث37(

 241 ص:2ج: الشريعة تنزيه
من غير لما الطين أكل على العبد ليعذب الله إن )وحأديث38(

ابأن حأديث من الول وصاع عكاشة) وهو بأن محمد (رواهما جسمه
 عازب ابأن البراء حأديث من والثاني عباس

من نقص ما قدر على الله حأاسبه الطين أكل من أل )حأديث39(
على نارا القيامة يوما بأطنه الله حأشا الطين أكل من أل وقوته لونه
وفيه عباس ابأن حأديث الجوزي) من (ابأن الطين من أكل ما قدر

ومقاتل البلخي زمزما بأن عاصم أيضا وفيه الترمذي محمد بأن صالح
 مجهولن الفضل بأن

(عق) بأطونهم فتستنير طعامهم ليقل البيت أهل إن )حأديث40(
الثرما روى ذكوان بأن الحسن فيه يصح ول هريرة أبأي حأديث من
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المطلب بأن الله عبد وعن أبأاطيل أحأاديثه قال إنه أحأمد عن
من فإنه القنطرة جاز ذكوان بأن (قلت) الحسن مجهول العجلي

بأالنكارة حأديثه العقيلي وصف المطلب بأن الله وعبد البخاري رجال
تعالى والله الموضوعات في يذكر فل الميزان في الذهبي وكذلك

 أعلم
الثاني الفصل

صحت فإذا واردة إليها والعروق البدن حأوض المعدة )حأديث41(
صدرت المعدة سقمت وإذا بأالصحة العروق صدرت المعدة
له أصل ل بأاطل وقال هريرة أبأي حأديث (عق) من بأالسقم العروق

ابأن إبأراهيم بأرفعه تفرد الدارقطني وقال أبأجر ابأن عن يروى إنما
(تعقب) بأأن إسنادا له فجعل طبيبا وكان غيره يسنده ولم جريج

الذهبي وذكره ضعيف إسناده وقال الشعب في أخرجه البيهقي
ليس وإبأراهيم منكر وقال جريج بأن إبأراهيم ترجمة في الميزان في

حأبان ابأن ذكره إبأراهيم اللسان في حأجر ابأن الحافظ وقال بأعمدة
أورده (قلت) ولما منكرا خيرا البابألتي عنه روى وقال الثقات في

بأيحيى أعله الوسط المعجم عن الزوائد مجمع في الهيثمي
توثيق على حأبان ابأن موافقة وقضيته ضعيف هو وقال البابألتي
 أعلم والله النسائي رجال من ضعفه على والبابألتي إبأراهيم

رمان من بأحبة ويلقح إل هذا رمانكم من رمانة من ما )حأديث42(
الجوزي) ابأن (عد الجنة

 242 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أبأان بأن الوليد بأن محمد الول في يصح ول عباس ابأن حأديث من

ذكر حأجر ابأن الحافظ (تعقب) بأأن عبيد بأن السلما عبد الثاني وفي
ربأما وقال الثقات في الوليد بأن محمد ذكر حأجر ابأن أن اللسان في

أخرجه موقوفا عباس ابأن عن شاهد ولحديثه انتهى وأغرب أخطأ
تعالى والله الصحيح رجال رجاله الهيثمي (قلت) قال الطبراني

 الشعب في البيهقي وأخرجه أعلم
(عق) من خرطا العنب يأكل كان النبي أن عباس ابأن )حأديث43(

بأن كادح وفيه العباس حأديث (عد) من الجبار عبد بأن داود طريق
وقال الطريقين من الشعب في أخرجه البيهقي (تعقب) بأأن رحأمة
الحأياء تخريج في العراقي الحافظ واقتصر قوي إسناد في ليس
 تضعيفه على

شفاء فإنه بأالملح عليك علي يا له قال النبي أن علي )حأديث44(
الجوزي) ول (ابأن والجنون والبرص الجذاما أقلها داء سبعين من
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فإنهما أحأدهما وآفته الله عبد ابأنه وعنه عامر بأن أحأمد فيه يصح
البيهقي عند (تعقب) بأأن بأاطلة كلها نسخة البيت أهل عن يرويان

عنه الله أذهب بأالملح غداءه ابأتدأ من موقوفا علي عن الشعب في
من أصبهان أخبار كتاب في منده ابأن وعند البلء من نوعا سبعين
بأيده نفسي فوالذي بأالملح طعامكم استفتحوا معاذ بأن سعد حأديث

من (قلت) هو الداء من قال أو البلء من وسبعين ثلثا ليرد إنه
على وأثر شاهدا يصلح فل حأكيم بأن حأيان بأن إبأراهيم طريق
مجهول الشعث بأن عيسى وعنه متروك جويبر سنده في ضعيف

 أعلم تعالى والله
ويكثر القلب له يرق وإنه مبارك فإنه بأالعدس عليكم )حأديث45(

علي حأديث الجوزي) من (ابأن نبيا سبعون فيه بأارك قد وإنه الدمعة
حأديث ومن أحأدهما وآفته وأبأوه عامر بأن أحأمد بأن الله عبد وفيه
نبيا سبعين لسان على العدس قدس بألفظ دلهم بأن الرحأمن عبد

عيسى وفيه الدمعة ويسرع القلب له يرق مريم بأن عيسى منهم
المبارك ابأن عن وحأكى بأصحابأي ليس دلهم وابأن متروك شعيب بأن
لمؤذ وإنه واحأد نبي لسان على ول فقال الحديث هذا عن سئل أنه

طريق من اليمان شعب في أخرجه البيهقي (تعقب) بأأن منفخ
أن عطاء عن دلهم بأن الرحأمن عبد أخبرنا قال قريش بأن مخلد

كلما ساق ثم منقطع وهو البيهقي قال ثم فذكره قال الله رسول
قريش بأن ومخلد انتهى المبارك بأن

 243 ص:2ج: الشريعة تنزيه
حأديث من الطبراني وروى يخطئ وقال الثقات في حأبان ابأن ذكره
فإنه بأالعدس وعليكم الدماغ في يزيد فإنه بأالقرع عليكم واثلة
علثة بأن الله عبد بأن محمد وفيه نبيا سبعين لسان على قدس
بأالكذب متهمان (قلت) بأل متروكان وهما الحصين بأن عمرو وعنه

غير الربأعة له روى علثة ابأن لكن المقدمة في مر كما والوضع
قال يخطئ صدوق التقريب في حأجر ابأن الحافظ وقال الترمذي
فتركوه الحصين بأن عمرو أما معين ابأن وثقه المغنى في الذهبي
رجال من فهو ذلك ومع الحديث إعلل في الهيثمي اقتصر وعليه

حأديث من الطب في السني ابأن وروى أعلم تعالى والله ماجه ابأن
قومه قلوب قساوة الله إلى شكى النبياء من نبيا أن هريرة أبأي

العدس يأكلوا أن قومك مر أن مصله في وهو إليه الله فأوحأى
وفيه البأرار طعاما الكبروهو ويذهب العينين ويدمع القلب يرق فإنه

محمد بأن موسى (قلت) وعنه الحديث منكر حأوشب بأن يحيى
شعيب بأن عيسى في الميزان في الذهبي وقال عرفته ما المرادي

بأن ) عيسى1اللسان( في حأجر ابأن قال صدوق الفلس قال
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الوهم فإلصاق وأقره صدوق أنه الفلس عن البخاري نقل شعيب
الرحأمن وعبد انتهى بأه إلصاقه من أولى ميمون بأن حأجاج بأشيخه

مطين الصحابأة في ذكره وممن صحبته في مختلف دلهم بأن
 والبارودي سفيان بأن والحسن

 أعلم والله
السموات بأركات له سخر الله فإن الخبز أكرموا )حأديث46(

أبأي حأديث الجوزي) من (ابأن آدما وابأن والبقر والحديد والرض
(المخلص) الحلبي أسامة أبأي بأن محمد بأن الله عبد وفيه موسى

زيد بأن طلحة وفيه بأمعناه أبأيه عن يزيد بأن الله عبد حأديث من
حأراما أما بأن الله عبد حأديث (طب) من متروك الحضرمي
عبد الخر وفي إبأراهيم بأن غياثا أحأدهما في طريقين من النصاري

أبأي حأديث (قط) من الشامي الذماري الرحأمن عبد بأن الملك
أبأي حأديث من ورد (تعقب) بأأنه مريم أبأي بأن نوح وفيه هريرة
أكرمه الخبز أكرما فمن أكرمه الله فإن الخبز أكرموا بألفظ سكينة

المجمع في الهيثمي (قلت) قال الكبير في الطبراني أخرجه الله
ابأن قال سكينة وأبأو ضعيف الري قاضي يحيى بأن خلف فيه

في مختلف سكينة أبأا أن والحق انتهى صحبة له نعلم ل المديني
بأن الله عبد الموضوعات تلخيص في الذهبي الحافظ وقال صحبته
عليه الحديث في الفرج أبأو وتعلق ثقة الحلبي أسامة أبأي بأن محمد
في ذلك حأبان ابأن قال وإنما فغلط يضع كان حأبان ابأن قول وأورد

الليث صاحأب

 244 ص:2ج: الشريعة تنزيه
السلمي علط بأن الحجاج حأديث من وورد أعلم والله سعد ابأن

يبن الصحابأي- ما -غير (قلت) إسناده الترمذي الحكيم أخرجه
عمر بأن الله عبد حأديث ومن أعلم تعالى والله ومجهول ضعيف
أعلم والله زيد بأن طلحة (قلت) فيه فوائده في تماما أخرجه
البيهقي أخرجه عائشة حأديث من ورد الخبز أكرموا أعني وصدره
(قلت) نقل الذهبي وأقره وصححه المستدرك في والحاكم
طرق خير قال أنه حأجر ابأن الحافظ شيخه عن السخاوي الشمس

ول ضعفه على أبأيه عن زيد بأن الله عبد حأديث طريق الحديث هذا
رحأمه منه وهذا السخاوي قال وجوده مع بأالوضع عليه الحكم يتهيأ
وليس المتروك الحضرمي عمرو ابأن هو طلحة أن على بأناء الله

الراقي القرشي زيد ابأن هو وإنما الجوزي ابأن إليه سبقه وإن كذلك
وزيد الحديث وضع إلى المديني وابأن داود وأبأو أحأمد نسبه الذي
 مجهول نعيم أبأو فيه قال الله عبد والد

 أعلم تعالى والله انتهى

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

(فت) من فيه لكم يبارك عدده وأكثروا الخبز صغروا )حأديث47(
الميزان لسان في (تعقب) بأأن سليم بأن جابأر وفيه عائشة حأديث

 قال أنه أبأيه عن أحأمد بأن الله عبد عن المذكور جابأر ترجمة في
من شاهد وله انتهى الهيئة حأسن مدني ثقة شيخ وهو منه سمعت
أخرجه فيه لكم يبارك طعامكم قوتوا بألفظ الدرداء أبأي حأديث
من حأسن وإسناده السناد بأهذا إل متصل روى نعلمه ل وقال البزار

الجنيد بأن الله عبد ابأن يعني إبأراهيم قال وقال الشاما أهل أسانيد
هو يقول يفسره العلم أهل بأعض سمعت فيه البزار شيخ الختلي
 انتهى الرغفة تصغير

(قلت) الوزاعي عن الطيوريات في السلفي رواه التفسير وهذا
مثل هو غيره وقال قال ثم عنه النهاية في الثير ابأن نقله وكذلك

 طعامكم كيلوا
 أعلم تعالى والله

عز الله حأمد إل طعاما يأكل ل الله رسول كان عائشة )حأديث48(
اللبن شرب فإذا منه خيرا وأطعمنا فيه لنا بأارك اللهم وقال وجل
بأن عمر (حأب) وفيه منه وزدنا فيه لنا بأارك اللهم وقال الله حأمد

عباس ابأن حأديث من شاهدا له (تعقب) بأأن الكردي إبأراهيم
ابأن وحأسنه والترمذي مسنديهما في وأحأمد الطيالسي أخرجه
الشعب في والبيهقي ماجه

 245 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ذهبا بأوزنها لشتروها الحلبة في لهم ما الناس يعلم لو )حأديث49(

(تعقب) جحدر وعنه مدلس بأقية فيه يصح ول معاذ حأديث (عد) من
متروك وهو الخبايري فيه ولكن الطبراني عند آخر طريقا له بأأن

وجاء تابأعا يصلح فل المقدمة في مر كما بأالكذب رمى (قلت) بأل
الذهبي ذكره علوان بأن الحسين طريق من عائشة حأديث من أيضا
الشرعية الداب في مفلح ابأن وقال الخر يصلح ول الميزان في
قال ثم إسناد له وركب فرفع يعني الطباء بأعض كلما من هذا

استشفوا النبي عن مرسل الرحأمن عبد بأن القاسم عن ويذكر
 بأالحلبة

 أعلم والله
مع للشيطان مطردة فإنه البقل موائدكم أحأضروا )حأديث50(

بأن العلء وفيه له أصل ول أمامة أبأي حأديث (حأب) من التسمية
في الذهبي روى نعم الترمذي له روى العلء (تعقب) بأأن مسلمة
بأن الحسن طريق من السقع بأن واثلة حأديث من الحديث الميزان
حأدثا عدي ابأن فيه قال المكتب آفته وقال المكتب شبيب

عن الميزان في الذهبي (قلت) وحأكى الثقات عن بأالبواطيل
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وفي بأه يعتبر بأالقوي ليس أخباري المكتب في قال أنه الدارقطني
شبيب بأن الحسن ثنا الحديث الذهبي بأه روى الذي السند سياق

بأغداد أهل ثقات من قائل أن والظاهر بأغداد أهل ثقات من المكتب
وقته في بأغداد شيخ وهو المحاملي الله عبد أبأو عنه راويه هو

الثقات في أيضا ذكره حأبان ابأن إن ثم توثيقه يعتبر ومثله ومحدثها
المكتب أن فظاهر انتهى أغرب ربأما يعلى أبأو عنه حأدثنا وقال

ذكر وقد الموضوعات في حأديثه ذكر يحسن فل فيه مختلف
الرابأع النوع في الحديث علوما في الصلح بأن عمرو أبأو الحافظ

يسمه ولم أمامة أبأي حأديث البأناء عن البأاء رواية وهو والربأعين
 أعلم تعالى والله بأوضع

سائر على السلما كفضل الدهان على البنفسج فضل )حأديث51(
(نع) الجنة ماء من قطرة عليها إل الهندبأاء من ورقة من وما الديان

وعمر الكديمي يونس بأن محمد وفيه علي بأن الحسين حأديث من
على حأكم نعيم أبأا (تعقب) بأأن حأديثه أحأمد حأرق حأفص بأن

الطبراني ورواه انتهى السناد بأهذا إل نكتبه ولم غريب بأأنه الحديث
اللسان في حأجر ابأن الحافظ قال الشعث بأن أرطأة طريق من

الخثعمي سعيد ابأن عمرو بأن الله عبد بأن بأشر أرطأة وشيخ
في السخاوي الشمس (قلت) وقال منكر والحديث مجهول
الجوبأة

 246 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ذكره ما على إل حأاله من أقف لم المازني حأفص بأن عمر المرضية

الطبراني عند ووقع نظر إلى ذلك ويحتاج أحأمد عن الجوزي ابأن
عمر هو يكون أن فجوزت المازني عمر بأن حأفص الحديث سند في

كذلك المر يكن فإن اسمه انقلب الجوزي ابأن طريق في الواقع
وإل يعرف ل بأأنه للياسوفي تبعا حأجر ابأن يعني شيخنا جزما فقد

 أعلم تعالى والله ملخصا انتهى بأاق فالنظر
من ورقة كل على مرسل الباقر محمد جعفر أبأي )حأديث52(

اليسع بأن مسعدة طريق (عد) من الجنة ماء من حأبة الهندبأاء
ومسعدة مرسل هذا وقال الشعب في أخرجه البيهقي (تعقب) بأأن

 بأمرة ضعيف
عنبسة وفيه أنس حأديث (عد) من الجنة من الهندبأاء )حأديث53(

ول الهندبأاء كلوا بألفظ آخر طريقا له (تعقب) بأأن الرحأمن عبد بأن
عليه تقطر الجنة من وقطرات إل الياما من يوما ليس فإنه تنفضوه
نعيم أبأي عند شاهد وله جدا واه بأسند مسنده في الحارثا أخرجه

من ما فإنه بأالهندبأاء عليكم بألفظ عباس ابأن حأديث من الطب في
 الجنة قطر من قطرة عليه يقطر وهو إل يوما
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يتضلع حأتى ليل منها أكل من الجرجير البقلة بأئست )حأديث54(
بأالنهار كلوها أنفه من الجذاما بأعرق ويضرب تنازعه ونفسه بأات

مجاهيل رواته وأكثر بأسر بأن عطية حأديث (عد) من ليل عنها وكفوا
من مرسل أبأيه عن محمد بأن جعفر عن اليسع بأن مسعدة وروى

مسعدة آفته وهذا جلده في يتردد الجذاما بأات بأات ثم الجرجير أكل
أن المهاجر أبأي حأديث من الطب في نعيم أبأي عند (تعقب) بأأن

الجذاما بأات ليل الجرجير أكل من وقال ليل الجرجير أكل كره النبي
بأقلة الحوك واثلة حأديث من الحارثا وعند يصبح حأتى عليه يتردد
أراها كأني خبيثة بأقلة والجرجير الجنة في نابأتة أراها كأني طيبة
جعفر بأن أحأمد شيخه فيه نعيم أبأي (قلت) حأديث النار في نابأتة

وحأديث شاهدا يصلح فل والمتروكين الضعفاء من غيره وفيه وضاع
لم الهيثمي قال الشامي الرحأمن عبد بأن الله عبد فيه الحارثا
ضعيف وهو الشامي الرحأمن عبد بأن الملك عبد وصوابأه أعرفه
وهو السامي هو وإنما محرفا يكون أن (قلت) ويحتمل انتهى
وشيخه وضاع

 247 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أعرفه فل وإل بأالوضع فمتهم الوجيهي هو يكن إن موسى بأن عمر

التابأعين عن إل رواية للوجيهي يذكروا لم فإنهم غيره أنه والظاهر
 أعلم تعالى والله

أبأي حأديث (حأب) من اللحم الجنة أهل طعاما سيد )حأديث55(
أهل طعاما أفضل بألفظ كعب بأن ربأيعة حأديث (عق) من الدرداء

ابأن قال عطاء بأن سليمان الول في يصح ول اللحم والخرة الدنيا
فل موضوعة أشياء الجهني الله عبد بأن مسلمة عن يروى حأبان
بأكر بأن عمرو الثاني وفي مسلمة من أو منه التخليط أدري

وقال ماجه ابأن أخرجه الدرداء أبأي حأديث (تعقب) بأأن السكسكي
فإن بأالوضع الحديث هذا على الحكم لي يتبين لم حأجر ابأن الحافظ
جاء والحديث انتهى ضعيف عطاء بأن وسليمان مجروح غير مسلمة

أخرجه الداما سيد وهو اللحم الداما خير بألفظ أنس حأديث من أيضا
الدنيا في الداما سيد بألفظ بأريدة حأديث ومن الشعب في البيهقي
الشعب في والبيهقي الوسط في الطبراني أخرجه اللحم والخرة

لم القطان عتبة بأن سعيد الطبراني سند في الهيثمي (قلت) قال
هلل أبأا يعني يضر ل كلما بأعضهم وفي ثقات رجاله وبأقية أعرفه

النساء على عائشة فضل حأديث الصحيح في وشاهده الراسبي
الشمس شيوخنا شيخ وقال انتهى الطعاما سائر على الثريد كفضل

ثم اللحم الدنيا طعاما سيد على حأديث شواهده ومن السخاوي
 أعلم والله ضعيف بأسند النبوي الطب في نعيم أبأو أخرجه الرز
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العاجم صنع من ذلك فإن بأالسكين اللحم تقطعوا ل )حأديث56(
وقد بأصحيح ليس أحأمد قال عائشة حأديث معشر) من أبأو (رواه

(تعقب) بأشيء ليس معشر وأبأو الشاة لحم من يحتز النبي كان
وقال معشر أبأي طريق من سننه في داود أبأو أخرجه الحديث بأأن

يعارضه ما ورد أنه وذكر الشعب في والبيهقي بأالقوي هذا ليس
هذا فيكون معشر أبأي حأديث صح فإن قال ثم أحأمد عن مر كما
تكامل قد لحم في معشر أبأي وحأديث نضجه ينعم لم لحم في

من الطبراني أخرجه سلمى أما حأديث من وجاء انتهى نضجه
متهم متروك (قلت) بأل ضعيف وهو الثقفي كثير ابأن عباد طريق
 أعلم والله

(حأب) الجن ذبأائح عن نهى الله رسول أن هريرة أبأي )حأديث57(
عن سننه في أخرج البيهقي (تعقب) بأأن أذينة بأن الله عبد وفيه

للحديث شاهد فهذا الجن ذبأائح عن نهى أنه الحديث يرفع الزهري
الجاهلية أهل أن الجن ذبأائح ومعنى

 248 ص:2ج: الشريعة تنزيه
يصيبهم لئل ذبأيحة لها ذبأحوا عينا استخرجوا أو دارا اشتروا إذا كانوا
للحديث أن على يدل فهذا ذلك الله رسول فأبأطل الجن من أذى
 أعلم والله أصل

إل بأأحأد الفرح داما وما اللحم أكل عند فرحأة للقلب إن )حأديث58(
وفي هريرة أبأي حأديث حأب) من (عد ومرة مرة ولكن وبأطر أشر
أحأمد الثاني سند وفي المغيرة ابأن محمد بأن الله عبد الول سند
من الشعب في أخرجه البيهقي (تعقب) بأأن الخشاب عيسى بأن

صدره وأخرج الثوري عن بأه تفرد وقال المغيرة بأن الله عبد طريق
 أيضا سلمان حأديث من

الغنم بأاتخاذ الغنياء الله رسول أمر عباس ابأن )حأديث59(
بأن علي الول سند في يصح عق) ول (عد الدجاج بأاتخاذ والفقراء

ماجه ابأن (تعقب) بأأن إبأراهيم بأن غياثا الثاني سند وفي عروة
الدجاج الغنياء اتخاذ عند وقال وزاد هريرة أبأي حأديث من أخرجه

عروة بأن علي طريق من لنه ضعيف وهو القرى بأهلك الله يأذن
من وغيره جزرة صالحا أن الميزان كلما (قلت) قضية المذكور
تعالى والله الحديث هذا لروايته عروة ابأن علي كذبأوا إنما الحفاظ

 أعلم
عدوي وعدوه صديقه وأنا صديقي فإنه الديك تسبوا ل )حأديث60(

لحمه لشتروا صوته في ما آدما بأنو يعلم لو نبيا بأالحق بأعثني والذي
(الحسن الجن من صوته مدى ليطرد وإنه والفضة بأالذهب وريشه

ابأن الله عبد وفيه عمر ابأن حأديث من مسنده سفيان) في بأن

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

 بأشيء وليسا سعد بأن ورشدين الليث كاتب صالح
جبريل حأبيبي وحأبيب حأبيبي الفرق البأيض الديك )وحأديث61(

عن وأربأعة اليمين عن أربأعة جيرانه من بأيتا عشر وستة بأيته يحرس
أنس حأديث (عق) من خلف من وأربأعة قداما من وأربأعة الشمال

 الحديث منكر بأزة أبأي وابأن ضعيف صبيح بأن الربأيع وفيه
عدوي وعدو صديقي وصديق صديقي البأيض الديك )حأديث62(

من متروك وهو المديني بأن علي جعفر) والد بأن الله عبد (رواه
 هريرة أبأي حأديث

الديك الله رسول قال النصاري زيد أبأي )وحأديث63(

 249 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الله رسول وكان الله عدو وعدو صديقي وصديق صديقي البأيض

 مهاجر بأن محمد البرقي) وفيه بأكر (أبأو البيت في معه يبيته
صديقي البأيض الديك الله رسول قال معدان بأن خالد )وحأديث64(

يبيته الله رسول وكان دور وسبع صاحأبه دار يحرس الله عدو وعدو
 متروك زيد بأن طلحة وفيه مقطوع (البغوي) وهو البيت في معه

ول الشيطان يقربأه لم داره في أبأيض ديكا اتخذ من )وحأديث65(
عنبسة بأن يحيى وفيه أنس حأديث الجوزي) من (ابأن السحرة

هذا على الحكم لي يتبين لم قال حأجر ابأن الحافظ (تعقب) بأأن
ضعيفان المديني بأن علي ووالد سعد بأن رشدين فإن بأالوضع المتن
الله وعبد بأالوضع حأديثهما على يحكم أن إلى أمرهما يبلغ لم ولكن

(قلت) وقال مناكير حأديثه في أن إل نفسه في صدوق صالح بأن
إل الصحيح على الصحيح في البخاري عنه روى الميزان في الذهبي

هو ما وبأالجملة هو وهو ينسبه ول الله عبد حأدثنا فيقول يدلسه أنه
سعيد بأن سويد ول أويس أبأي بأن إسماعيل ول حأماد بأن نعيم بأدون

روى ما كثرة في يغتفر مناكير منهم ولكل الصحيحين في وحأديثهم
بأه استشهد صبيح بأين والربأيع حأجر ابأن قال أعلم والله انتهى

السخاوي الشمس (قلت) تعقب ضعف فيه بأزة أبأي وابأن البخاري
ركيكة الحديث ألفاظ أكثر بأأن المذكور كلمه في حأجر ابأن شيخه

بأركة عبرة ل بأأنه يجاب وقد الوضع إمارات من وذلك لها رونق ول
أخرى طرقا للحديث إن ثم أعلم تعالى والله مر كما وحأده اللفظ
من بأالصلة يؤذن البأيض الديك عمر بأن الله عبد حأديث من فجاء
وكاهن وساحأر شيطان كل شر من ثلثة من حأفظ أبأيض ديكا اتخذ

وفتح المثلثة بأسكون أثوب حأديث ومن الشعب في البيهقي أخرجه
أخرجه فضله من وذكر قال صديقي البأيض الديك عتبة ابأن الواو
على ذيله في العراقي الحافظ (قلت) قال معجمه في قانع ابأن

وهارون مالك بأن جابأر غير معروفون كلهم إسناده رجال الميزان

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

ابأن وقال إسناده يصح ل الدارقطني وقال أحأدهما فآفته نجيد بأن
اتخذ من حأيدة بأن معاوية حأديث ومن أعلم والله يثبت ل ماكول

والساحأر الكاهن و الكافر ثلثة شر من حأفظ منزله في أبأيض ديكا
 مسنده في الديلمي أخرجه

الحأمر الحماما إلى النظر يعجبه الله رسول كان علي )حأديث66(

 250 ص:2ج: الشريعة تنزيه
كبشة أبأي حأديث سفيان) من بأن (يعقوب (حأب) وأخرجه والترج

إلى النظر يحب الله رسول كان بألفظ عائشة حأديث (حأا) من
الول في يصح ول الحأمر الحماما وإلى الترج وإلى الخضرة
وفي النماري سفيان أبأو الثاني وفي العلوي الله عبد بأن عيسى
وكأنه عليه للتعقب السيوطي (قلت) بأيض شمر بأن عمرو الثالث

وذكره قانع وابأن الطبراني أخرجه كبشة أبأي وحأديث له يتهيأ لم
إعجابأه مثل بأذلك إعجابأه وقال الحديث مختلف في قتيبة ابأن

الناس غرايز في جعل مما وذلك الحسن والفال الحسن بأالسم
ليس عنده الحديث أن وقضيته انتهى بأه والنس استخفافه
العلء بأن هلل قال موسى أبأو قال الثير لبأن النهاية وفي موضوعا
تعالى والله لغيره أره لم التفسير وهذا قال التفاح الحأمر الحماما

 أعلم
لو فقال الوحأشة الله رسول إلى شكى أنه علي )حأديث67(

ديكا اتخذت أو فراخه من وأصبت فآنسك حأماما من زوجا اتخذت
ويحيى العور الحارثا فيه يصح (عد) ول للصلة وأيقظك فآنسك

 التمار ميمون بأن
الله رسول إلى الوحأشة فشكى رجل جاء عباس ابأن )وحأديث68(

بأن محمد فيه يصح (خط) ول بأالليل يؤنسك حأماما زوج اتخذ فقال
 زياد

يصح ول الكبير (طب) في بأنحوه الصامت بأن عبادة )حأديث69(
وعامة الحجاج بأن الصلت إل ثور عن يرويه أعلم ل عدي ابأن قال

 منكر يرويه ما
زوج فيه فليتخذ خاليا وحأده بأيته في أحأدكم كان إذا )وحأديث70(

ابأن قال عنترة بأن هارون فيه يصح ول جابأر حأديث (عد) من حأماما
سفيان بأن وأبأان سليمان بأن وعاصم الكثيرة المناكير يروي حأبان

ما عدي ابأن فيه قال وإن والصلت عبادة حأديث أنسبها (تعقب) بأأن
الحافظ وقال النكرة بأعض حأديثه في آخر موضع في قال فقد قال
هذا حأديثه فيكون الثقات في حأبان ابأن ذكره اللسان في حأجر ابأن

الحسن أبأو أخرجه عائشة حأديث من وجاء الخرى للطرق شاهدا
ابأن أخرجه معاذ حأديث من وجاء حأديثه من جزء في القطان ابأن
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علوان بأن الحسين طريق من لكنه وليلة يوما عمل في السني
والله ضعيف وإسناده جدا غريب وقال عساكر ابأن (قلت) وأخرجه

 أعلم تعالى
الجراد على يدعو الله رسول كان وأنس جابأر )حأديث71(

 251 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وخذ دابأره واقطع بأيضه وأفسد صغاره وأهلك كباره اقتل اللهم

يا رجل فقال الدعاء سميع إنك وأرزاقنا معايشنا عن بأأفواهه
رسول فقال دابأره بأقطع الله أجناد من جند على تدعو الله رسول

بأن موسى فيه يصح (خط) ول البحر في حأوت نثرة الجراد إنما الله
في أخرجه ماجه ابأن (تعقب) بأأن متروك التيمي إبأراهيم بأن محمد
وأخرج تضعيفه في القول بأعضهم لين (قلت) وموسى سننه

جرادة أن عمر ابأن عن والطبراني نيسابأور تاريخ في الحاكم
نحن بأالعبرانية جناحأيها على مكتوب فإذا النبي يدي بأين سقطت

لكلنا المائة لنا تمت ولو بأيضة وتسعون تسعة ولنا الكبر الله جند
صغارها وأمت كبارها أقتل الجراد أهلك اللهم فقال فيها بأما الدنيا

معايشهم وعن المسلمين مزارع عن أفواهها وسد بأيضها وأفسد
بأعضه في لك أستجيب قد إنه فقال جبريل فجاء الدعاء سميع إنك

 أعلم ) والله1(
الولد قلة إليه فشكى النبي إلى رجل جاء عمر ابأن )حأديث72(

بأن يحيى بأن محمد (حأب) وفيه والبصل البيض يأكل أن فأمره
فحدثا الربأيع أبأي عن الزهري بأن أحأمد على وأدخل المازني ضرار

فحدثا الربأيع أبأي عن البلدي طاهر أبأي ابأن أحأمد على وأدخل بأه
رجل أن علي حأديث من الطب في السني ابأن عند (تعقب) بأأن بأه

الله رسول يا قال البيض بأأكل فأمره الولد قلة النبي إلى شكى
لكن وثيق بأن الفيض وفيه النمل بأيض ولو بأيض كل قال بأيض وأي
(قلت) الحال مقارب وهو حأاتم وأبأو زرعة أبأو عنه روى الذهبي قال
حأاتم أبأي ابأن ذكره وقد فقال اللسان في حأجر ابأن الحافظ زاد
تعالى والله بأه محتجا المستدرك في الحاكم له وأخرج يجرحأه ولم

الله رسول قال قال دلهم بأن الرحأمن عبد عن منده ابأن وعند أعلم
البيض خذ أن إليه الله فأوحأى الولد قلة السلما عليه داود شكى

دلهم بأن الرحأمن عبد وقال قلت منكر حأديث هذا منده ابأن قال
الشعب في البيهقي وعند أعلم والله صحبة له نعرف ل مجهول

وجل عز الله إلى شكى النبياء من نبيا أن عمر ابأن حأديث من
الزهر ابأن بأه تفرد البيهقي (قلت) قال البيض بأأكل فأمره الضعف

الجوزي ابأن إليها أشار التي هي الطريق وهذه الربأيع أبأي عن
أعلم تعالى والله الزهر بأن أحأمد على أدخل بأقوله
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 252 ص:2ج: الشريعة تنزيه
بأطعاما الجنة من أتيت الله رسول يا قلت جبل بأن معاذ )حأديث73(

وفي أربأعين قوة قوتي في فزادت فأكلتها بأالهريسة أتيت نعم قال
وضعه وهو الحجاج بأن محمد طريق (عق) من أربأعين نكاح نكاحأي
حأذيفة حأديث من أيضا طريقه من وجاء عليه تدور طرقه وغالب

جابأر حأديث عق) ومن (خط مرة بأن يعلى حأديث عق) ومن (خط
نهشل (عد) وفيه عباس ابأن حأديث من (عق) وجاء سمرة ابأن

(فت) وفيه هريرة أبأي حأديث ومن متروك سليمان بأن وسلما
أمثل الطريق هذا (تعقب) بأأن ساقط يوسف بأن محمد بأن إبأراهيم

الميزان في وقال ماجه ابأن رجال من إبأراهيم فإن الحديث طرق
يلتفت ول ساقط وحأده الزدي وقال صدوق وغيره حأاتم أبأو قال
أبأي ولحديث انتهى رهقا الجرح في لسانه في فإن الزدي قول إلى

طريق من (قلت) هو الطب في نعيم أبأي عند آخر طريق هريرة
وقال بأالكذب يتهم كان زرعة أبأو فيه قال وقد وكيع بأن سفيان

من ليس ما عليه فأدخل بأوراقه ابأتلى وإنما صدوقا كان غيره
أخرجه آخر طريق وله ماجه وابأن الترمذي له أخرج وقد حأديثه

عن مالك عن أبأيه عن أصبغ بأن محمد طريق من الدارقطني
وآخر أصبغ عن يصح ل وقال هريرة أبأي عن سعيد عن الزهري
عن الخراساني إبأراهيم بأن موسى طريق من الخطيب أخرجه
والحديث مجهول موسى الخطيب وقال المذكور بأسنده مالك
 أعلم تعالى والله بأاطل

أبأي حأديث (خط) من الحلوة يحب حألو المؤمن قلب )حأديث74(
من أيضا ورد (تعقب) بأأنه سهل بأن العباس بأن محمد وفيه موسى
في منكر وقال الشعب في البيهقي أخرجه أمامة أبأي حأديث
 مجهول هو من إسناده

ول منها فليصب أحأدكم يدي بأين الحلواء وضعت إذا )حأديث75(
حأصين بأن فضالة فيه يصبح ول هريرة أبأي حأديث (حأب) من يردها

وكان فضالة بأه تفرد وقال الشعب في أخرجه البيهقي (تعقب) بأأن
 أعلم تعالى والله بأإخراجه للتعقب وجه فل الحديث بأهذا متهما

 عائشة )حأديث76(
شربأة في شربأتان فقال وعسل لبن فيه بأقدح الله رسول أتى

ولكن حأراما أنه أزعم ل إني أما فيه لي حأاجة ل قدح في وأدمان

 253 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أتواضع القيامة يوما الدنيا فضول عن وجل عز الله يسألني أن أكره
الله أغناه استغنى ومن وضعه تكبر ومن رفعه لله تواضع فمن

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

 مورع بأن نعيم طريق (قط) من الله أحأبه الله ذكر أكثر ومن
عبيد بأن طلحة حأديث من شاهدا لوله (تعقب) بأأن بأن تفرد وقد
في الطبراني أخرجه مالك بأن أنس حأديث ومن البزار أخرجه الله

الكبير عبد بأن محمد فيه المجمع في الهيثمي (قلت) قال الوسط
بأن عمر وعن أعلم والله ثقات رجاله وبأقية أعرفه لم شعيب بأن

(قلت) وفي الطبقات في سعد ابأن أخرجه عليه موقوفا الخطاب
مائدة على وهو عليه دخل عمر أن عمر ابأن عن ماجه ابأن سنن

فلقم بأيده ضرب ثم الله بأسم فقال المجلس صدر عن له فأوسع
اللحم بأدسم هو ما دسم طعم لجد إني قال ثم بأأخرى ثنى ثم لقمة
أطلب السوق إلى خرجت إني المؤمنين أمير يا الله عبد فقال

المهزول من بأدرهم فاشتريت غاليا فوجدته لشتريه السمين
فقال عظما عظما عيالي يتزود أن أردت سمنا بأدرهم عليه وحأملت

فقال بأالخر وتصدق أحأدهما أكل إل الله رسول عند اجتمعا ما عمر
قال ذلك فعلت إل عندي يجتمعا فلن المؤمنين أمير يا خذ الله عبد
والله حأسن إسناده البأوصيري الشهاب العلمة قال لفعل كنت ما

 كثيرة شواهد الحديث ولبقية أعلم
يطعمه ما أول وليكن الله فليحمد مملوكا ابأتاع من )حأديث77(

بأن الحكم وفيه عائشة حأديث (عد) من لنفسه أطيب فإنه الحلواء
معاذ حأديث من آخر طريقا له (تعقب) بأأن خطاف بأن الله عبد

بأن مسعود (قلت) فيه الخلق مكارما في الخرائطي أخرجه
ثقات رجاله وبأقية الحديث ذاهب الدارقطني قال البكري مسروق

 أعلم تعالى والله
أتى جبريل أن بأالفالوذج سمعنا ما أول عباس ابأن )حأديث78(

حأتى الدنيا عليهم وتفاض الرض لهم تفتح أمتك إن فقال النبي
السمن يخلطون قال الفالوذج وما النبي قال الفالوذج ليأكلوا أنهم

يحيى بأن عثمان الدنيا) وفيه أبأي (ابأن شهقة النبي فشهق بأالعسل
معين ابأن ضعفه طلحة بأن محمد وعنه حأديثه يكتب ل الزدي قال
(تعقب) كبر لما حأفظه تغير عياش بأن إسماعيل وعنه كامل وأبأو
إن صدوق الميزان في قال وعثمان ماجه ابأن أخرجه الحديث بأأن
الله شاء

 254 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في بأه محتج مشهور صدوق الميزان في قال طلحة بأن ومحمد

) 1المذكوران( ضعفه وإن الصحيحين
(عد) من فيه داء ول الداء يخرج البرني تمركم خير )حأديث79(

بأريدة حأديث ومن متروك فروة أبأي بأن إسحاق وفيه علي حأديث
عن بأالمناكير ينفرد الرفاعي الصم الله عبد بأن عقبة وفيه
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العبدي الله عبد بأن عثمان وفيه أنس حأديث (عق) من المشاهير
وصححه الشعب في البيهقي أخرجه الحديث (تعقب) بأأن مجهول
في حأجر ابأن الحافظ يتعقبه ولم المختارة في فأخرجه الضياء

أنس وحأديث بأكذب يتهم ولم الترمذي رجال من وعقبة أطرافه
يعرف ل عثمان فقال الذهبي تعقبه لكن وصححه الحاكم أخرجه

وقال سعيد أبأي حأديث من أيضا الحاكم وأخرجه منكر والحديث
مزيد حأديث من أيضا وأخرجه أنس لحديث يعني شاهدا أخرجناه

 القيس عبد وفد بأعض حأديث من أحأمد وأخرجه العبدي مالك بأن
وقال غضب رآه إذا الشيطان فإن بأالتمر البلح كلوا )حأديث80(

عائشة حأديث (عد) من بأالخلق الجديد أكل حأتى آدما ابأن عاش
فيه قدح زكير وأبأو المسمعي شداد بأن محمد وعنه زكير أبأو وفيه
فيه الزلل فلعل متابأعة الصحيح في مسلم له أخرج لكن حأبان ابأن
(تعقب) بأأن بأثقة وليس حأماد بأن نعيم وتابأعه شداد بأن محمد من

عن النسائي أخرجه الحديث فإن عهدته من بأريئان ونعيما محمدا
أبأي عن ماجه ابأن وأخرجه زكير أبأي عن الفلس علي بأن عمرو
عن الشعب في البيهقي وأخرجه زكير أبأي عن خلف بأن بأكر بأشر

عن ثلثتهم شداد بأن ومحمد محمد بأن الله وعبد أمية ابأن قاسم
محمد الله عبد أبأي عن المستدرك في الحاكم وأخرجه زكير أبأي

ثلثتهم الجهضمي علي بأن ونصر العتكي داود بأن وسليمان التيمي
إنه مختصره في الذهبي وقال يصححه لم أنه إل زكير أبأي عن

غير آخر نوع والمنكر الحفاظ من غيره قال وكذا منكر حأديث
ينبغي الموضوعات تلخيص في الذهبي قال (قلت) وكذا الموضوع

 أعلم تعالى والله الموضوعات من يخرج أن
الرطب جاء إذا عائشة يا الله رسول لي قال عائشة )حأديث81(

عن بأه تفرد سياه بأن حأسان طريق الشافعي) من بأكر (أبأو فهنيني
البزار أخرجه الحديث (تعقب) بأأن عليه يتابأع ل بأما يحدثا وهو ثابأت
موضوع ل ضعيف وهو

 255 ص:2ج: الشريعة تنزيه
من مخافة ذلك يكن ولم حألواء لقمة أخاه لقم من )حأديث82(

القيامة في بألوى سبعين عنه الله صرف لخيره رجاء ول شره
(نع) من الفرخان ابأن محمد وفيه مالك بأن أنس حأديث (خط) من

الموقف مرارة يذق لم حألوة لقمة أخاه لقم من بألفظ أيضا حأديثه
(شا) من متروك الرقاشي ويزيد العبدي خالد وفيه القيامة يوما

وعبد الحصين بأن فضالة وفيه أنس حأديث بأنحو هريرة أبأي حأديث
(تعقب) بأأن متروك يحيى بأن وزكريا ضعيف المثنى بأن الله

يتلقى غريب هذا وقال أحأكامه في الطبري المحب أورده الحديث
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من فضالة ترجمة في حأجر ابأن الحافظ وتعقبه بأه ويعمل بأالقبول
ذكره وفضالة انتهى بأالوضع متهم فضالة أن درى ما فقال اللسان

وعنده ضعف فيه صدوق الساجي وقال الثقات في حأبان ابأن
فمن المثنى بأن الله عبد وأما خلف فضالة اتهاما في فحصل مناكير
آخر طريق من جاء أنس وحأديث فيه تكلم وإن البخاري رجال

أبأو قال ضرار ) بأن1( سعد وفيه المذاكرة نزهة صاحأب أخرجه
الرحأمن عبد بأن سلمة بأن سليمان (قلت) وعنه بأالقوي ليس حأاتم
 أعلم تعالى والله عرفته ما الرحأبي السلما عبد ابأن

(قط) من اشتهيت كلما تأكل أن السرف من إن )حأديث83(
وكل ذكوان بأن ونوح عثمان بأن يحيى فيه يصح ول أنس حأديث
تابأعه فقد عهدته من بأريء يحيى (تعقب) بأأن الحديث منكر منهما

كثير بأن سعيد بأن ويحيى سعيد بأن وسويد عمار بأن هشاما بأقية عن
البيهقي وأخرجه ماجه ابأن أخرجه طريقهم ومن الحمصي دينار ابأن
عمر بأن سليمان أيضا وتابأعه وحأده سويد طريق من الشعب في

أخرجه الرملي العزيز عبد بأن ومحمد الشعب في البيهقي أخرجه
حأكاه اليزني الملك عبد بأن وهشاما القلوب اعتلل في الخرائطي

ذكوان بأن (قلت) ونوح بأالتحديث صرح وبأقية التهذيب في المزي
بأخط ورأيت غيره له وحأسن المستدرك في الحاكم له صحح

ما دربأاس لبأن الموضوعات تلخيص حأاشية على حأجر ابأن الحافظ
في المنذري عنه نقله كما البيهقي صححه الحديث هذا نصه

 أعلم والله والترهيب الترغيب
(طب) نفسه قتل على أعان فكأنما الطين أكل من )حأديث84(

الهوازي يزيد بأن يحيى طريق من سلمان حأديث من الكبير في
بأن الملك عبد وفيه هريرة أبأي حأديث (عد) من كالمجهول وهو

مهران بأن الملك وعبد يزيد بأن يحيى (تعقب) بأأن مجهول مهران
ذكرهما

 256 ص:2ج: الشريعة تنزيه
غير من حأديثه يعتبر الملك عبد في وقال الثقات في حأبان ابأن

في الذهبي (قلت) وقال عنه المروزي الله عبد بأن سهل رواية
أعلم والله ضعفه من أر لم يحيى في الموضوعات تلخيص

ابأن حأديث من أيضا وأخرجه سننه في البيهقي أخرجه والحديث
قال نفسه على أعان فقد الطين أكل في انهمك من بألفظ عباس

ابأن الحافظ (قلت) وقال مجهول مروان بأن الله عبد وفيه البيهقي
حأبان ابأن عن نقله بأعد الهوازي يحيى ترجمة في اللسان في حأجر

ثم الطين حأديث عنه روى من حأال في فينظر الثقات في ذكره أنه
نوح بأن محمد حأدثنا فيه قال للطبراني الكبير المعجم في وجدته
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ابأن كلما انتهى فذكره الهوازي يزيد بأن يحيى ثنا الجنديسابأوري
أجد فلم عنه فتشت وقد نوح بأن محمد حأال منه نستفد ولم حأجر

نوح بأن محمد اللسان في ذكر حأجر ابأن الحافظ أن إل ذكرا له
والله فليحرر غيره أما هذا أهو أدري فل أعرفه ل وقال الصبهاني

 أعلم تعالى
قلبه وفي مات فمن مسلم كل على حأراما الطين أكل )حأديث85(

حأديث (عد) من النار في وجهه على الله كبه طين من ذرة مثقال
ابأن (تعقب) بأأن أبأيه عن مالك بأن غسان بأن خالد طريق من أنس
عبد بأن حأبيب عقيل أبأو ورواه قال ثم الطين جزء في أخرجه منده
لخالد فحصل (قلت) يعني مالك بأن غسان عن الليثي صالح بأن الله

الديلمي أخرجه عمر ابأن حأديث من وجاء أعلم تعالى والله متابأع
القعنبي عن الحباب بأن الفضل أخبرنا قال الشيخ أبأي طريق من
له أخرج غسان بأن (قلت) خالد عمر ابأن عن نافع عن مالك عن

شيحى غسان بأن خالد قال ثم حأديثا مستخرجه في السماعيلي
عليه يحكم أن حأديثه يبلغ ل أنه بأهذا فظهر الصحيح شرط من ليس

والله ترجمة على له وقفت فما الله عبد بأن حأبيب وأما بأالوضع
 أعلم تعالى

فإنه الطين تأكلي ل حأميراء يا لها قال النبي أن عائشة )حأديث86(
الجوزي) من (ابأن الوجه بأبهاء ويذهب اللون ويصفر البطن يعظم
العتكي موهب بأن عمرو تابأعه (تعقب) بأأنه هاشم بأن يحيى طريق

الطين جزء في الطريثيثي بأكر أبأو أخرجهما السمان وأشعث
طريق من عساكر ابأن وأخرجه نعيم أبأو أخرجه العلم زياد وتابأعه

في الذهبي الحافظ (قلت) وأخرجه منكر حأديث هذا وقال آخر
النفاق يورثا الطين أكل مرفوعا جابأر حأديث من الحفاظ طبقات

ويشبه بأصحيح ليس الحديث هذا وقال

 257 ص:2ج: الشريعة تنزيه

البيهقي وقال انتهى بأثقات ليسوا قوما تداوله موضوعا يكون أن
غيره قال وكذلك انتهى شيء منها يصح ل الطين تحريم أحأاديث

 أعلم تعالى والله الحفاظ من
الله هو (قل فليقرأ طعامه على يسمي أن نسى من )حأديث87(

(تعقب) النصيبي حأمزة وفيه جابأر حأديث (عد) من فرغ أحأد) إذا
فقال تضعيفه في القول (قلت) ولين الترمذي له روى حأمزة بأأن

 أعلم والله الحديث ضعيف
عليه تناموا ول والصلة الله بأذكر طعامكم أذيبوا )حأديث88(

أحأدهما في طريقين من عائشة حأديث (عد) من قلوبأكم له فتقسو
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البيهقي (تعقب) بأأن الخليل أبأو بأزيع الخر وفي حأوشب بأن أصرما
بأزيع بأه تفرد منكر هذا وقال بأزيع طريق من الشعب في أخرجه
على الحأياء تخريج في العراقي الحافظ واقتصر ضعيفا وكان

أكلتم إذا قوله عمر عن روى أنه البيهقي (قلت) وذكر تضعيفه
يقسي عليه ونيم أكل إذا الطعاما فإن الله بأذكر فأذيبوه الطعاما
 أعلم والله القلب

النقاش) من سعيد (أبأو البركة يذهب الطعاما في النفخ )حأديث89(
له (تعقب) بأأن الصنعاني الحارثا ابأن الله عبد وفيه عائشة حأديث
رسول نهى عباس ابأن حأديث من مسنده في أحأمد أخرج شواهد

الشعب في البيهقي وأخرج والشراب الطعاما في النفخ عن الله
الله رسول يكن لم أيضا عباس ابأن عن ماجه ابأن وأخرج نحوه
الحاكم وأخرج إناء في يتنفس ول شراب ول طعاما في ينفخ

في النفخ عن الله رسول نهى الخدري سعيد أبأي عن وصححه
النفخ عن نهى الله رسول أن ثابأت بأن زيد (قلت) وعن الشراب

وسنده الوسط في الطبراني رواه الطعاما في والنفخ السجود في
وعن بأعضهم ومشاه ضعيف الرحأمن عبد بأن معلى وفيه منقطع

والشراب الطعاما في النفخ عن نهى الله رسول أن هريرة أبأي
والله أعرفه ل الهيثمي قال البزار الشيخ ثقات ورجاله البزار رواه
 أعلم

يأكل النبي كان أبأيها عن امرأته عن الزهري أخي ابأن )حأديث90(
يعرف ل وأبأوها مجهولة المرأة الجوزي) وقال (ابأن كلها بأكفه

الماما الزهري مسلم بأن محمد عمه بأنت هي المرأة (تعقب) بأأن
مرسل فالحديث الشعب في البيهقي ذلك بأين المشهور

 258 ص:2ج: الشريعة تنزيه
مهرمة العشاء ترك فإن خشف من بأكف ولو تعشوا )حأديث91(

وعبد الرحأمن عبد بأن عنبسه وفيه أنس حأديث (الترمذي) من
هذا قال أخرجه لما الترمذي (تعقب) بأأن مجهول علق بأن الملك
ل جابأر حأديث من شاهدا له وبأأن الوجه هذا من إل نعرفه ل منكر
ماجه ابأن أخرجه يهرما تركه فإن تمر من بأكف ولو العشاء تدعوا

 أعلم تعالى والله ضعيف (قلت) بأسند
أبأي حأديث خط) من (عد دناءة السوق في الكل )حأديث92(

بأن محمد الول في يصح ول أمامة أبأي حأديث عق) من (عد هريرة
الزبأير بأن جعفر الثالث وفي سهل بأن الهيثم الثاني وفي الفرات

(تعقب) الوجيهي موسى بأن عمر الرابأع وفي مجروحأان والقاسم
 تضعيفه على الحأياء تخريج في اقتصر العراقي الحافظ بأأن

والس بأالقصب يتخلل أن الله رسول نهى عباس ابأن )حأديث93(
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عبد بأن محمد طريق (عد) من الجذاما عرق يسقيان إنهما وقال
وعمر الخطاب بأن عمر عن شاهدا له (تعقب) بأأن النصاري الملك

(قلت) الشعب في البيهقي أخرجهما عليهما موقوفا العزيز عبد بأن
الله عبد بأن أحأمد طريق من مالك عن الرواة في الخطاب وأخرج

عمر ابأن عن نافع عن مالك ثنا الزبأير بأن الله عبد ثنا الشيباني
قال الجذاما عرق يحرك فإنه بأالرمان ول بأالقصب تخللوا ل مرفوعا

موضوع هذا الذهبي وقال مجهول الزبأير بأن الله عبد الخطيب
الزبأير ابأن في جوزت وكنت حأجر ابأن قال الشيباني فيه الفة ولعل

مالك عن رواية ماله الحميدي أن لي ظهر ثم الحميدي يكون أن
 أعلم تعالى والله

ومن أخيه سؤر من الرجل يشرب أن التواضع من إن )حأديث94(
درجة سبعون له رفعت الله وجه ابأتغاء أخيه سؤر من شرب

(قط) من حأسنة سبعون له وكتب خطيئة سبعون عنه ومحيت
الحسن تابأعه (تعقب) بأأنه مريم أبأي بأن نوح وفيه عباس ابأن حأديث

في الذهبي وقال معجمه في السماعيلي أخرجه رشيد ابأن
 لين فيه رشيد بأن الحسن الميزان
الثالث الفصل

(كر) أصل بأالداء ويذهب غسل البطن يغسل البطيخ )حأديث95(
الجبار عبد بأن يعقوب بأن أحأمد وفيه النبي عمات بأعض حأديث من

بأه المتهم وهو القرشي

 259 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الجنة حألوة من حألوته فإن وعظموه بأالبطيخ تفكهوا )حأديث96(

ألف سبعين له الله كتب البطيخ من لقمة أكل فمن رحأمة وماؤه
لنه درجة ألف سبعين له ورفع سيئة ألف سبعين عنه ومحا حأسنة
من البطيخ جزء في عمرو (النوقاني) أبأو (مى) و الجنة من أخرج
محمد بأن مقاتل الول سند وفي علته يبين (قلت) لم علي حأديث

الله عبد بأن نجم الثاني سند وفي الضحاك ابأن العباس عنه مجهول
هذا دربأاس ابأن وذكر النوقاني وبأين بأينه من وكذا أعرفه لم

بأه اتهم الجوزي ابأن إن وقال الموضوعات مختصر في الحديث
بأعض دون الموضوعات نسخ بأعض في وقع فكأنه النسفي هناد
له وجدت نصه ما العلوي بأن يحيى ترجمة في الميزان لسان وفي
الغازي حأماد بأن علي عن سمير بأن عقيل عن رواه موضوعا حأديثا

عن إسحاق أبأي عن عياش عن بأكر أبأي عن حأميد بأن عباس عن
وعظموه بأالبطيخ تفكهوا علي يا رفعه علي عن ضمرة بأن عاصم
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جوفه الله أدخل إل لقمة منه أكل عبد من وما الجنة من فالماءه
القرطبي سرده بأطوله الحديث داء سبعين منه وأخرج دواء سبعين

 أعلم والله انتهى علته يعرف ولم التذكرة في
فأخذه الطائف من بأطيخ النبي إلى أهدى عباس ابأن )حأديث97(

ماؤه الرض حألل من فأنه البطيخ عظموا وقال وضعه ثم وشمه
(قلت) لم البطيخ جزء (النوقاني) في الجنة من وحألوته شفاء
لم عيينة ابأن عن السمرقندي موسى ابأن عطاء وفيه علته يبين

 أعلم تعالى والله النوقاني وبأين بأينه من وكذا أعرفه
البقل في والكراثا القوما في كالسيد الطعاما في الوز )حأديث98(

الطعاما في كالثريد العالمين في وعائشة الطعاما في الخبز بأمنزلة
طريق من (قلت) هو علي حأديث (مى) من كالملح النبياء في وأنا

 أعلم تعالى والله العور الحارثا
(مى) من داء كل من سليم صحيح الوز الدواء نعم )حأديث99(

وفيه عياش أبأي بأن أبأان وفيه علته يبين (قلت) لم أنس حأديث
 أعلم تعالى والله أعرفهم لم وآخرون عيسى بأن خالد

(يخ) من وأنفعه أوله وأطيبه بأواكره الغداء خير )حأديث100(
الرحأمن عبد بأن عنبسة وفيه أنس حأديث

 260 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وما المعدة دبأاغ فإنه بأشحمه فكلوه بأالرمان عليكم )حأديث101(

شياطين من وحأرسته قلبه أنارت إل الرجل جوف في تقع حأبة من
يبين (قلت) لم علي حأديث (مى) من صباحأا أربأعين الوسوسة

لم وجماعة وهب بأن عمر بأن الله عبد بأن سليمان وفيه علته
 أعلم تعالى والله أعرفهم

(فت) من رأسها من فليأكل القثاء بأأكل ابأتدأ من )حأديث102(
بأن وإسحاق حأوشب بأن أصرما وفيه جعفر ابأن الله عبد حأديث
ترجمة في الحديث ذكر وقد الميزان في الذهبي وقال واصل

 بألياه من هذا إسحاق
فاذكروني ريح له يوجد ل أن وأردتم الفجل أكلتم إذا )حأديث103(

علته يبين (قلت) لم مسعود ابأن حأديث (مى) من قضمة أول عند
عن مسعود بأن الله عبد بأن عبيدة أبأي رواية من فإنه انقطاع وفيه
لبقية شيخ يحيى بأن الله عبد أيضا وفيه أبأيه من يسمع لم وهو أبأيه
والحديث ودرج دب عمن يكتب وكان مجهول المغنى في قال

يصح ل وقال البديع القول في السخاوي الشمس العلمة أورده
 أعلم والله

رأسه من تأكلوه ول أسفله من فكلوه القثاء أكلتم إذا )حأديث104(
(قلت) معبد بأن وابأصة حأديث (مى) من رأسه من تأتي البركة فإن
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يكتب ل زرعة أبأو قال حأصين بأن الملك عبد وفيه علته يبين لم
 أعلم والله أعرفه لم سميع بأن الحجاج وشيخه حأديثه

قبل يجفف أن إل ثلثا دون النيئ اللحم من يحل ل )حأديث105(
بأن عيسى وفيه هريرة أبأي حأديث (مى) من بأار تصيبه أو ذلك

منكر البخاري وقال بأشيء ليس يحيى وقال متروك إبأراهيم
 الحديث

البأدان مصحة فإنها القبال في بأالفواكه عليكم )حأديث106(
(مى) من للبأدان داء فإنها الدبأار في واتقوها الحأزان مطردة
بأن يحيى بأن حأفص وفيه علته يبين (قلت) لم عمر ابأن حأديث
 أعلم تعالى والله أعرفهم لم وغيره ماهويه بأن مسكة

سؤر وأكل الطين أكل النسيان تورثا خصال عشر )حأديث107(
النقرة على والحجامة والجلجلن الحامضة التفاحأة وأكل الفار

الماء في والبول المصلوب إلى والنظر امرأتين بأين والمشي
أنس حأديث (مى) من المقبرة في والقراءة القمل وإلقاء الراكد
تميم بأن محمد وفيه

 261 ص:2ج: الشريعة تنزيه
حأديث (مى) من وامرأ أهنا فإنه حأبة حأبة العنب كلوا )حأديث108(

 مهدي بأن علي بأن أحأمد فيه و علي
حأديث (مى) من تضره لم وترا الفاكهة من أكل من )حأديث109(

الغساني الفضل بأن إبأراهيم وفيه علته يبين (قلت) لم عباس ابأن
 أعلم والله أعرفهم لم وغيره

تمريون قوما نحن علي يا له قال النبي أن علي )حأديث110(
محرز قلت) فيه (نجا الخبال طينة من خلقوا نبيذيون وأعداؤنا
والكافر حألوى المؤمن معناه وفي أعرفهم لم ممن وغيره الكاتب
والله له أصل ل بأاطل فتاواه في حأجر ابأن الحافظ قال خمرى

 أعلم
من سعة في يزل لم المائدة من يسقط ما أكل من )حأديث111(

بأن أحأمد وفيه هريرة أبأي حأديث من الغرائب (قط) في رزقه
ما أكل من بألفظ أيضا هريرة أبأي حأديث (كر) من الحراني سليمان
ولده في الحمق من وعوفي سعة في عاش المائدة من يسقط

بأن إسحاق وفيه أهله ودويرات جاره وجار جاره وفي ولده وولد
من يسقط ما أكل من بألفظ عباس ابأن حأديث (مى) من نجيح

بأن يوسف وفيه الفقر عنه ونفى الوجوه صباح ولده خرج المائدة
ما أكل من بألفظ جابأر حأديث (يخ) من مجهول القاضي يوسف أبأي

والجذاما والبرص الفقر من أمن والقصعة الخوان من يسقط
وفي الخيرين هذين علة يبين (قلت) لم الحمق ولده عن وصرف
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أهل غير عن روايته في مخلط وهو عياش بأن إسماعيل أولهما
المدني النصاري داود أبأي بأن داود عن يرويه فإنه منه وهذا الشاما
ضعفوه الخطيب قال الهاشمي موسى بأن الصمد عبد ثانيهما وفي
سليمان بأنت زينب وشيخته مناكير يروي الميزان في الذهبي وقال

بأن إبأراهيم عن له الراوي وكذلك ترجمة على لها أقف لم علي بأن
الوراق الحسين بأن أحأمد بأن عثمان القاسم أبأو الصمد عبد

 أعلم تعالى والله أعرفه لم السامري
كما القلب من الحزن يمسح فإنه بأاللبان عليكم )حأديث112(

العقل في ويزيد القلب يشد وإنه الجبين عن العرق الصبع يمسح
ابأن حأديث (مى) من النسيان ويذهب البصر ويجلو الذهن ويذكي
بأن عمرو بأن إبأراهيم بأن محمد وفيه علته يبين (قلت) لم عباس

 262 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ما زنجويه بأن علي وعنه مناكير صاحأب كان منده ابأن قال يوسف
 أعلم وتعالى سبحانه والله عرفته

ساء يوما أربأعين اللحم ترك ومن اللحم ينبت اللحم )حأديث113(
(قلت) أخرجه النخعي سليمان وفيه علي حأديث (مى) من خلقه

قوله علي عن اليسع ابأن مسعدة طريق من الشعب في البيهقي
 أعلم تعالى والله

الكرفس كل بأني يا له قال النبي أن علي بأن الحسن )حأديث114(
والكرفس والياس الخضر طعاما وهي عنها معفو النبياء بأقلة فإنها
والجذاما الجنون ويطرد الحفظ ويورثا القلب ويذكي السدد يفتح

عن سليمان بأن عيسى وفيه علته يبين (قلت) لم والجن والبرص
ل وقال معين ابأن ضعفه فقد الدارمي طيبة أبأو هو كان فإن الثوري

فل غيره كان وإن عليه شبه ولعله الكذب يتعمد كان أنه أعلم
والله أعرفه ل النطاكي الوليد بأن محمد بأن الوليد وعنه أعرفه
 أعلم تعالى

وخذ بأطنك يخمص قفاك على نم بأني يا أيضا الحسن )حأديث115(
سنة غبا وادهن بأصرك يضيء واكتحل رقبتك تحسن شعرك من

 أعلم والله قبله الذي بأسند قلت) هو (مى بأالبنفسج وادهن نبيك
ومن بأركة بأيته في كانت شاة بأيته في كانت من )حأديث116(

بأيته في كانت ومن بأركتان بأيته في كانت شاتان بأيته في كانت
تقول الملئكة بأيته على وفرشت الفقر من اعتزل شياه ثلثا

هريرة أبأي حأديث (مى)من البيت أهل عليكم وبأركاته الله رحأمة
مجهولن وهما سنان أبأي بأن سنان عن داود ابأن عمر وفيه

وأما آخره الحديث من (قلت) المنكر متروك ميمون بأن والمعلى
أبأي وابأن المفرد الدب في البخاري عند منها شواهد فله صدره
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والشاتان بأركة الشاة على حأديث من المال إصلح في الدنيا
سليمان بأن إسماعيل سنده وفي بأركات ثلثا شياه والثلثا بأركتان
أما حأديث منها كثيرة أحأاديث في جاء قد بأركة الغنم وكون متروك

صحيح بأسند ماجه وابأن أحأمد رواه بأركة فيها فإن غنما اتخذي هانئ
والخير بأركة والغنم لهلها عز البأل البارقي عروة حأديث ومنها

بأسند ماجه ابأن رواه القيامة يوما إلى الخيل نواصي في معقود
 أعلم تعالى والله ثقات رجاله

والدبأيلة الداء عن آمنا ناما عليه وناما السذاب أكل من )حأديث117(
وذات

 263 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ول سحر ول سم فيه يحك لم عليه وناما الهندبأا أكل ومن الجنب
الباذروج بأقلة من أكل ومن عقرب ول حأية الدواب من شيء يقربأه

حأديث (مى) من يصبح حأتى الحسنات له يكتبون الملئكة الله أمر
سالم بأن جعفر بأن موسى وفيه علته يبين (قلت) لم عائشة

 أعلم تعالى والله عرفته ما الجعفي
شحمه فليذب إبأليس من نفسه يخلص أن سره من )حأديث118(

الملئكة حأضور الطعاما قلة من فإن والتفكر الطعاما بأقل ولحمه
عباس ابأن حأديث (مى) من وجل عز الله عند فيما التفكر وكثرة
 بأحير بأن الرحأمن عبد بأن محمد وفيه

لحومكم وافنوا والعطش بأالجوع أجسامكم أبألوا )حأديث119(
والكافور بأالمسك محشوة طيبة لحوما تستبدلوا شحومكم وأذيبوا

زياد أبأي بأن إسماعيل وفيه أنس حأديث (مى) من الجنة في
 الشامي

إل الشجار على ثمرة ول الرض على زرع من ما )حأديث120(
 فلن ابأن فلن رزق هذا الله بأسم عليها
حأديث يعلمها) (حأا) من إل ورقة من تسقط (وما تعالى قوله وذلك

ابأن ذكره الحديث (قلت) هذا بأاطل هذا الميزان في قال عمر ابأن
الحاكم قال عليه الكلما في وقال الموضوعات مختصر في دربأاس

مقبول غير وهو معاذ ابأن الحسين بأن حأمويه بأه تفرد حأديث هذا
أبأو رواه وقد الخطيب قال ثقة الخليل بأن أحأمد شيخه فإن منه

هذا علي أبأو وكان الخليل بأن أحأمد عن الكريم عبد بأن محمد علي
فكأنه انتهى حأمويه من سرقه ونراه الحأاديث بأسرقة معروفا كذابأا
 أعلم تعالى والله بأعض دون الموضوعات نسخ بأعض في

قوما بأات ول أخلقهم حأسنت إل شباعا قوما بأات ما )حأديث121(
(الشيرازي) جسده قل أكله قل ومن أخلقهم ساءت إل قط جياعا

 الهمداني الحارثا وفيه علي حأديث من اللقاب في
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نفسه على حأرمها ومن الحلوة يحب حألو المؤمن )حأديث122(
(مى) من والطيبات الله نعم تحرموا ل ورسوله الله عصى فقد

ما المخزومي الله عبيد وفيه علته يبين (قلت) لم علي حأديث
تعالى والله واه حأديث الحسنة المقاصد في السخاوي وقال عرفته
أعلم

 264 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 مرا وأكل الله رسول عند كنا عباس ابأن )حأديث123(

قال الطريفل وما قلنا الطريفل هذا فقال الدواء عن فسألناه
(مى بأالعسل ويعجن البقر بأسمن يغلى وأملج وبأليلج أسود إهليلج

بأن سليمان بأن جعفر بأن القاسم بأن أحأمد وفيه علته يبين قلت) لم
والله عرفتهم وما جده عن أبأيه عن عباس بأن الله عبد بأن علي

 أعلم تعالى
من شفاء فيه المؤمن وضوء فضل من الشرب )حأديث124(

بأن محمد وفيه أمامة أبأي حأديث (مى) من الهم أدناها داء سبعين
 العكاشي إسحاق

 عائشة )حأديث125(
فأكل تمرا يديه بأين فألقى غلما يشتري أن أراد الله رسول أن

أبأو (عد) وفيه بأرده وأمر شؤما الكل كثرة النبي فقال وأكثر
 هراسة بأن إبأراهيم هو عدي ابأن قال الشيباني إسحاق

(قلت) لضعفه الجعد بأن علي كناه غيره السناد بأهذا يرويه أعلم ول
ابأن كلما ونقل عدي ابأن طريق من الشعب في البيهقي أخرجه

كتبه في يخرج لم البيهقي إن السيوطي قال وقد المذكور عدي
على حأكمه في الجوزي ابأن يتعقب ما وكثيرا موضوعا حأديثا

 مؤلفاته بأعض في له البيهقي بأإخراج موضوع بأأنه الحديث
والله الموضوعات في الحديث هذا إدخال ينبغي فل هذا وعلى
 أعلم تعالى

 أنس )حأديث126(
يستقيم ل مسقاما إني الله رسول يا فقال عامر بأني من رجل جاء

طعاما أكلت إذا فقال بأالصحة لي فادع شراب ول طعاما على بأدني
شيء اسمه مع يضر ل الذي وبأالله الله بأسم فقل شرابأا شربأت أو

ولو داء منه يصبك لم إل قيوما يا حأي يا السماء في ول الرض في
السلمي نافع أيضا وفيه الكديمي طريق (مى) من سم فيه كان

 متروك
عنها فأماط يؤكل مما أو طعاما من كسرة وجد من )حأديث127(

رفعها ثم أماطها هو وإن حأسنة سبعمائة له كتبت أكلها ثم الذى
يوسف وفيه مسعود ابأن حأديث (مى) من حأسنة سبعون له كتبت
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 السفر بأن
قال أكل إذا كملت إل خصال أربأع عليها مائدة من ما )حأديث128(

الله بأسم

 265 ص:2ج: الشريعة تنزيه
(أبأو حألل أصلها وكان عليها اليدي وكثرة لله الحمد قال فرغ وإذا
جميع بأن عمرو وفيه عباس ابأن حأديث السلمي) من الرحأمن عبد

حأتى الطعاما يتم ل أنه بألغني قال أنه الوزاعي عن (قلت) جاء
عليه الله ويحمد يوضع حأين عليه الله اسم يذكر أربأع فيه يكون
البيهقي رواه طيب من مهنأة ويكون فيه اليدي وتكثر يرفع حأين
أنقله لم النبي عن ضعيف بأإسناد هذا روى وقد قال ثم الشعب في

 أعلم تعالى والله انتهى السلمي سنن في وهو لضعفه
نازعه عليه فبات الخرة عشاء بأعد الجرجير أكل من )حأديث129(

وبأات منتنة فنكهته عليه وبأات الكراثا أكل ومن أنفه في الجذاما
الكرفس أكل ومن يصبح حأتى الملكان واعتزله البواسير من آمنا
أكل ومن والسنان الضراس وجع من آمنا وبأات طيبة ونكهته بأات

الدواب من شيء يقربأه ولم سحر ول سم فيه يحك ولم بأات الهندبأا
 عقرب ول حأية

ومن الحسنات له يكتبون الملئكة الله أمر الجنة بأقلة أكل ومن
الفجل أكل ومن والدبأيلة الجنب ذات من آمنا بأات السذاب أكل
هذا مسجدنا يقربأن فل الخبيثة البقلة أكل ومن البشم من آمنا بأات
بأالعدس الدبأاء أكل ومن آدما بأنو منه يتأذى مما تتأذى الملئكة فإن
الله نزع بأقشرها فولة أكل ومن دماغة في وزاد الله ذكر عند رق
فقد الطعاما وبأعد الطعاما قبل الملح أكل ومن مثلها الداء من منه
والبرص الجذاما أهونها الدواء من نوعا وستين ثلثمائة من أمن

(قلت) لم عائشة حأديث من الطيوريات الطيوري) في (القاسم
عروة بأن هشاما عن إبأراهيم بأن موسى بأن محمد وفيه علته يبين
إبأراهيم بأن موسى بأن محمد الميزان لسان وفي عرفته وما

 أعلم والله غيره أما هذا أهو أدري فل مجهول شيخ الصطخري
 الهندبأا البقل في وخيرته خيرة شيء لكل إن )حأديث130(

مرسل البختري أبأي (خط) عن أنا آدما بأني ومن النعجة الغنم ومن
 الخير أبأو عنه راويه وكذا كذاب البختري وأبأو

له الله يستغفران ملكين بأه الله وكل بأالخل تأدما من )حأديث131(
علي بأن الحسن وفيه أنس حأديث (كر) من تأدمه من يفرغ أن إلى

جابأر حأديث مى) من (كر الدمشقي
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له الله يستغفران ملكين الخل بأآكل يوكل وجل عز الله إن بألفظ
 الثاني الطريق هذا علة يبين (قلت) لم يفرغ حأتى

أربأعين صلة له الله يقبل لم حأراما من لقمة أكل من )حأديث132(
الحراما ينبته لحم وكل صباحأا أربأعين دعوة له يستجب ولم ليلة

(مى) اللحم لتنبت الحراما من الواحأدة اللقمة وإن بأه أولى فالنار
مسعود بأن الله عبد بأن الفضل وفيه مسعود ابأن حأديث من

حأجر ابأن الحافظ وقال بأه يحتج ل حأبان ابأن قال الهروي اليشكري
عبد بأن الفضل رواية من إل يعرف ل منكر حأديث هذا اللسان في
 أعلم والله بأالوضع عليه الحكم يقتضي ل (قلت) هذا الله

الحراما من وجوفه قلبه الله نقى متق طعاما أكل من )حأديث133(
أنس حأديث (نع) من سنة أربأعين عبادة له الله وكتب سنة أربأعين

 هدبأة أبأي طريق من
نأكل بأنا مر علي يا فقال وليمة إلى النبي دعى علي )حأديث134(

قلت) (مى الناس مع مواكلتنا ولتحسن الجوع كلب بأها نسد كسرة
أبأو وفيه يلقه ولم علي عن الحسن حأديث من وهو علته يبين لم

 أعلم تعالى والله عرفته ما الطوسي علي
اشتاقت معه أكل ومن التواضع من الخادما مع الكل )حأديث135(

محمد بأن جعفر طريق من سلمة أما حأديث (مى) من الجنة إليه
 العروس كتاب صاحأب الحسيني

ابأن حأديث (حأا) من عقربأا قتل فكأنما جرادة قتل من )حأديث136(
قال وردان بأن سعيد بأن عمر وفيه علته يبين (قلت) لم مسعود
القشيري وردان بأن سعيد ابأن عمر اللسان في حأجر ابأن الحافظ

في البيهقي جهله حأفص بأن أحأمد وعنه عياض بأن فضيل عن
اتهمه عدي ابأن شيخ السعدي أظنه حأفص بأن وأحأمد انتهى الشعب
 أعلم والله بأالختلق الذهبي

فتقول القصعة له استغفرت القصعة الرجل لعق إذا )حأديث137(
حأديث (شا) من الشيطان من أعتقني كما النار من اعتقه اللهم
 مهدي بأن سمعان طريق من أنس

 دو دو العنب أكل )حأديث138(
تيمية ابأن قال له غفر له مغفور مع أكل من )حأديث139(

 والطب والزينة اللباس كتاب موضوعان
الول الفصل

فيها متخنجرا ومنطقة قباء وعليه النبي على جبريل نزل )حأديث1(
الباقر محمد جعفر أبأي مرسل ومن جابأر حأديث (خط) من بأخنجر

من الخراساني شاه وروى القاضي البختري أبأي وضع من وهو
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 الحديث يضع كان وشاه أسود قباء وعليه جبريل أتاني جابأر حأديث
الصوف أهل مع فليجلس الله مع يجلس أن سره من )حأديث2(

وهو الجويباري طريق من هريرة أبأي حأديث الجوزي) من (ابأن
 بأه المتهم

رقعة عشر اثنتا وعليه الصوف في النبي مات عباس ابأن )حأديث3(
عشر اثنتا وعليه الصوف في الصديق بأكر أبأو ومات أدما من بأعضها
عشر ثلثة وعليه الخطاب بأن عمر ومات أدما من بأعضها رقعة
النسفي هناد طريق الجوزي) من (ابأن أدما من وبأعضها رقعة

 بأينهما ومجاهيل سليمان بأن ومقاتل
أن عمله من خيرا ثوبأاه كان من الله إلى العباد أبأغض )حأديث4(

حأديث (عق) من الجبارين عمل وعمله النبياء ثياب ثيابأه تكون
السيوطي قال النقل في مجهول عيسى بأن سليم وفيه عائشة
قال أنه إل بأاطل الحديث هذا الميزان في الذهبي قال وكذلك
هذا راوي ولعل القراءة في إماما القارئ الكوفي عيسى ابأن سليم

 انتهى القارئ غير الحديث
يوما قادمته الله طول الدنيا دار في شاربأه طول من )حأديث5(

على مات فإن شيطانا شاربأه على شعرة بأكل عليه وسلط القيامة
الله ينظر ول رحأمة عليه تنزل ول دعوة له يستجاب ل الحال ذلك
مات وإن نجسا الملئكة تسميه شاربأه أطال ومن القيامة يوما إليه

ول الله رحأمة من آيس عينيه بأين مكتوبأا قبره من وقاما عاصيا مات
على ويمشي والنبيين الملئكة لسان على ملعون إل شاربأه يطول
يصيب فل شاربأه طول ومن تحته من تلعنه والرض الرض

عليه وينزل قبره عليه الله وضيق حأوضي من يشرب ول شفاعتي
شعرة بأكل الله عند فله شاربأه قص ومن غضبان وهو الموت ملك
وياقوت در من مدينة ألف الثواب من
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 والطب والزينة اللباس كتاب

الول الفصل

فيها متخنجرا ومنطقة قباء وعليه النبي على جبريل نزل )حأديث1(
الباقر محمد جعفر أبأي مرسل ومن جابأر حأديث (خط) من بأخنجر

من الخراساني شاه وروى القاضي البختري أبأي وضع من وهو
 الحديث يضع كان وشاه أسود قباء وعليه جبريل أتاني جابأر حأديث

الصوف أهل مع فليجلس الله مع يجلس أن سره من )حأديث2(
وهو الجويباري طريق من هريرة أبأي حأديث الجوزي) من (ابأن
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 بأه المتهم
رقعة عشر اثنتا وعليه الصوف في النبي مات عباس ابأن )حأديث3(

عشر اثنتا وعليه الصوف في الصديق بأكر أبأو ومات أدما من بأعضها
عشر ثلثة وعليه الخطاب بأن عمر ومات أدما من بأعضها رقعة
النسفي هناد طريق الجوزي) من (ابأن أدما من وبأعضها رقعة

 بأينهما ومجاهيل سليمان بأن ومقاتل
أن عمله من خيرا ثوبأاه كان من الله إلى العباد أبأغض )حأديث4(

حأديث (عق) من الجبارين عمل وعمله النبياء ثياب ثيابأه تكون
السيوطي قال النقل في مجهول عيسى بأن سليم وفيه عائشة
قال أنه إل بأاطل الحديث هذا الميزان في الذهبي قال وكذلك
هذا راوي ولعل القراءة في إماما القارئ الكوفي عيسى ابأن سليم

 انتهى القارئ غير الحديث
يوما قادمته الله طول الدنيا دار في شاربأه طول من )حأديث5(

على مات فإن شيطانا شاربأه على شعرة بأكل عليه وسلط القيامة
الله ينظر ول رحأمة عليه تنزل ول دعوة له يستجاب ل الحال ذلك
مات وإن نجسا الملئكة تسميه شاربأه أطال ومن القيامة يوما إليه

ول الله رحأمة من آيس عينيه بأين مكتوبأا قبره من وقاما عاصيا مات
على ويمشي والنبيين الملئكة لسان على ملعون إل شاربأه يطول
يصيب فل شاربأه طول ومن تحته من تلعنه والرض الرض

عليه وينزل قبره عليه الله وضيق حأوضي من يشرب ول شفاعتي
شعرة بأكل الله عند فله شاربأه قص ومن غضبان وهو الموت ملك
وياقوت در من مدينة ألف الثواب من
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له الله يستغفران ملكين الخل بأآكل يوكل وجل عز الله إن بألفظ
 الثاني الطريق هذا علة يبين (قلت) لم يفرغ حأتى

أربأعين صلة له الله يقبل لم حأراما من لقمة أكل من )حأديث132(
الحراما ينبته لحم وكل صباحأا أربأعين دعوة له يستجب ولم ليلة

(مى) اللحم لتنبت الحراما من الواحأدة اللقمة وإن بأه أولى فالنار
مسعود بأن الله عبد بأن الفضل وفيه مسعود ابأن حأديث من

حأجر ابأن الحافظ وقال بأه يحتج ل حأبان ابأن قال الهروي اليشكري
عبد بأن الفضل رواية من إل يعرف ل منكر حأديث هذا اللسان في
 أعلم والله بأالوضع عليه الحكم يقتضي ل (قلت) هذا الله

الحراما من وجوفه قلبه الله نقى متق طعاما أكل من )حأديث133(
أنس حأديث (نع) من سنة أربأعين عبادة له الله وكتب سنة أربأعين

 هدبأة أبأي طريق من
نأكل بأنا مر علي يا فقال وليمة إلى النبي دعى علي )حأديث134(
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قلت) (مى الناس مع مواكلتنا ولتحسن الجوع كلب بأها نسد كسرة
أبأو وفيه يلقه ولم علي عن الحسن حأديث من وهو علته يبين لم

 أعلم تعالى والله عرفته ما الطوسي علي
اشتاقت معه أكل ومن التواضع من الخادما مع الكل )حأديث135(

محمد بأن جعفر طريق من سلمة أما حأديث (مى) من الجنة إليه
 العروس كتاب صاحأب الحسيني

ابأن حأديث (حأا) من عقربأا قتل فكأنما جرادة قتل من )حأديث136(
قال وردان بأن سعيد بأن عمر وفيه علته يبين (قلت) لم مسعود
القشيري وردان بأن سعيد ابأن عمر اللسان في حأجر ابأن الحافظ

في البيهقي جهله حأفص بأن أحأمد وعنه عياض بأن فضيل عن
اتهمه عدي ابأن شيخ السعدي أظنه حأفص بأن وأحأمد انتهى الشعب
 أعلم والله بأالختلق الذهبي

فتقول القصعة له استغفرت القصعة الرجل لعق إذا )حأديث137(
حأديث (شا) من الشيطان من أعتقني كما النار من اعتقه اللهم
 مهدي بأن سمعان طريق من أنس

 دو دو العنب أكل )حأديث138(
تيمية ابأن قال له غفر له مغفور مع أكل من )حأديث139(

موضوعان
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الرجل على الحناء تسبح رسوله وسنة الله سنة الحناء )حأديث10(

ما وإذا وعشرين أربأعا تعدل الحناء في وركعتان والصبي والمرأة
أحأدهما فيقول ونكير منكر عليه يدخل القبر في الرجل تدلى

الخضاب يعني السلما حأجة ومعه أسأله كيف فيقول سله لصاحأبه
ودينار شبيب بأن يحيى فيه يثبت ول أنس حأديث الجوزي) من (ابأن

شيء فيها ليس الحناء فضل في أحأاديث رويت وقد أنس مولى
 صحيح

بأالله إل توفيقي وما عليه ونقش بأالعقيق تختم من )حأديث11(
الجوزي) (ابأن بأه الموكلن الملكان وأحأبه خير لكل تعالى الله وفقه

من وهو العدوي علي بأن الحسن سعيد أبأو وفيه علي حأديث من
 عمله

النرسي) الغنائم (أبأو الفقر ينفي فإنه بأالياقوت تختموا )حأديث12(
عبد بأن محمد وفيه عباس ابأن حأديث من الغافل أنس كتاب في
 الشيباني الله

(عد) الفقر عنه الله نفى ياقوت فصه خاتما اتخذ من )حأديث13(
 الفرياناني حأكيم بأن الله عبد بأن أحأمد وفيه أنس حأديث من

منه فنبت عرقي من الرض إلى سقط بأي أسرى ليلة )حأديث14(
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حأديث (عد) من الورد فليشم رائحتي يشم أن أحأب فمن الورد
 العدوي علي بأن الحسن سعيد أبأو وفيه علي

(عد) من نسائكم عند لكم أحأظى فإنه بأالبان ادهنوا )حأديث15(
 أيضا العدوي طريق من علي حأديث

من اللصف فنبت الرض بأكت السماء إلى بأي عرج لما )حأديث16(
أحأمر ورد فنبت الرض على عرقي من قطر رجعت أن فلما مائها

الجوزي) من (ابأن الحأمر الورد فليشم رائحتي يشم أن أراد من أل
 مجاهيل وفيه أنس حأديث

الورد وخلق المعراج ليلة عرقي من خلق البأيض الورد )حأديث17(
(ابأن البراق عرق من الصفر الورد وخلق جبريل عرق من الحأمر

علي بأن الحسن وفيه أنس حأديث من الريحان كتاب فراس) في
من أيضا وجاء الجوزي ابأن قال بأه اتهم المقدسي الواحأد عبد بأن

ذكرهما الورد فليشم رائحتي يشم أن أراد من وجاء عائشة حأديث
للجميع أصل ول كتابأه في فارس ابأن

 270 ص:2ج: الشريعة تنزيه
حأزمة يده في رجل فجاء جالسا النبي كان عباس ابأن )حأديث18(

بأحزمة آخر رجل جاء ثم يمسها فلم يديه بأين فطرحأها ريحان من
بأين فطرحأها مرزنجوش من بأحزمة آخر رجل ثم يمسها فلم ريحان

نبت الريحان نعم قال ثم شمه ثم فتناوله يده الله رسول فمد يديه
 عباد بأن يحيى (عق) وفيه العين من شفاء وماؤه العرش تحت

سائرهن فرد شتى رياحأين النبي إلى أهدى أنس )حأديث19(
الرياحأين سائر رددت الله رسول يا فقلت المرزنجوش واختار

رأيت السماء إلى بأي أسرى ليلة فقال المرزنجوش واخترت
الربأيع ابأن حأميد (خط) وفيه العرش تحت نابأتا المرزنجوش
بأإسناد روى وقد الذارع نصر بأن أحأمد وعنه مجهول السمرقندي

من سقفه بأيتا الجنة في إن مرفوعا أنس عن حأميد عن مجهول
طريق من الزدي (قلت) وزوى له أصل ل كذب وهذا مرزنجوش

عليكم رفعه أنس عن ميمونة أبأي بأن عطاء عن نوح بأن الله عبد
بأاطل هذا الذهبي وقال للخشاما جيد فإنه فشموه بأالمرزنجوش

 أعلم والله
على السلما كفضل الدهان سائر على البنفسج فضل )حأديث20(

علي حأديث من أبأيه عامر) عن بأن أحأمد بأن الله (عبد الديان سائر
البيت أهل عن نسخة لهما فإن أبأوه أو المذكور الله عبد وآفته
طريقهما وفي علي بأن الحسين حأديث الجوزي) من (نع-ابأن بأاطلة

الله عبد بأن عثمان وفيه سعيد أبأي حأديث (حأب) من الكديمي
جعفر بأن إدريس وفيه هريرة أبأي حأديث (خط) من القرشي
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بأن الحسن وفيه أنس حأديث ومن متروك الدارقطني قال العطار
الميزان في الذهبي قال السيوطي قال مجهول شيخ الحربأي أحأمد
 بأوضعه المتهم وهو

الثاني الفصل

ابأن حأديث الجوزي) من (ابأن حألما تزدادوا اعتموا )حأديث21(
حأميد أبأي بأن الله عبيد وشيخه سلما بأن سعيد فيه يصح ول عباس
المستدرك في الحاكم أخرجه الحديث (تعقب) بأأن متروك الهذلي

وله عهدته من سعيد ) فبرئ1( وصححه سعيد طريق غير من
حأاتم أبأو ضعفه تماما بأن عمران وفيه الطبراني أخرجه آخر طريق
غير بأحديث

 271 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أخرجه عمير بأن أسامة حأديث من شاهد وله ثقات رجاله وبأقية هذا

بأن الله عبيد طريق من (قلت) هو والطبراني الشعب في البيهقي
 أعلم والله أيضا الهذلي حأميد أبأي

العمائم المشركين وبأين بأيننا ما فرق ركانة حأديث شواهده ومن
أتى مرسل معدان بأن خالد وحأديث داود أبأو رواه القلنس على
خالفوا اعتموا فقال أصحابأه بأين فقسمها الصدقة من بأثياب النبي
الملئكة سيما فإنها بأالعمائم عليكم عبادة وحأديث قبلكم المم

(قلت) الشعب في البيهقي رواهما ظهوركم خلف لها وأرخوا
فيه الهيثمي وقال عمر ابأن حأديث من الخير هذا الطبراني وأخرج
 أعلم والله مجهول يونس بأن عيسى

دجن يوما في البقيع في النبي عند قاعدا كنت علي )حأديث22(
في الحمار يد فهوت مكاري ومعها حأمار على امرأة فمرت ومطر
فقال بأوجهه النبي فأعرض المرأة فسقطت فسقط الرض وهدة

من للمتسرولت اغفر اللهم فقال متسرولة إنها الله رسول يا
ثيابأكم استر من فإنها السراويلت اتخذوا الناس أيها يا أمتي

الضرير زكريا بأن إبأراهيم (عد) وفيه خرجن إذا نساءكم بأها وحأصنوا
المتفق (خط) في أخرجه طريف بأن سعد حأديث من وجاء

صحابأيا طريف بأن سعد الخطيب وجعل مجهولون وفيه والمفترق
عن نباته بأن الصبغ عن رواه السكاف طريف بأن سعد إل أراه ول

أخرجه علي حأديث (تعقب) بأأن شيخه وشيخ شيخه فسقط علي
هذا زكريا بأن وإبأراهيم الطريق هذا من الدب في والبيهقي البزار
البصري العجلي وهذا العبدسي الواسطي ذاك المتهم هو ليس
أخرجه آخر طريق وللحديث الثقات في حأبان ابأن ذكره وقد
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قوله إلى هريرة أبأي حأديث من أيضا وجاء أماليه في المحاملي
وروى الشعب في البيهقي أخرجه المتسرولت الله رحأم

الله رحأم هريرة أبأي حأديث من الفراد في الدارقطني
طريف بأن سعد في الجوزي ابأن قول وأما النساء من المتسرولت

عقبه وقال الصابأة في حأجر ابأن الحافظ نقله فقد السكاف أراه
 فيه التوقف وقضيته قال كذا

فجلس الله رسول مع السوق يوما دخلت هريرة أبأي )حأديث23(
السوق لهل وكان دراهم بأأربأعة سراويل فاشترى البزازين إلى

كلمة هذه الوزان فقال وأرجح اتزن الله رسول له فقال يزن وزان
الوهن من بأك كفى له فقلت هريرة أبأو قال أحأد من سمعتها ما

الميزان فطرح نبيك تعرف ل أن والجفاء

 272 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وقال منه يده الله رسول فجذب يقبلها أن يريد النبي يد إلى ووثب

منكم رجل أنا إنما بأملك ولست بأملوكها العاجم تفعله إنما هذا
وذهبت هريرة أبأو قال السراويل الله رسول فأخذ وأرجح فوزن
يكون أن إل يحمله أن بأشيئه أحأق الشيء صاحأب فقال عنه أحأمله
وإنك الله رسول يا قلت المسلم أخوه فيعينه عنه يعجز ضعيفا
فإني والنهار وبأالليل والحضر السفر في نعم قال السروايل لتلبس
الوسط طب) في يعلى (أبأو منها أستر شيئا أر فلم بأالستر أمرت

ولم الفريقي زياد بأن الرحأمن عبد عن زياد بأن يوسف فيه يصح ول
أخرجه فقد بأه ينفرد لم يوسف (تعقب) بأأن غيره عنه يروه

بأن الرحأمن عبد بأن حأفص طريق من والدب الشعب في البيهقي
عن وصححه والحاكم تاريخه في البخاري أخرج شاهد وله زياد

بأه فأتينا هجر من بأزا العبدي ومخرقة جلبت قال قيس بأن سويد
يا فقال بأالجر يزن وزان وثم سراويل منا فاشترى النبي فأتانا مكة

المقاصد في السخاوي الشمس (قلت) وقال وارجح زن وزان
 أعلم والله حأسن هريرة أبأي حأديث لعل الحسنة

قلوبأكم في اليمان حألوة تجدوا الصوف بألباس عليكم )حأديث24(
الصوف بألباس وعليكم الكل قلة تجدوا الصوف بألباس وعليكم
والتفكر التفكر القلب يورثا الصوف لباس وإن الخرة بأه تعرفوا
كثر فمن الدما مجرى الجوف في تجري والحكمة الحكمة يورثا
طعمه كثر تفكره قل ومن قلبه ورق لسانه وكل طعمه قل تفكره
من بأعيد الله من بأعيد القاسي والقلب قلبه وقسا بأدنه وعظم
أمامة أبأي حأديث من الزهد كتاب (خط) في النار من قريب الجنة

إلى الشعب في أخرج البيهقي (تعقب) بأأن الكديمي فيه يصح ول
 الطريق هذا غير من معروفة الجملة هذه وقال قلوبأكم في
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بأعض كلما من يكون أن ويشبه منكرة زيادة فيه الكديمي وزاد
الحاكم أخرجها معروفة والجملة انتهى بأالحديث فألحقت الرواة

 الموضوع من ل المدرج من المطول والحديث المستدرك في
الصوف فليلبس اليمان حألوة يجد أن سره من )حأديث25(

أرقم بأن سليمان وفيه هريرة أبأي حأديث (عد) من شاته وليعتقل
في البيهقي أخرج بأشواهده حأسن الحديث (تعقب) بأأن متروك
الشاة وحألب الصوف لبس من هريرة أبأي حأديث من الشعب
حأديث من وأخرج الكبر من شيء جوفه في فليس التن وركب

هريرة أبأي

 273 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الحمار وركوب الصوف لبس الكبر من بأراءة آخر وجه من أيضا

مسعود ابأن عن والبيهقي وصححه الحاكم وأخرج العنز واعتقال
الغنم ويحتلبوا الصوف يلبسوا أن يستحبون النبياء كان قال

 أخر شواهد وله الحمر ويركبوا
إلى الملئكة لباس أنس يا الله رسول لي قال أنس )حأديث26(

بأن الفضل وعنه بأديل بأن الرحأمن عبد (عق) وفيه سوقها أنصاف
الرحأمن عبد (تعقب) بأأن محفوظ غير وحأديثه بأالنقل مجهول حأرب

النسائي له وروى غيرهما وقواه حأبان وابأن يحيى ضعفه بأديل بأن
مرفوعا عمرو بأن الله عبد حأديث من شاهد وللحديث ماجه وابأن

أخرجه سوقها أنصاف إلى ربأها عند تأتزر الملئكة رأيت كما ائتزروا
 ضعيف الفردوس زهر في حأجر ابأن الحافظ وقال الديلمي

الصدغين من ولكن لحيته طول من أحأدكم يأخذ ل )حأديث27(
بأن وأحأمد الهيثم بأن إبأراهيم وفيه سعيد أبأي حأديث (خط) من

بأن إبأراهيم (تعقب) بأأن فلسا يساوي ل مخلد ابأن فيه قال الوليد
حأكاه وما فيه شيوخنا يختلف ول ثبت ثقة الخطيب فيه قال الهيثم

يؤثر فلم يعرفه علمائنا من أحأدا أر لم عليه النكار من عدي ابأن
الثقات في حأبان ابأن ذكره اللسان في حأجر ابأن وقال فيه قدحأا

 الثقات في أيضا حأبان ابأن ذكره الوليد بأن وأحأمد
من عوفي ليلة كل بأالمشط ولحيته رأسه سرح من )حأديث28(

وفيه كعب بأن أبأي حأديث (حأب) من عمره في وزيد البلء أنواع
أن بأعد نعيم أبأو عليه حأكم الحديث (تعقب) بأأن غالب بأن حأسان
يونس ابأن وثقه وحأسان فقط بأالنكارة أصبهان تاريخ في أخرجه

من هريرة أبأي حأديث من الغرائب في الدارقطني (قلت) وأخرجه
سعيد عن شهاب ابأن عن مالك عن أيضا غالب بأن حأسان طريق

نصر بأن الفتح حأسان عن وراويه موضوع وقال هريرة أبأي عن
 متروك الفارسي
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 أعلم تعالى والله
السواد بأهذا يخضبون الزمان آخر في قوما يكون )حأديث29(

ابأن حأديث (البغوي) من الجنة رائحة يريحون ل الحماما كحواصل
أمية أبأو المخارق أبأي ابأن وهو الكريم عبد فيه يصح ول عباس

الحسن منهم بأالسواد الصحابأة من جماعة خضب وقد البصري

 274 ص:2ج: الشريعة تنزيه
على ويحتمل التابأعين من وخلق وقاص أبأي بأن وسعد والحسين

لفعل الجنة ريح يريحون ل المعنى يكون أن الحديث صحة تقدير
وما التحليق سيماهم الخوارج في قال كما اعتقاد أو منهم صدر
القول في قال حأجر ابأن الحافظ (تعقب) بأأن بأحراما الشعر حألق

هو السناد في هو الذي الكريم عبد فإن الجوزي ابأن أخطأ المسدد
هذا أخرج وقد الصحيح في له المخرج الثقة الجزري مالك ابأن

والنسائي داود وأبأو مسنده في أحأمد الوجه هذا من الحديث
السنن في والبيهقي صحيحه في حأبان وابأن مستدركه في والحاكم
حأجر ابأن الحافظ (قلت) وسبق المختارة في والضياء والشعب

نحو فذكر العلئي الحافظ الحديث هذا في الجوزي ابأن تخطئة إلى
هذا في الكريم عبد بأنسبة صرح البيهقي أن وزاد حأجر لبأن مر ما

أبأو أنه سلم ولو العلئي قال ثم له الدب كتاب في بأعينه الحديث
عنده ثقة عن إل يروي ول أحأمد الماما عنه روى فقد المخارق

يحكم أن يجوز ول المتابأعات في ومسلم تعليقا البخاري له وأخرج
تلخيص في الذهبي قال وكذلك انتهى بأالوضع بأه انفرد ما على

صحيح والحديث المخارق أبأي ابأن هو ما الكريم عبد الموضوعات
 أعلم والله

بأن الله عبد حأديث (خط) من الحناء الجنة ريحان سيد )حأديث30(
بأكرا (تعقب) بأأن بأشيء وليس القيسي بأكار بأن بأكر بأه تفرد عمرو
بأل بأالحديث ينفرد ولم وغيرهما حأبان وابأن النبيل عاصم أبأو وثقه
بأريدة حأديث من أيضا وورد الطبراني أخرجه هشاما بأن معاذ تابأعه
الشعب في البيهقي أخرجه الفاغية الجنة أهل ريحان سيد بألفظ

الله رسول إلى الرياحأين أحأب كان أنس حأديث من أيضا وأخرج
 الفاغية

عائشة حأديث (عق) من مبارك فإنه بأالعقيق تختموا )حأديث31(
بأالعقيق تختموا بألفظ أنس حأديث (عد) من الوليد ابأن يعقوب وفيه
إبأراهيم بأن الحسين وفيه بأالزينة أحأق واليمين الفقر ينفي فإنه

ابأن حأمزة عن نقل الجوزي ابأن يعني (تعقب) بأأنه مجهول البابأي
التصحيف حأدوثا على التنبيه كتابأه في قال أنه الصفهاني الحسين

تخيموا هو وإنما بأالعقيق تختموا الحديث هذا يروون الرواة من كثير
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في حأجر ابأن الحافظ وأيده المدينة بأظاهر واد اسم وهو بأالعقيق
صلي فقال جبريل أتاني البخاري بأحديث الفردوس مسند تلخيص

وهذا حأجة في عمرة وقل العقيق يعني المبارك الوادي هذا في
أن على يدل

 275 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وابأن الخطيب أخرجه يحيى بأن خلد تابأعه ويعقوب أصل للحديث
عدي ابأن أن اللسان في حأجر ابأن الحافظ (قلت) وذكر عساكر

يعقوب بأأن الوليد بأن يعقوب طريق من للحديث سياقه بأعد جزما
فأشعر الحافظ قال الزهري إبأراهيم بأن يعقوب من سرقه المذكور

وحأديث انتهى إبأراهيم بأن يعقوب رواية من أصل له بأأن ذلك
في البيهقي طريقه ومن أيضا عدي ابأن أخرجه إبأراهيم بأن يعقوب
ول بأالمعروف ليس إبأراهيم بأن يعقوب عدي ابأن وقال الشعب
هذا الفروع في مفلح ابأن وقال انتهى الحديث هذا إل له أعرف
وليس المدني الزهري إبأراهيم بأن يعقوب إسناده في الخبر

كونه يظهر ل هذا ومثل جيد وبأاقيه عدي ابأن قاله فيما بأالمعروف
قال الفقر ينفي فإنه بأالعقيق تختموا وحأديث انتهى الموضوع من

أنس حأديث من الديلمي أخرجه المشتهرة الحأاديث في الزركشي
أن للمطرز اليواقيت وفي متعددة بأأسانيد وعائشة وعلي وعمر

 أعلم تعالى والله انتهى صحيح فقال عنه سئل الحربأي إبأراهيم
حأديث نع) من (حأب العقيق الجنة أهل خرز أكثر )حأديث32(

بأن سلم هو كان إن سلما (تعقب) بأأن الزاهد سلم وفيه عائشة
أنه أرجو عدي ابأن قال فقد الجوزي ابأن ظنه كما الزاهد سالم

إنما الحلية في نعيم أبأا لكن بأه بأأس ل العجلي وقال حأديثه يحتمل
وهو المشهور الزاهد الخواص ميمون بأن سلم ترجمة في أخرجه
قال مناكير أحأاديثه في يرد أنه غير والعباد الصوفية كبار من صدوق

وإتقانه الحديث حأفظ عن شغل حأتى الصلح عليه غلب حأبان ابأن
رواية ول نعيم أبأي رواية في يقع لم حأجر ابأن الحافظ (قلت) قال

 أعلم والله انتهى تعالى الله عند والعلم سلم والد تسمية حأبان ابأن
حأديث (حأب) من خيرا يرني يزل لم بأالعقيق تختم من )حأديث33(

فوائده المقري) في ابأن بأكر (أبأو شعيب ابأن بأكر أبأو وفيه فاطمة
هو بأالذي إل له يقض لم بأالعقيق تختم من بألفظ عائشة حأديث من

(تعقب) بأأن أيوب بأن محمد وفيه حأديث من طرف وهو أسعد
من بألفظ تاريخه في البخاري أخرجه آخر طريقا فاطمة لحديث

في أصيل أصل وهذا أحأسن هي بأالتي إل له يقض لم بأالعقيق تختم
 فيه ورد ما أمثل وهو الباب

مرة السنة في ولو مرة اليوما في ولو النرجس شموا )حأديث34(

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

والجذاما الجنون من حأبة القلب في فإن مرة الدهر في ولو
الجوزي) (ابأن النرجس شم إل يقطعها ل والبرص
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(تعقب) بأأن مسلمة بأن ومحمد النسفي هناد وفيه علي حأديث من

غير من تاريخهما في أخرجاه النجار وابأن عساكر ابأن الحافظين
يقتصر ما (قلت) كثيرا بأالنكارة وصفه على واقتصرا هناد طريق

يعرف موضوع عنده وهو بأالنكارة الحديث وصف على عساكر ابأن
من عنده الحديث وهذا أعلم تعالى والله كلمه بأمراجعة ذلك

محمد بأن عمر القاسم أبأي عن الكردي أحأمد بأن الحسين طريق
القاضي عن مهدي بأحصن القاضي يحيى بأن الحسن عن الخلل

عساكر ابأن قال الزدي يعقوب بأن يوسف بأن محمد عمر أبأي
الحافظ قال عمر أبأي وبأين بأينه من أو الكردي على فيه والحمل

عن هؤلء طريق غير من المسلسلت في هناد عند وهو حأجر ابأن
فكأن الكردي طريق في وقع الذي غير وجه على بأسنده عمر أبأي

إسناد علل ومن قال السناد في وخبط هناد من سرقه الكردي
بأين والرواة أصل شريح عن له رواية ل مالك شيخ ربأيعة أن هناد
بأن محمد أن الجوزي ابأن ظن وأما قال يعرفون ل عمر وأبأي هناد

مالك عن الرواة في أعرفه ل لني فبعيد الواسطي هو مسلمة
فيه البلء أن فالظاهر النجار ابأن طريق في توبأع قد (قلت) الكردي

هناد طريق في الذين المجهولين بأعض وأن مهدي حأصن قاضي من
 أعلم تعالى والله منه سرقه
الثالث الفصل

عائشة يا لي فقال الله رسول علي دخل عائشة )حأديث35(
بأالمس الله رسول يا وأمي بأأبأي فقلت البردين هذين اغسلي

انقطع اتسخ فإذا يسبح الثوب أن علمت أما فقال غسلتهما
لكان ذلك إل فيه يقل لم (قلت) لو منكر هذا (خط) وقال تسبيحه

الميزان في قال الذهبي لكن الموضوعات في يدخل ل أن ينبغي
البغدادي أحأمد بأن شعيب فيه الواهيات تلخيص في وقال بأاطل

 أعلم تعالى والله الفة وهو مجهول
الهم ينفي والبخور الهم ينفي النظيف الثوب لبس )حأديث36(

لهم أقف لم من وفيه علته يبين (قلت) لم علي حأديث (مى) من
 أعلم تعالى والله حأال على

عبد ثياب نقيت ول همه قل إل قط عبد رائحة طابأت ما )حأديث37(
 أنس مولى دينار وفيه أنس حأديث (نع) من همه قل إل
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أن الله على حأقا كان الناس ليعرفه الصوف لبس من )حأديث38(
عباد وفيه أنس حأديث (نع) من يتساقط حأتى جرب من ثوبأا يكسوه

كثير بأن
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على يدي فمسحت فقعد الليل بأعض في جبريل نزل )حأديث39(

الصوف قال الشعر هذا ما جبريل يا فقلت الشعر فأصبت ظهره
نعم قال الصوف يلبسون الملئكة الله سبحان قلت الولياء لباس

ابأن حأديث (مى) من الصوف العرش حأملة لباس إن والله محمد يا
 واقد بأن الله عبد وفيه عباس

أخلقهم فإن والخرق الصوف أهل على تطعنوا ل )حأديث40(
أنس حأديث (السلمي) من النبياء لباس ولباسهم النبياء أخلق

 أعلم تعالى والله أعرفهم لم جماعة وفيه علته يبين (قلت) لم
سراويله طول فمن سراويله تطويل المنافق علمة )حأديث41(

عصى ومن ورسوله تعالى الله عصى فقد رجليه تحت تدخل حأتى
جعفر طريق من علي حأديث (مى) من جهنم نار فله ورسوله الله
 العروس كتاب صاحأب الحسيني محمد بأن

فسوى فيها فنظر ماء من بأركوة مر النبي أن عائشة )حأديث42(
ينبغي فقال الله رسول يا هذا تفعل وأنت فقلت ولحيته رأسه من

الله فإن ولحيته رأسه من يسوي أن أصحابأه إلى خرج إذا للرجل
مدرك بأن أيوب لل) وفيه (ابأن الجمال يحب جميل وجل عز

تركوه وقال بأأيوب وأعله الواهيات في الجوزي ابأن (قلت) أورده
الحافظ قال يدركها ولم عائشة عن مكحول رواية من وبأأنه

حأديث من الوسط في الطبراني روى يعارضه ما جاء وقد العراقي
طلحة طريق من لكنه الماء في ظله إلى أحأدكم ينظر ل عباس ابأن
 أعلم تعالى والله بأحجة فليس الحضرمي عمرو بأن

على النبي مع الخطاب بأن عمر مر عمر بأن الله عبد )حأديث43(
فخلع اكسني القاسم أبأا يا للنبي فقال قميصان النبي وعلى يهودي
الذي كسوته لو الله رسول يا فقلت فكساه القميصين أفضل النبي

فيها شح ول السمحة الحنيفية ديننا إن عمر يا فقال دونه هو
(نع) وفيه السلما في له أرغب ليكون القميصين أفضل وكسوته
 الهسنجاني الحسين بأن الحسن

عبد يا فراشي على نائم وأنا بأي صيح لله عبدا بأن جابأر )حأديث44(
الثانية بأي فصيح فراشي إلى ورجعت ففعلت دارك فاكنس قم الله

فراشي إلى وعدت ففعلت
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وارما دارك فاكنس قم الله عبد يا لي وقيل الثالثة بأي فصيح
لي قال السحر وجه في كان فلما ذلك ففعلت منزلك من بأالقمامة

زارنا الجن من إخواننا بأعض فإن جزاءك الله أحأسن الصائح ذلك
فقال الله لرسول ذلك فذكرت الدخول من المرزنجوش فمنعه
يدخلها لم دار في كان فإذا العرش حأول مزروع وهو صدق

 التلخيص تالي (خط) في الشيطان
بأن الحسن أبأي طريق من السناد بأهذا إل أكتبه لم بأاطل وقال
وليس بأالسالمية المعروفة الطائفة إليه ينسب الذي وهو سالم
 الحديث رواية يعرف

سعد حأديث (حأب) من الخيري الجنة أهل دهن أكثر )حأديث45(
 الجبريني هارون أبأو وفيه

وادهنوا نسائكم عند لكم أحأظى فإنه بأالبان ادهنوا )حأديث46(
أولدكم واختنوا الشتاء في وحأار الصيف في بأارد فإنه بأالبنفسج

(مى) من للقلب وأروح للحم نباتا وأسرع أطهر فإنه السابأع يوما
من وهو أبأيه عن عامر بأن أحأمد بأن الله عبد وفيه علي حأديث

قال كما وهي آبأائه عن الرضى علي على الموضوعة النسخة
 أبأيه وضع أو وضعه عن تنفك ما الذهبي

في درهم ونفقة بأسبعمائة الله سبيل في الدرهم نفقة )حأديث47(
بأن اليسع وفيه ظبية أبأي حأديث (مى) من آلف بأسبعة خضاب
 مجهول المخزومي عيسى

فمن أنبيائه ريح له وجعل بأهائه من الورد خلق الله إن )حأديث48(
الورد إلى فلينظر الله أنبياء ريح ويشم الله بأهاء إلى ينظر أن أراد

 الفرخان بأن محمد وفيه أنس حأديث (مى) من ويشمه الحأمر
الرض بأكت السماء إلى جبريل حأبيبي بأي عرض لما )حأديث49(

فلما بأالعرق تصببت انحدرت فلما الكبر بأكائها من فنبت علي
ضحكها من فنبت الرض ضحكت الرض وجه على عرقي سقط
ابأن حأديث (نجا) من الورد فليشم رائحتي يشم أن أراد فمن الورد
 مجهولون سنده وفي موضوع وقال عمر

أدنت القرآن العبد تل إذا الملئكة فإن الشارب من خذ )حأديث50(
حأديث (مى) من منه تدن لم الشارب طويل كان فإذا منه أفواهها

أعلم تعالى والله عمرو بأن حأماد وفيه علته يبين (قلت) لم علي
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للشيطان منفرة وإنها الملئكة وطيب طيبي الكندر )حأديث51(

الحافظ وقال علته يبين قلت) لم (مى وجل عز للرحأمن مرضاة
بأن الله عبد بأن يزيد حأديث من أسنده القوس تسديد في حأجر ابأن

والله انتهى معضل وهو عنه عياش بأن إسماعيل رواية من قسيط
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 أعلم تعالى
والبرص العمى وشكاية الفقر يأمن أن أراد من )حأديث52(

بأخنصره وليبدأ العصر بأعد الخميس يوما أظفاره فليقلم والجنون
وفيه علته يبين (قلت) لم هريرة أبأي حأديث (مى) من اليسرى
في قال السخاوي الشمس العلمة رأيت ثم أعرفهم لم جماعة
تعالى والله أعرفه لم من سنده وفي جدا واه المرضية الجوبأة

 أعلم
ولكن الكلة يورثا فإنه النف في الذي الشعر تنتفوا ل )حأديث53(

بأن الحسين وفيه بأسر بأن الله عبد حأديث (مى) من قصا قصوه
 علوان

(مى) من آدما أبأي حأاك من أول فإن الحاكة تلعنوا ل )حأديث54(
عن روى الميزان في قال الدقاق سعيد بأن سويد وفيه أنس حأديث

الخبر هذا أنه الظاهر السيوطي قال منكرا خبرا عاصم بأن علي
الموضوعات في يذكر أن ينبغي فل فحسب منكرا كان (قلت) فإذا

ابأن ذكره سويد في التقريب في قال حأجر ابأن الحافظ أن على
 أعلم والله ويغرب يخطىء وقال الثقات في حأبان

ذرأ ما وكل ورسله وأنبياءه وملئكته الله فإن اختضبوا )حأديث55(
على يصلون أوكارها في والطير بأحارها في الحيتان حأتى وبأرأ

بأن عمار حأديث (خط) من خضابأه يتصل حأتى الخضاب صاحأب
 الفهري مروان بأن كثير بأن محمد ) وفيه1نشيط(

وضعها التي سننه الشعث) في (ابأن البلور الفص نعم )حأديث56(
البيت آل على
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 والرقائق والزهد الدب كتاب

الول الفصل

النساء على الرؤيا تقص أن الله رسول نهى عائشة )حأديث1(
مناكير صاحأب مهران بأن الملك عبد وفيه له أصل ل (عق) وقال

الميزان في الذهبي وقال السيوطي قال الوهم حأديثه على غلب
تقصوا ل متنه بأاطل بأحديث النصيبي أيوب بأن موسى عنه حأدثا
 النساء على الرؤيا

بأالعربأية السماء أهل وكلما بأالعربأية الجنة أهل كلما )حأديث2(
حأديث (حأب) من بأالعربأية تعالى الله يدي بأين الموقف أهل وكلما

 فايد بأن عثمان وفيه عمر ابأن
وقرأ عليه وأثنى الله فحمد الهلل رأى عبد من ما )حأديث3(
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الشهر ذلك العين وجع من الله أعفاه إل مرات لله) سبع (الحمد
 الله عبد بأن عثمان فيه يصح ول أنس حأديث (خط) من

أصبعه في خيطا علق أو عمامته أو خاتمه حأول من )حأديث4(
(عد الحاجات بأذكر الله إن وجل عز بأالله أشرك فقد حأاجته ليذكر

 الحسين بأن بأشر شا) وفيه
صاحأبه عنق في الله رضوان من طوق الحسن الخلق إن )حأديث5(

مشدودة والسلسلة الله رحأمة من سلسلة إلى مشدود والطوق
جذبأته الحسن الخلق ذهب حأيثما الجنة أبأواب من حألقة إلى

الله سخط من طوق السيئ الخلق وإن نفسها إلى السلسلة
الخلق ذهب حأيثما النار أبأواب من حألقة إلى مشدودة والسلسلة

عبد (رواه النار في فأدخله نفسها إلى السلسلة جرته السيئ
وهو موسى أبأي حأديث البلخي) من الحسن بأن محمد بأن الرحأمن

 أعلم تعالى والله المذكور الرحأمن عبد وضع من
الشقوق يسدون فإنهم خيرا بأالغوغاء استوصوا )حأديث6(

عمر ابأن حأديث (حأب) من الحريق ويطفئون الخنادق ويحفرون
 الذهلي الخليل بأن محمد وفيه

الولد عن ينقطع فإنه للوالدين الدعاء العبد ترك إذا )حأديث7(
في الرزق

 281 ص:2ج: الشريعة تنزيه

وهو خالد بأن أحأمد فيه يصح ول أنس حأديث (حأا) من الدنيا
 تدليسا جده إلى نسب الجويباري

بأن يحيى (رواه لمته النبي دعاء مثل لولده الوالد دعاء )حأديث8(
يزيد عن مجهول وهو الزدي حأبيب بأن سعيد القطان) عن سعيد

وسعيد منكر بأاطل حأديث حأنبل بأن أحأمد قال أنس عن الرقاشي
 بأشيء ليس

بأينكم يورثا الجوار فإن تجاوروهم ول قربأاتكم صلوا )حأديث9(
 المحبر بأن داود وفيه موسى أبأي حأديث (عق) من الضغائن

يا فقال النبي إلى رجل جاء المسور بأن الله عبد )حأديث10(
إليه شكوت من آخر فكنت بأه أتوارى ثوب لي ليس إنه الله رسول

فيهم قال نعم قال جيران ألك الله رسول فقال له ذلك وذكرت
ول قال نعم قال لك ثوب ل أن ويعلم قال نعم قال ثوبأان له أحأد
منقطعا (عق) هكذا بأأخيك ذلك ما قال ل قال ثوبأيه بأأحأد عليك يعود
عون بأن المسور بأن الله عبد وهو بأصحابأي ليس المسور ابأن لن
 الحديث بأهذا المتهم وهو طالب أبأي ابأن جعفر بأن

صورة أحأسن في بأالتوبأة جيء القيامة يوما كان إذا )حأديث11(
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هؤلء ويلتاه يا الكافر فيقول مؤمن إل ريحها يجد ول ريح وأطيب
فتقول التوبأة فتكلمهم يجدها ول طيبة ريحا يجدون أنهم يزعمون

فأنا الكافر فيقول اليوما ريحكم لطبت الدنيا في قبلتموني لو
وفضة ذهب وكل فيها وما بأالدنيا أتيتم لو ملك فينادي الن أقبلك
التوبأة منهم فتتبرأ توبأة منكم قبل ما الدنيا في كان شيء وكل

لم ومن تركته طيبة ريحا منه شمت فمن الحيرة وتجيء والملئكة
وفيه عمر حأديث (نع) من النار في ألقته طيبة ريحا منه تشم

كذاب وإسماعيل نحوه التيمي يحيى بأن إسماعيل وروى الجويباري

انصرفت ثم العتمة الله رسول مع صليت هريرة أبأي )حأديث12(
في أنا فبينما ودخلت فتحت ثم فسملت بأابأي عند امرأة فإذا

جئت إني فقالت فدخلت لها فأذنت الباب نقرت إذ أصلي مسجدي
وقتلته وولدت زنيت إني توبأة من لي هل عملته عمل عن أسألك
بأالحسرة تدعو وهي فقامت كرامة ول عين نعمة ول ل لها فقلت
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الصبح النبي مع صليت ثم للنار الحسن هذا أخلق واحأسرتاه وتقول

خرج ثم فدخلنا لنا فأذن إليه الذن ننتظر جلسنا ثم الليلة تلك من
يا فقلت حأاجة ألك هريرة أبأا يا لك ما فقال وتخلفت معي كان من

عليه فقصصت انصرفت ثم العتمة البارحأة معك صليت الله رسول
فقال كرامة ول عين نعمة ول ل قلت قلت ما فقال المرأة قالت ما

الله مع يدعون ل (الذين الية هذه تقرأ كنت أما لها قلت ما بأئس
عليها وقفت إل دارا ول خصا بأالمدينة أترك فلم آخر) فخرجت إلها

البارحأة هريرة أبأي إلى جاءت التي المرأة فيكم يكن إن وقلت
فقلت بأابأي عند هي إذا العتمة النبي مع صليت فلما ولتبشر فلتأت

وما قلت ما له وذكرت الله رسول على دخلت فإني أبأشري لها
فقرأتها الية هذه تقرأ كنت أما لها قلت بأئسما فقال لك قلت

مما وتوبأة مخرجا لي جعل الذي لله الحمد وقالت ساجدة فخرت
عما تبت قد وإني الله لوجه حأرة وأمها الجارية هذه إن عملت
وهو ثوبأان بأن شعيب بأن عيسى بأه انفرد يصح (عق) ول عملت
ما هذا في (قلت) ليس مجهول عبيد أبأي بأن عبيد وفيه ضعيف
ابأن الحافظ فيه قال وعيسى بأالوضع الحديث على الحكم يقتضي

يعبر أن التقريب في الحافظ واصطلح لين فيه التقريب في حأجر
ما فيه يثبت ولم القليل إل الحديث من له ليس فيمن العبارة بأهذه
ذكر عبيد أبأي بأن وعبيد حأديثه على يتابأع ولم أجله من حأديثه يترك

الله عبيد ابأن عاصم عنه روى أنه الميزان لسان في الحافظ
وبأقيت عينه جهالة زالت فقد فليح الخبر هذا في عنه والراوي
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بأأن الميزان في صرح الذهبي لكن مستورا فيكون حأاله جهالة
 أعلم تعالى والله موضوع الخبر

بأن ثعلبة له يقال النصار من فتى أن الله عبد بأن جابأر )حأديث13(
بأباب فمر حأاجة في فبعثه النبي يخدما وكان أسلم الرحأمن عبد

النظر إليها فكرر تغتسل النصاري امرأة فرأى النصار من رجل
مكة بأين جبال فأتى وجهه على هاربأا فخرج الوحأي ينزل أن وخاف

التي الياما وهي يوما أربأعين الله رسول ففقده فولجها والمدينة
يا فقال الله رسول على نزل جبريل إن ثم وقله ربأه ودعه قالوا

بأين أمتك من الهارب إن ويقول السلما عليك يقرأ ربأك إن محمد
سلمان ويا عمر يا النبي فقال ناري من بأي يتعوذ الجبال هذه

المدينة بأباب فمرا فخرجا الرحأمن عبد بأن بأثعلبة فائتياني انطلقا
عمر له فقال ذفافة له يقال المدينة رعاة من راعيا فلقيا

 283 ص:2ج: الشريعة تنزيه
عبد بأن ثعلبة له يقال الجبال هذه بأين بأشاب علم لك هل ذفافة يا

عمر له فقال جهنم من الهارب تريد لعلك ذفافة له فقال الرحأمن
خرج الليل جوف كان إذا لنه قال جهنم من الهارب أنه علمك وما

ليتك يقول وهو رأسه أما على يده واضعا الجبال هذه من علينا
تجردني ولم الجساد في وجسدي الرواح في روحأي قبضت
في كان فلما بأهما فانطلق نريد إياه عمر فقال القضاء لفصل
رأسه أما على يده واضعا الجبال تلك من عليهما خرج الليل جوف

الجساد في وجسدي الرواح في روحأي قبضت ليتك يا يقول وهو
فقال فاحأتضنه عمر عليه فعدا قال القضاء لفصل تجردني ولم

يا فقال الخطاب ابأن عمر أنا عمر فقال النيران من الخلص المان
ذكرك أنه إل لي علم ل قال بأذنبي الله رسول علم هل عمر

تدخلني ل عمر يا فقال طلبك في وسلمان أنا فأرسلني بأالمس
فأقبلوا أفعل قال الصلة قامت قد يقول بألل أو يصلي وهو إل عليه

عمر فبدر الغداة صلة في وهو الله رسول فوافقوا المدينة إلى بأه
فلما عليه مغشيا خر النبي قراءة ثعلبة سمع فلما الصف وسلمان

يا ذا هو ها قال ثعلبة فعل ما سلمان يا عمر يا قال النبي سلم
ثعلبة يا له فقال فانتبه فحركه قائما الله رسول فقاما الله رسول

تمحو آية على أدلك أفل قال الله رسول يا ذنبي قال عني غيبك ما
في آتنا ربأنا (اللهم قال الله رسول يا بألى قال والخطايا الذنوب

أعظم ذنبي النار) قال عذاب وقنا حأسنة الخرة وفي حأسنة الدنيا
إلى بأالنصراف أمره ثم أعظم الله كلما بأل فقال الله رسول يا

رسول يا فقال النبي أتى سلمان إن ثم أياما ثمانية فمرض منزله
فدخل إليه بأنا قوموا النبي فقال بأه ألم فإنه ثعلبة في لك هل الله
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له فقال النبي حأجر عن رأسه فأزال حأجره في رأسه فأخذ عليه
الذنوب من ملن لنه فقال حأجري عن رأسك أزلت لم الله رسول

ما قال وعظمي جلدي بأين النمل دبأيب مثل أجد قال تجد ما قال
يقرأ ربأك إن محمد يا فقال جبريل فنزل ربأي مغفرة قال تشتهي

خطيئة الرض بأقراب لقيني هذا عبدي أن لو ويقول السلما عليك
فأمر فمات صيحة فصاح بأذلك النبي فأعلمه مغفرة بأقرابأها لقيته
أطراف على يمشي جعل عليه صلى فلما وتكفينه بأغسله النبي
أطراف على تمشي رأيناك الله رسول يا قيل دفنه فلما أنامله
على قدمي أضع أن قدرت ما بأالحق بأعثني والذي قال أناملك
كثرة من الرض

 284 ص:2ج: الشريعة تنزيه
محمد بأن المنكدر (نع) وفيه لتشييعه الملئكة من نزل من أجنحة

وأبأو فيه تكلموا عمار بأن منصور بأن وسليم بأشيء ليس المنكدر بأن
قلى) إنما وما ربأك ودعك (ما تعالى وقوله بأحجة ليس المفيد بأكر

جده عن السلمي الرحأمن عبد أبأو ورواه خلف بأل بأمكة نزلت
عن العبدي إبأراهيم بأن محمد الله عبد أبأي عن نجيد بأن إسماعيل

عثمان رواه فقد توبأع (قلت) سليم حأجة بأهم تقوما ل وهؤلء سليم
بأن محمد بأن أحأمد نصر أبأو حأدثنا فقال جزئه في الدراج عمر بأن

وهذا عمار بأن منصور حأدثنا جدي حأدثني الطالقاني هشاما
الطالقاني محمد بأن أحأمد المقدمة في وتقدما عرفته ما الطالقاني

أورده والحديث غيره أما هذا أهو أدري فما متهم مجهول وأنه
وقال مختصرا منده ابأن رواه وقال الصابأة في حأجر ابأن الحافظ

المنكدر يعني وشيخه ضعف وفيه قلت الحافظ قال منصور بأه تفرد
(ما نزول لن الخبر وهن على يدل ما السياق وفي منه أضعف
 اختلف بأل الهجرة قبل قلى) كان وما ربأك ودعك
 أعلم تعالى والله موضوع ل ضعيف الخبر أن وقضيته انتهى

أنفسهم على المقربأين على يترحأمون وملئكته الله إن )حأديث14(
 إبأراهيم بأن بأشر فيه يصح ول هريرة أبأي حأديث (عد) من بأالذنوب

قالها ثم عاد ثم إليه وأتوب الله أستغفر العبد قال إذا )حأديث15(
(ابأن الكذابأين من الرابأعة في الله كتبه عاد ثم قالها ثم عاد ثم

 عيسى بأن الفضل فيه يصح ول هريرة أبأي حأديث الجوزي) من
 أنس )حأديث16(

قال الناقة هذه ما النبي فقال ناقة ومعه النبي إلى علي جاء
كثر سببه كثر من فإن الدنيا اتق علي يا فقال عثمان عليها حأملني
ومن همه كثر حأرصه اشتد ومن حأرصه اشتد شغله كثر ومن شغله

الكسائي يحيى بأن زكريا وفيه منكر (خط) وقال ربأه نسي همه كثر
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قال وكذلك السيوطي قال بأاطل وقال الغرائب (قط) في مجهول
زكريا ليس اللسان في حأجر ابأن وقال الميزان في الذهبي

 الشديد بأالضعف معروف بأل بأمجهول
تفلح كيف النصار من لرجل الله رسول قال جابأر )حأديث17(

بأن داود (خط) وفيه عليك الناس أحأنى من إليك أحأب والدنيا
جندل بأن سليمان

 285 ص:2ج: الشريعة تنزيه
هو بأأنه الميزان في الذهبي جزما قلت عليه فيه والحمل الهمداني

 أعلم والله وضعه الذي
للدنيا محب أنه إل الله افترض ما جميع أدى عبدا أن لو )حأديث18(

سعيد (أبأو الله أبأغض ما أحأب فلنا إن أل القيامة يوما مناد لنادى
بأه اتهمه الشج محمد بأن سعيد وفيه جابأر حأديث النقاش) من

رواه آخر بأحديث هذا سعيد اتهم الجوزي) وقد ابأن (قال النقاش
أسألك فقال ليعذبأه رجل إلى ملكا الله بأعث مرفوعا عمر ابأن عن

فل ذلك له يقول كلهم ثلثة فبعث فمضى تعذبأني ل أن الله بأوجه
جناحأاه سقط صعد فلما فعذبأه ذلك له فقال الرابأع فبعث يعذبأه
عبدي سألني لو وعزتي بأوجهي سألك قال أطعتك وقد رب يا فقال

لسعيد أجد (قلت) لم لهم لغفرت الخلئق لجميع أغفر أن بأوجهي
والله وذيله المغنى في ول اللسان في ول الميزان في ذكرا هذا

 أعلم تعالى
لبدك فاعمل اللزما بأدك أنا آدما ابأن يا تعالى الله يقول )حأديث19(

أنس حأديث (خط) من بأد مني لك وليس بأد منهم لك الناس كل
 الجارود ابأن الرحأمن عبد بأن أحأمد وفيه

المساكين حأب الجنة ومفتاح مفتاح شيء لكل )حأديث20(
عن الرواة (خط) في القيامة يوما الله جلساء وهم الصبر والفقراء

 الخطاب بأن عمر حأديث عن مالك
داود بأن أحأمد وفيه عمر ابأن حأديث (حأب) من راشد بأن عمر وفيه
الحديث هذا الدارقطني قال مالك حأدثنا مصعب أبأو حأدثنا قال

 داود ابأن أحأمد منه وسرقه مالك على راشد بأن عمر وضعه
كانت الله عند ما طلب فمن منازل ثلثة على الناس )حأديث21(

فرغ الدنيا أمر من بأشيء يهتم لم فراشه والرض ظلله السماء
يغرس ل وهو الخبز يأكل وهو يزرع ل فهو وجل عز لله نفسه

الله على توكل الدنيا أمر من بأشيء يهتم ل الثمر يأكل وهو الشجر
السبع والرضين السبع السموات الله يضمن ثوابأه وطلب تعالى
اليقين الله أتاه حأتى الله عبد حأساب بأغير رزقه الخلئق وجميع
يواري وثوبأا يكنه بأيتا فطلب عليه قوى ما على يقو لم والثاني
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فإن رزقه يطيب حألل رزقا وطلب بأها يستعف وزوجة عورته
يعطه لم له كان وإن منه أخذ حأق عليه كان وإن يزوج لم خطب

راحأة في منه فالناس

 286 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الله من الثواب بأذلك يبتغي ينتصر فل يظلم عناء في منه ونفسه
 والكرامة الراحأة إلى يفضي حأتى حأزينا الدنيا في يزال فل تعالى

والمراكب المشيد البناء فطلب الناس عند ما طلب والثالث
من بأيده ما فألهاه الله عباد على والتطاول الكثير والخدما الفارهة
والخادما والمرأة والدرهم الدينار عبد فهو الخرة عن الدنيا عرض

يحاسب وحأرامه حألله من ماله يكسب والمركب اللين والثوب
خلق من الخرة في له ليس الذي وذلك غيره بأهنائه ويذهب عليه

وليس السكسكي عمر بأن إبأراهيم وفيه عمر ابأن حأديث (حأب) من
 الحسن كلما من هو وإنما النبي كلما من هذا

نفسه على وآثر شهوته فرد شهوة اشتهى امرئ أيما )حأديث22(
خالد بأن عمرو وفيه عمر ابأن حأديث (قط) من له الله غفر

 الواسطي
ذلك فعل من ماله أجل من لغني تواضع فقيرا الله لعن )حأديث23(

بأن عمر وفيه ذر أبأي حأديث (فت) من دينه ثلثا ذهب الفقراء من
 صبح

(خط) من الفاقة بأينهما فولد بأالكسل التواني الله زوج )حأديث24(
وإنما دينار بأن مالك أخي بأنت حأكامة فيه يصح ول أنس حأديث
 العاص ابأن عمرو قول من هذا يعرف

قرأ فإن الجنة في وكيل وله إل مؤمنة ول مؤمن من ما )حأديث25(
كف كف وإن الشجار له غرس سبح وإن القصور له بأنى القرآن

عن نحوه يروى وإنما الجويباري فيه يصح ول أنس حأديث (حأا) من
 الحسن

بأن محمد فيه آخر طريق من (حأا) أيضا وأخرجه السيوطي قال
 المذكر علي

بأالصلة المسلم أخاه ينشط أن أحأدكم على ما )حأديث26(
كذا الليل أقوما وأنا صائم أنا يقول والحج والجهاد والصدقة والصياما

الله سبيل في مجاهد وأنا السلما فريضة أديت وقد حأاج وأنا وكذا
ابأن أبأان وفيه أنس حأديث (شا) من لذلك ينشطه أو أخاه فيرغب

 مجهول يوسف أبأو وعنه عياش أبأي
نسير ونحن رديفه وأنا يقول الله رسول سمعت معاذ )حأديث27(

ما خلقه في يقضي الذي لله الحمد فقال السماء إلى بأصره رفع إذ
قال الرحأمة ونبي الخير إماما الله رسول يا لبيك قلت معاذ يا أحأب
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عيشك نفعك حأفظته أنت فإن أمته نبي بأه حأدثا ما حأديثا أحأدثك
قال ثم وجل عز الله عند حأجتك انقطت تحفظه ولم سمعته وإن

 287 ص:2ج: الشريعة تنزيه
خلق ثم والرض السموات يخلق أن قبل أملك سبعة خلق الله إن

بأاب على وجعل عظما جللها قد ملكا سماء لكل فجعل السموات
كنور نور له العبد عمل الحفظة يكتب بأوابأا منهم سماء كل

اضرب البواب الملك فيقول الدنيا السماء بألغ إذا حأتى الشمس
الغيبة صاحأب ملك أنا لك الله غفر ل وقل صاحأبه وجه العمل بأهذا
حأتى ويلعنه غيري إلى يتجاوز عمله أدع لم الناس اغتاب من

الصالح بأالعمل الملك ويصعد ربأي بأذلك أمرني ويقول يمسي
وجه العمل بأهذا فاضرب قف الثانية السماء في الذي الملك فيقول
وأنا الدنيا عرض العمل بأهذا أردت إنك لك الله غفر ل وقل صاحأبه

أمرني غيري إلى يتجاوزني عمله أدع ل الدنيا عمل صاحأب ملك
بأه مبتهجا العبد بأعمل الملك ويصعد يمسي حأتى ويلعنه ربأي بأذلك

الثالثة السماء إلى فيتجاوزها الحفظة فتعجب صلة أو صدقة من
الله غفر ل وقل صاحأبه وجه العمل بأهذا واضرب قف الملك فيقول

متكبر عمل أدع ل أن ربأي أمرني وقد الكبر صاحأب أنا لك
يزهر كما يزهر العبد بأعمل الحفظة وتصعد غيري إلى يتجاوزني

ملك على بأه فيمر وحأج صوما من تسبيح له السماء في الذي النجم
صاحأبه وجه العمل بأهذا واضرب قف له فيقول الرابأعة السماء
معه ودخل عمل من إنه بأنفسه العجب صاحأب ملك أنا وبأطنه
ل له فقل غيري إلى يتجاوزني أدعه ل أن أمرني ربأي فإن العجب

مع العبد بأعمل الحفظة وتصعد أياما ثلثة ويلعنه لك الله غفر
السماء على بأه فيمر بأعلها إلى المزفوفة كالعروس الملئكة

السد كزئير زئير العمل ولذلك والصلة الجهاد عمل من الخامسة
الحسد صاحأب أنا الملك له فيقول الشمس كضوء ضوء عليه

من يحسد إنه عاتقه على واحأمله صاحأبه وجه العمل بأهذا اضرب
ووقع حأسدهم العمل في العبيد رأى إذا عمله بأمثل ويعمل يتعلم
بأعمل الحفظة وتصعد حأيا داما ما ويلعنه عاتقه على فيحمله فيهم
فيقول السادسة السماء إلى بأه فتجاوز وحأج وزكاة صلة من العبد

يرحأم ل كان إنه صاحأبه وجه العمل بأهذا اضربأوا بأها الموكل الملك
 بأه يشمت كان بأل بألء أصابأه الله عباد من قط إنسانا

وتصعد يحاوزني عمله أدع ل أن ربأي أمرني الرحأمة ملك أنا
السماء ملك على فيمر كثير وقياما تاما بأضوء العبد بأعمل الحفظة
اضرب الله لغير الذي العمل صاحأب أنا قف الملك فيقول السابأعة

كل أحأجب الحجاب ملك أنا قلبه على وأقفل جوارحأه العمل بأهذا
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المجالس في الذكر بأه وأراد الله غير صاحأبه بأه أراد لله ليس عمل
ما غيري إلى يتجاوزني أدعه ل أن ربأي أمرني المدائن في والصيت

خلق حأسن من بأه مبتهجا العبد بأعمل الحفظة وتصعد له يكن لم
وتصعد عليه تحمل السبعة الملئكة وتشيعه كثير وذكر وصمت
عليه فيشهدوا الرب يدي بأين يقوموا حأتى كلها الحجب
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ما على الرقيب وأنا الحفظة أنتم الرب فيقول ودعاء خالص بأعمل

لعنتك عليه الملئكة فتقول وجهي بأعمله يرد لم إنه نفسه في
أعمل الذي ما الله رسول يا قلت قال جبل بأن معاذ فبكى ولعنتنا
أنت الله رسول يا قلت قال النبيين في معاذ يا بأنبيك اقتد فقال

تقصير عملك في كان إن النبي فقال جبل بأن معاذ وأنا الله رسول
ول إخوانك بأوضع نفسك تزك ول إخوانك عن لسانك اقطع معاذ يا

ول خلقك السوء يحذروك لكي مجالسك في تفحش ول بأعملك تراء
عنك فينقطع الناس على تعظم ول آخر وعندك رجل مع تتناج

وذلك النار كلب فيمزقك الناس تمزق ول والخرة الدنيا خيرات
يا قلت هو ما نشطا) أتدري (والناشطات كتابأه في تعالى الله قول
رسول يا قلت والعظم اللحم تنشط النار كلب قال هو ما الله نبي
يسره من على ليسير إنه معاذ يا قال الخصال هذه يطيق ومن الله
بأن القاسم (حأب) وفيه نجيح بأن إسحاق (حأا) وفيه له تعالى الله
متروك زيد بأن الواحأد عبد الجوزي) وفيه (ابأن المكفوف الله عبد

ابأن القاسم وفيه نحوه علي حأديث (عد) من يعرفون ل وجماعة
ترغيبه في المنذري الحافظ (قلت) وذكره ومجهولون إبأراهيم
المذكورة طرقه بأعض إلى وأشار المبارك لبأن الزهد من مخرجا

جميع في عليه ظاهرة الوضع فآثار وبأالجملة قال ثم وغيرها هنا
 أعلم تعالى والله ألفاظه وبأجميع طرقه

فل الله إلى يقربأني خيرا فيه أزدد لم يوما علي أتى إذا )حأديث28(
في دربأاس ابأن أورده الحديث (قلت) هذا اليوما ذلك في لي بأورك

يصح ل الفرج أبأو قال وقال عائشة حأديث من الموضوعات تلخيص
يذكره ولم انتهى البألي سعد بأن الله عبد بأن الحكم بأه تفرد

وقال بأعض دون الموضوعات نسخ بأعض في فكأنه السيوطي
الوسط في الطبراني أخرجه الحأياء تخريج في العراقي الحافظ

هكذا ضعيف بأإسناد العلم في البر عبد وابأن الحلية في نعيم وأبأو
في أورده الجوزي ابأن أن فذكر الكبر في وأما الصغير التخريج في

وأقره له أصل ل منكر قال أنه الصوري عن نقل وأنه الموضوعات
 أعلم تعالى والله

يغضب لن إنه كاهل أبأا يا الله رسول قال كاهل أبأي )حأديث29(
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هدبأه منه النار تأكل ول مخافة قلبه في كان من على العزة رب
سرا تعالى الله من حأياء عورته ستر من أنه كاهل أبأا يا اعلمن
أبأا يا اعلمن القيامة يوما عورته يستر أن الله على حأقا كان وعلنية

ركوعها يتم حأتى قلبه في الصلة حألوة دخل من أنه كاهل
وسجودها
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من أنه كاهل أبأا يا اعلمن القيامة يوما يرضيه أن الله على حأقا كان

التكبيرة يدرك جماعة في ليلة وأربأعين يوما أربأعين تعالى لله صلى
اعلمن النار من بأراءة له يكتب أن تعالى الله على حأقا كان الولى

رمضان شهر مع أياما ثلثة شهر كل من صاما من أنه كاهل أبأا يا
من أنه كاهل أبأا يا اعلمن العطش يوما يرويه أن الله على حأقا كان

القيامة يوما يرضيه أن تعالى الله على حأقا كان وميتا حأيا والديه بأر
ول لهما يستغفر أن بأرهما قال ميتين كانا إذا والديه يبر كيف قلنا

زكاة أدى من أنه كاهل أبأا يا اعلمن والديه فيسب أحأد والدي يسب
النبياء رفقاء من يجعله أن الله على حأقا كان حألولها عند ماله

سيئاته عنده وعظمت حأسناته عنده قلت من أنه كاهل أبأا يا اعلمن
أبأا يا اعلمن القيامة يوما ميزانه يثقل أن تعالى الله على حأقا كان

فيهم يقيم يمينه ملكت وما وولده امرأته على سعى من أنه كاهل
كان الميراثا من حأقه على يزدد لم حألل من ويطعمهم الله أمر
كاهل أبأا يا اعلمن درجاتهم في الشهداء مع يجعله أن الله على حأقا
وشوقا ولي لله حأبا مرات ثلثا وليلة يوما كل علي صلى من أنه

اليوما وذلك الليلة تلك ذنوبأه له يغفر أن الله على حأقا كان إلي
بأه مستيقنا وحأده الله إل إله ل أن شهد من أنه كاهل أبأا يا اعلمن

(عق حأول ذنوب واحأدة مرة بأكل له يغفر أن الله على حأقا كان
ابأن الحافظ ذكره هذا كاهل (قلت) أبأو مجاهيل إسناده طب) وفي

أبأو وقال الصحابأة في السكن ابأن ذكره وقال الصابأة في حأجر
ذكر البر عبد ابأن وقال يعتمد وجه من حأديثه يروى ل الحاكم أحأمد

إلى ينحط ل الحديث أن هذا وقضية انتهى منكر طويل حأديث له
 أعلم تعالى والله الموضوعات رتبة

الثاني الفصل

نفسه إل يلومن فل عقله فاختلس العصر بأعد ناما من )حأديث30(
بأن عمرو بأن الله عبد حأديث (عد) من عائشة حأديث (حأب) من

لهيعة ابأن الثاني وفي القاسم بأن خالد الول في يصح ول العاص
وابأن رواية في معين ابأن وثقه خالدا (تعقب) بأأن الحديث ذاهب
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في فحديثه فيه تلكم وإن المتابأعات في مسلم رجال من لهيعة
آخر طريق عائشة ولحديث المحتمل الضعف أو الحسن مربأتة

وجاء النبوي الطب في كتابأيهما في السني وابأن نعيم أبأو أخرجه
طريق من معجمه في السماعيلي أخرجه أنس حأديث من أيضا
موضوع ل ضعيف فالحديث لهيعة ابأن
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وكذا كذا فعلت فلن يا لرجل الله رسول قال أنس )حأديث31(

فعله قد أنه يعلم والنبي فعلته ما هو إل إله ل الذي والله ل قال
فيه يصح (عد) ول هو إل إله بأل بأصدقك ذنبك الله كفر النبي فقال

البيهقي (تعقب) بأأن بأشيء ليس قدامة أبأو عبيد بأن الحارثا
رجال من قدامة (قلت) وأبأو بأالقوي ليس وقال سننه في أخرجه
والله يخطئ صدوق التقريب في حأجر ابأن الحافظ قال مسلم
من والبيهقي أحأمد فأخرجه أخرى طرق وللحديث أعلم تعالى
عباس ابأن حأديث من والبيهقي داود وأبأو وأحأمد عمر ابأن حأديث

الرزاق وعبد الحسن مرسل ومن الزبأير ابأن حأديث من والبيهقي
إن البيهقي قال القرظي كعب بأن محمد مرسل من المصنف في
يكن لم عظم وإن الذنب أن بأيان منه فالمقصود الخبر هذا صح

المغفرة له سبقت ممن وكان العقيدة صحت ما متى للنار موجبا
 النبي بأعد لحأد التعيين هذا وليس قال

مروءته من ونقصت خبه فيه زادت بأالفارسية تكلم من )حأديث32(
(تعقب) بأأن الرقي زيد بأن طلحة وفيه أنس حأديث (عد) من

فقال تلخيصه في الذهبي تعقبه لكن المستدرك في أخرجه الحاكم
ابأن حأديث من شاهد وله انتهى بأمرة واه وإسناده بأصحيح ليس
فإنه بأالفارسية يتكلم فل بأالعربأية يتكلم أن منكم أحأسن من عمر

وتعقبه هارون بأن عمر طريق من أيضا الحاكم أخرجه النفاق يورثا
وجاء الجماعة وتركه معين ابأن كذبأه فقال المذكور بأعمر الذهبي

رطانة تعلموا ل قال أنه عنه الله رضي الخطاب بأن عمر عن
فأخذ الطواف في بأالفارسية يتكلم رجل سمع أنه وعنه العاجم
في الول البيهقي رواهما سبيل العربأية إلى ابأتغ وقال بأعضديه
 الشعب في والثاني السنن

لها ابأن ومعها اليمن من امرأة جاءت عباس ابأن )حأديث33(
فقال أمنعه وأنا الجهاد يريد هذا ابأني إن فقالت الله رسول فسألت

رسول فشغل نفسي أنحر أن نذرت إني الله رسول يا آخر رجل
رسول فقال نفسه لينحر ثيابأه خلع وقد فجاء وابأنها بأالمرأة الله
يوما ويخاف بأالنذر يوفي من أمتي في جعل الذي لله الحمد الله
بأن جبارة فيه يصح سفيان) ول بأن (الحسن مستطيرا شره كان
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(تعقب) بأأن بأشيء ليس ورشدين ضعيف علي بأن ومندل المغلس
جبارة
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بأن يحيى عن مصنفه في الرزاق عبد أخرجه فقد منه بأريئان ومندل
يحكم أن إلى ينته لم حأديثه أن قدمنا ورشدين رشدين عن العلء
)1( بأالوضع عليه

في ربأط ينساها أن الحاجة من أشفق إذا النبي كان )حأديث34(
حأديث عد) من (قط عمر ابأن حأديث (قط) من ليذكر خيطا يده

يصح ول بأمعناه خديج بأن رافع حأديث (قط) من السقع بأن واثلة
بأن بأشر وبأالثاني العلى عبد بأن سالم بأالول تفرد منها شيء

لحديث (تعقب) بأأن إبأراهيم بأن غياثا وبأالثالث النصاري إبأراهيم
) 1الكبير( في الطبراني عند آخر طريقا رافع

أحأد) الله هو (قل لله) و (الحمد فقرأ منزله أتى من )حأديث35(
(قط) من جيرانه على يفيض حأتى بأيته خير وكثر الفقر عنه نفى

سهل أبأو سالم ابأن محمد بأه تفرد يصح ول هريرة أبأي حأديث
يتهم ولم الترمذي رجال من سالم بأن محمد (تعقب) بأأن الكوفي

وللحديث أعلم والله بأاتهامه يؤذن ما المقدمة في (قلت) مر بأوضع
 الشعب في البيهقي أخرجه عباس ابأن عن شاهد

من حأال كل على لله الحمد فقال تجشأ أو عطس من )حأديث36(
خط) من (عد الجذاما أهونها داء سبعين عنه الله صرف الحال
(تعقب) بأأن كثير ابأن محمد فيه يصح ول عمرو بأن الله عبد حأديث

على لله الحمد فقال العبد عطس إذا موقوفا علي عن شاهدا له
الخلعي أخرجه الضراس وجع ول الذنين وجع يصبه لم حأال كل
عطسة كل عند قال من أيضا وعنه يسم لم رجل وفيه فوائده في

وجع يجد لم كان ما حأال كل على العالمين رب لله الحمد يسمعها
(قلت) هذا مصنفه في شيبة أبأي ابأن أخرجه أبأدا أذن ول ضرس
 أعلم تعالى والله لكله ل لبعضه شاهد

الداء وجع من عوفي الله محامد إلى العاطس بأدر من )حأديث37(
بأن عمر فيه يصح ول النصاري أيوب أبأي حأديث (خط) من والدبأيلة

الطبراني فعند طرقا له (تعقب) بأأن متروك زاذان بأن وبأشير صبح
فيه المجمع في الهيثمي (قلت) قال علي حأديث من الوسط في

والله أعرفهم لم من وفيه ووثق الجمهور ضعفه العور الحارثا
الحكيم الترمذي وعند عباس ابأن حأديث من عساكر ابأن وعند أعلم
وعند عمر ابأن حأديث من تاريخه في الحاكم وعند واثلة حأديث من

أنس حأديث من الديلمي
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بأخير الله ذكر وليقل علي فليصل أحأدكم أذن طنت إذا )حأديث38(

بأن الله عبيد بأن محمد وفيه رافع أبأي حأديث (عق) من ذكرني من
ولم ماجه ابأن رجال من الله عبيد بأن محمد (تعقب) بأأن رافع أبأي
قال أنه حأجر ابأن الحافظ عن المقدمة في (قلت) مر بأكذب يتهم
 أعلم تعالى والله متهم

في والبيهقي والليلة اليوما عمل في السني ابأن أخرجه والحديث
الذكار في النووي بأه (قلت) واحأتج ضعيف إسناده وقال الدعوات

وذكره موضوع ل ضعيف عنده فهو الذن طنين عند ذلك لستحباب
يكون أن أرجو أوله في قال وقد الحصين الحصن في الجزري ابأن

ًا فيه ما جميع وهو صحيحة في أخرجه خزيمة ابأن أن ويؤيده صحيح
 أعلم تعالى والله الصحيح شرط على ليس الحديث فإن عجب

(شا) من حأق فهو عنده فعطس حأديثا حأدثا من )حأديث39(
بأشيء وليس مطيع أبأو يحيى بأن معاوية وفيه هريرة أبأي حأديث
(تعقب) متروك وهو المديني بأن علي والد جعفر بأن الله عبد وتابأعه

المذكور معاوية طريق من والطبراني يعلى أبأو أخرجه الحديث بأأن
بأمعاوية أعله الهيثمي أن غير موضوعا يكون أن يمنع ل (قلت) هذا

حأديث من الطبراني فعند آخر طريق وله أعلم والله ضعيف وقال
جعفر فيه الهيثمي (قلت) قال عنده عطس ما الحديث أصدق أنس

زاذان بأن وعمارة أعرفه لم الطبراني شيخ ماجد بأن محمد بأن
 أعلم والله ثقات رجالة وبأقية ضعف وفيه وجماعة زرعة أبأو وثقه
وعطاء المسمعي رهم وأبأي الخطاب بأن عمر قول من شواهد وله

ضعف فيه بأسند الشعب في البيهقي وعند الترمذي الحكيم أخرجها
الحكيم وعند الدعاء عند العطاس السعادة من أنس حأديث من

مرسل الفال السلمي وهيب أبأي حأديث من ضعيف بأسند الترمذي
الحديث عند الناس يقول الذي هذا النووي وسئل شاهد والعطاس

له نعم فأجاب أصل له هل للحديث تصديق إنه إنسان عطس إذا
هريرة أبأي عن حأسن بأإسناد مسنده في يعلى أبأو روى أصيل أصل
إل متقنون ثقات إسناده كل قال ثم فيه كلمنا الذي الحديث وذكر
الشاميين عن بأروايته يحتجون الحفاظ وأكثر فيه فمختلف بأقية
(قلت) فهذا الشامي يحيى بأن معاوية عن الحديث هذا يروي وهو

يكن إن فإنه كذلك وهو يحيى بأن معاوية بأتوثيق النووي من تصريح
له أخرج فقد عدي ابأن قبله ومن الجوزي ابأن بأه صرح كما مطيع أبأا

وصالح زرعة وأبأو حأاتم وأبأو معين ابأن ووثقه ماجه وابأن النسائي
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ظنه كما الصدفي روح أبأا هو يكن وإن النيسابأوري علي وأبأو جزرة
وابأن الترمذي له أخرج فقد المجمع في الهيثمي بأه وصرح الذهبي

 أعلم تعالى والله البخاري ووثقه ماجه
في وضعه تعالى الله أسماء من اسم السلما إن )حأديث40(

أبأي حأديث (طب) من ذمتنا لهل وأمانا ديننا لهل تحية الرض
طرقا له (تعقب) بأأن النصاري محمد بأن عصمة بأه تفرد هريرة
هريرة أبأي عن آخر وجه من الشعب في البيهقي فأخرجه أخرى

المختارة في الضياء وصححه أمامة أبأي حأديث من أيضا وأخرجه
وموقوفا مرفوعا مسعود ابأن عن طرق من البيهقي وأخرجه
مسند في القضاعي وأخرجه موقوفا عمر ابأن عن وأخرجه
 أنس حأديث من الشهاب

رحأمة مائة عليهما نزلت المؤمن المؤمن صافح إذا )حأديث41(
ومن هريرة أبأي حأديث (خط) من لقاء لحأسنهما وتسعون تسعة
الله عبد بأن محمد طريق من وكلهما عازب بأن البراء حأديث

بأنحوه الخطاب بأن عمر حأديث من جاء (تعقب) بأأنه الشناني
 الشعب في والبيهقي الثواب في الشيخ أبأو أخرجه

ذئبا يكن لم فمن ذئاب فيه هم زمان الناس على يأتي )حأديث42(
متروك وهو زياد بأه تفرد أنس حأديث (خط) من الذئاب أكلته

يهم ربأما وقال الثقات في حأبان ابأن ذكره زيادا (تعقب) بأأن
له الطبراني (قلت) إخراج الوسط في الطبراني أخرجه والحديث

فيه قال المجمع في الهيثمي ذكره ولما بأالوضع عليه الحكم يمنع ل
 أعلم تعالى والله فيه مختلف النميري وزياد أعرفهم لم من

بأالعافية يتفاضلون وإنما المشط كأسنان سواء الناس )حأديث43(
ل من صحبة في خير ول ويحمله ويكسوه يرفده بأأخيه كثير والمرء

بأن سليمان وفيه أنس حأديث (عد) من له ترى ما مثل لك يرى
في سفيان ابأن الحسن أخرجه آخر طريقا له (تعقب) بأأن عمر

وفي سعد بأن سهل حأديث من الكنى في الدولبأي بأشر وأبأو مسند
عبد بأن غياثا تابأعه لكنه ضعيف الدمشقي شعيب ابأن بأكار سندهما
في الذهبي قال المذكور (قلت) غياثا لل ابأن أخرجه الحميد

عجلن ابأن عن روى غيره له أظن ما منكر بأحديث يعرف الميزان
ليسبقها الصلة إلى سابأق من مرفوعا هريرة أبأي عن أبأيه عن

أخرجه الجنة أدخله الخرة والدار الله رجاء يسبقه أن خشية
ووجدت حأجر ابأن الحافظ قال العقيلي

 294 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أبأي ترجمة في الصحابأة في المستغفري أخرجه غريبا آخر حأديثا له

 أعلم تعالى والله ثالث (قلت) فهذا الوقاص
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كتب فإذا إليهم كتبوا إذا بأكبارهم يبدأون العجم إن )حأديث44(
وفيه هريرة أبأي حأديث (عق) من بأنفسه فليبدأ أخيه إلى أحأدكم
يتابأع ول منكر وحأديثه مجهول القشيري الرحأمن عبد بأن محمد
الوسط في الطبراني فأخرجه أخرى طريقا له (تعقب) بأأن عليه
الحضرمي بأن العلء عن وصححه والحاكم الدرداء أبأي حأديث من
بأنفسه بأدأ إليه كتب إذا وكان البحرين على النبي عامل كان أنه

بأاب عليه وترجم سننه في البيهقي وأخرجه وصححه الحاكم أخرجه
أحأد يكن لم قال سلمان عن وأخرج الكتاب في بأنفسه يبدأ الرجل
من يكتبون إليه كتبوا إذا أصحابأه وكان الله رسول من حأرمة أعظم
عبيدة أبأا إن قتادة أبأي عن أيضا وأخرج الله رسول محمد إلى فلن

فبدآ الخطاب بأن عمر إلى كتبا الوليد بأن وخالد الجراح بأن
 بأأنفسهما

حأديث (عد) من السلما كرد حأق الكتاب جواب رد )حأديث45(
(تعقب) بأأن الفريابأي الله عبد بأن وأحأمد البلخي الحسن وفيه أنس

والبيهقي شيبة أبأي ابأن أخرجه موقوفا عباس ابأن عن شاهدا له
مسند في والقضاعي لل ابأن أخرجه ومرفوعا الشعب في

بأالقوي وليس قال إنه الغني عبد الحافظ شيخه عن ونقل الشهاب
 إسناده يعني

أبأي (ابأن يعمله حأتى يمت لم بأذنب أخاه عير من )حأديث46(
الحسن بأن محمد فيه يصح ول جبل بأن معاذ حأديث الدنيا) من
الطريق هذا من الترمذي أخرجه الحديث (تعقب) بأأن الهمداني

عن شواهد وله الشعب في البيهقي وأخرجه غريب حأسن وقال
ابأن أخرجه البلء فيكم فيفشو أحأدا تعيروا ل عنه الله رضي عمر

الله ابأتله إل بأعيب قط رجل عاب ما جابأر بأن يحيى عن عساكر
فما أكرهه الشيء لرى إني النخعي إبأراهيم وعن العيب ذلك مثل

البيهقي أخرجهما بأمثله أبأتلي أن مخافة إل فيه أتكلم أن يمنعني
وقد بأذنب أخاه رمى من يقولون كانوا الحسن وعن الشعب في
الدنيا أبأي ابأن أخرجه بأه الله يبتليه حأتى يمت لم منه الله إلى تاب

 295 ص:2ج: الشريعة تنزيه
بأرضاع رجل عير رجل أن فلو بأالمنطق موكل البلء )حأديث47(

بأن نصر فيه يصح ول مسعود ابأن حأديث (خط) من لرضعها كلبه
قال حأنبل بأن أحأمد بأن الله عبد عن روى الخطيب (تعقب) بأأن بأاب
استغفر فقال كذاب بأاب بأن نصر يقول خيثمة أبأا سمعت لبأي قلت
أهل من وإبأراهيم الصايغ إبأراهيم عن حأديث أنه عليه عابأوا إنما الله
 منه سمع يكون أن ينكر ول بألده

ل والله ل لشيء عبد قال ما بأالقول موكل البلء إن )حأديث48(
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(خط) يؤثمه منه بأذلك وولع عمل كل الشيطان ترك إل أبأدا أفعله
له (تعقب) بأأن عنترة بأن هارون بأن الملك عبد بأه تفرد يصح ول

من صدره أيضا وأخرج الشعب في البيهقي أخرجه آخر طريقا
وأخرج المصري فاطمة أبأي بأن جعفر أبأو بأه تفرد وقال أنس حأديث

إل طامة من ما عباس ابأن حأديث من الخلق مكارما في لل ابأن
ذما في الدنيا أبأي ابأن وأخرج بأالمنطق موكل والبلء طامة وفوقها
 بأالقول موكل البلء الحسن مرسل من الغيبة

قرأت وقد الصلة في وأنا أحأدهما أو والدي أدركت لو )حأديث49(
بأن طلق حأديث الجوزي) من (ابأن لجبته محمد يا ينادي الفاتحة

في البيهقي أخرجه الحديث (تعقب) بأأن معاذ بأن يس وفيه علي
تلخيص في الذهبي أشار (قلت) وكذلك ضعيف يس وقال الشعب

في ولكن فقال استدرك ثم يس جهة من ضعفه إلى الموضوعات
 أعلم والله النسفي هناد سنده

(عد) من النار من سترا له كان أمه عيني بأين قبل من )حأديث50(
وهو مقاتل أبأو وفيه ومتنا إسنادا منكر وقال عباس ابأن حأديث

في أخرجه البيهقي (تعقب) بأأن روايته على يعتمد ل السمرقندي
 قوي غير إسناده وقال الطريق هذا من الشعب

له فدعى الموت حأضره شابأا أن أوفى أبأي بأن الله عبد )حأديث51(
قال أقولها أن أقدر ل فقال الله إل إله ل قل له فقال الله رسول

فقال عندك أقولها أن أردت إذا قلبي على القفل كهيئة قال ولم
ابأنك عن ارضي فقال فدعيت أما قالوا أحأدهما أو والدان له النبي

إله ل قل فقال راضية ابأني عن أني الله رسول يا أشهدك فقالت
(عق) ول بأي نجاه الذي لله الحمد فقال الله إل إله ل فقال الله إل

متروك العطار حأامد وفيه قزوين قاضي إبأراهيم بأن داود فيه يصح
تابأعه داود (تعقب) بأأن

 296 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الخلق مساوي في الخرائطي أخرجه الوهاب عبد بأن فضيل
في والبيهقي الطبراني أخرجه الورقاء أبأو فايد تابأعه وحأامد

 بأالقوي وليس فايد بأه تفرد وقال الشعب
يزال فل لعاق وإنه أحأدهما أو أبأواه ليموت العبد إن )حأديث52(

بأن لحأق (رواه بأارا الله عند يكتب حأتى لهما ويستغفر يدعو
طريقا له (تعقب) بأأن يضع كذاب ولحأق أنس حأديث الحسين) من

بأن محمد مرسل من شاهد وله الشعب في البيهقي أخرجه آخر
الول من أصح إرساله على هذا وقال أيضا البيهقي أخرجه سيرين

 السناد صحيح مرسل هذا الحأياء تخريج في العراقي وقال
مالك غرايب (قط) في الحاجة أماما الهدية أحأسن ما )حأديث53(
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الزهري عن الموقري ورواه مالك عن بأاطل وقال أنس حأديث من
عن عباد عن حأنبل بأن أحأمد ورواه ضعيف والموقري أنس عن

قال الحاجة أماما الهدية الشيء نعم بألفظ مرسل الزهري عن شيخ
متروك أرقم بأن وسليمان أرقم بأن سليمان الشيخ يقولون أحأمد
سلمة أبأي عن الزهري عن فليح عن المؤمن عبد بأن عمرو ورواه

عائشة حأديث (خط) من حأبان ابأن وهاه وعمرو هريرة أبأي عن
ابأن عمرو فيه يصح ول يديها بأين الهدية الحاجة مفتاح نعم بألفظ
حأضرت قال العتيقي حأدثني الخطيب قال العشى خالد

وسأله الغربأاء بأبعض البيضاوي الحسين أبأو جاءه وقد الدارقطني
عليه يملي أن وسئله العلل بأبعض واعتل فامتنع شيئا له يقرأ أن

عدد يزيد مجلسا حأفظه من الدارقطني عليه فأملى أحأاديث
الحاجة أماما الهدية الشيء نعم جميعها متون العشرة على أحأاديثه

عليه وأملى فقربأه شيئا له أهدى وقد بأعد جاءه ثم الرجل وانصرف
قوما كريم أتاكم إذا جميعها متون حأديثا عشر بأضعة حأفظه من

يروي كيف الدارقطني من واعجبا الجوزي (قال) ابأن فأكرموه
وأما عليه تكلمنا فقد الول أما يبين ولم يصح ما فيهما ليس حأديثين
مسلم بأن الخليل له يقال بأشيخ يعرف هو عدي ابأن فقال الثاني

أبأو منهما سرقه ثم أبأيه عن فرواه ربأيعة بأن محمد ظهر ثم الباهلي
كيف الجوزي ابأن يا منك واعجبا بأل (تعقب) فقيل الحراني ميسرة

إذا فحديث تتبع ول تثبت غير من الثابأتة الحأاديث رد على تهجم
من عشرة من أكثر رواية من ورد فأكرموه قوما كريم أتاكم

بأعشرة التواتر في يكتفي من رأي على متواتر فهو الصحابأة
حأديث من الشعب في والبيهقي والطبراني خزيمة ابأن فأخرجه

المستدرك في والحاكم جرير

 297 ص:2ج: الشريعة تنزيه
من النوادر في الترمذي والحكيم الله عبد بأن جابأر حأديث من

بأن الله وعبد عباس ابأن حأديث من الطبراني عمرو ابأن حأديث
من عدي وابأن هريرة أبأي حأديث من والبزار جبل بأن ومعاذ ضمرة
حأاتم بأن وعدي أنس حأديث من عساكر وابأن قتادة أبأي حأديث

ولحديث راشد أبأي حأديث من عساكر وابأن الكنى في والدولبأي
من أيضا وجاء تاريخه في الحاكم عند آخر طريق الهدية في عائشة
 الكبير في الطبراني أخرجه علي بأن الحسين حأديث

(خط) من فيها شركاؤه فجلساؤه بأهدية أحأدكم أتى إذا )حأديث54(
علي بأن ومندل الحماني يحيى فيه يصح ول عباس ابأن حأديث
عبد بأن السلما عبد طريق من أيضا حأديثه (عق) من ضعيف

عليه يتابأع ل خيثمة بأن الوضاح وفيه عائشة حأديث ومن القدوس
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وهو صحيحه في البخاري علقه عباس ابأن حأديث (تعقب) بأأن
ابأن قاله كما إليه ويركن بأه يؤنس إشعارا أصل له بأأن مشعر
الحماني وليحي التمريض بأصيغة التي البخاري تعاليق في الصلح

ولمندل سننه في البيهقي عند وآخر الحلية في نعيم أبأي عند متابأع
يتهم لم ومندل تاريخه في عساكر ابأن عند متابأع السلما وعبد

جائز العجلي وقال شيخ حأاتم أبأو وقال لين زرعة أبأو قال بأل بأكذب
لحديث شاهد الحديث فهذا التعديل صيغ من وهذا يتشيع الحديث
بأكر أبأو أخرجه علي بأن الحسن حأديث من آخر شاهد وله عائشة

المجمع في الهيثمي (قلت) قال والطبراني فوائده في الشافعي
 أعلم تعالى والله ضعيف وهو العطار سعيد بأن يحيى فيه

حأجة ألف سبعين الله عند يعدل حأراما من دانق لرد )حأديث55(
بأن إسحاق وفيه عمر ابأن حأديث (عد) من حأجة سبعين لفظ وفي
فرواه الصلت بأن محمد بأن أحأمد منه وسرقه الطهرمسي وهب
عمر ابأن عن نافع عن مالك عن نضلة بأن سليمان بأن يحيى عن

وهو الصلت ابأن غير سليمان بأن يحيى عن رواه (تعقب) بأأنه
(قلت) الديلمي أخرجه طريقه ومن المراوحأي العباس بأن الحسين
 أعلم تعالى والله ترجمة على له وقفت ما المذكور الحسين

منها دنوا إذا حأتى الجنة إلى بأناس القيامة يوما يؤمر )حأديث56(
 لهلها أعد ما إلى ونظروا ريحها واستنشقوا إليها ونظروا

فيها لهم نصيب ل عنها أخروهم أن نودوا

 298 ص:2ج: الشريعة تنزيه
قبل النار أدخلتنا لو فيقولون بأمثلها أحأد رجع ما بأحسرة فيرجعون

أهون كان لوليائك فيها أعددت وما ثوابأك من أريتنا ما ترينا أن
وإذا بأالعظائم بأارزتموني خلوتم إذا كنتم بأكم أردت ذلك قال علينا
تعطوني ما خلف الناس تعطون مخبتين لقيتموهم الناس لقيتم

تجلوني ولم الناس أجللتم تهابأوني ولم الناس هبتم قلوبأكم من
حأرمتم ما مع العذاب أذيقكم فاليوما لي تتركوا ولم للناس وتركتم

أبأو وفيه حأاتم بأن عدي حأديث سفيان) من بأن (الحسن الثواب من
الشعب في أخرجه البيهقي (تعقب) بأأن مخارق بأن حأصين جنادة

ميمون بأن يحيى تابأعه بأل جنادة أبأو بأه ينفرد ولم الطريق هذا من
 تاريخه في النجار ابأن أخرجه الحداد

(عد) كفارة فإنها الله فليستغفر أخاه أحأدكم اغتاب إذا )حأديث57(
(قط) عمرو بأن سليمان داود أبأو وفيه سعد بأن سهل حأديث من
بأعد من له الله استغفر ثم رجل اغتاب من بألفظ جابأر حأديث من
الدنيا) أبأي (ابأن اليلي عمر بأن حأفص وفيه غيبته له غفرت ذلك
عنبسة وفيه له تستغفر أن اغتبته من كفارة بألفظ أنس حأديث من
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البيهقي أخرجه الثالث الطريق من (تعقب) بأأنه الرحأمن عبد بأن
الحافظ اقتصر وكذلك السناد ضعيف وقال والشعب الدعوات في

بأن الله عبد عن شاهد وله تضعيفه على الحأياء تخريج في العراقي
البيهقي له واستشهد الشعب في البيهقي أخرجه قوله المبارك

النبي فسألت أهلي على ذرب لساني في كان حأذيفة بأحديث أيضا
يوما كل الله لستغفر إني حأذيفة يا الستغفار من أنت أين فقال
وأصح وقال تاريخه في البخاري ذكره وقد البيهقي قال مرة مائة
منها فليستحله لخيه مظلمة عنده كانت من هريرة أبأي حأديث منه
أمره النبي يكون أن فيحتمل حأذيفة حأديث صح فإن البيهقي قال

استغفاره بأبركة القيامة يوما خصمه الله يرضي أن رجاء بأالستغفار
الحقائق كتابأه في أنس حأديث فذكر الجوزي ابأن ناقض (قلت) وقد

ابأن العلمة قاله هكذا الصحيح الحديث إل فيه يذكر ل إنه قال وقد
في حأكى أنه البر عبد ابأن عن نقل ثم الشرعية الداب في مفلح
اغتبته من كفارة قال أنه عنه الله رضي حأذيفة عن المجالس بأهجة

تقي الشيخ أفتى المبارك ابأن قول وبأمثل قال ثم له تستغفر أن
أعلم تعالى والله الصلح ابأن الدين

 299 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الله رسول سمعت نفيل بأن عمرو بأن زيد بأن سعيد )حأديث58(

الجنة بأطريق عليك أسامة يا زيد بأن أسامة على يقول- وأقبل
ذلك بأه يقطع ما أسرع ما الله رسول يا فقال دونها تختلج أن وإياك

يا الدنيا لذة عن النفس وكسر الهواجر في الظمأ قال الطريق
الله إلى أحأب شيء ليس الله إلى يقرب فإنه بأالصوما عليك أسامة

فإن وجل عز لله والشراب الطعاما ترك الصائم فم ريح من
فإنك فافعل ظمآن وكبدك جائع وبأطنك الموت يأتيك أن استطعت

النبياء وتفرح النبيين مع وتحل الخرة في المنازل شرف تدرك
وكل أسامة يا إياك تعالى الجبار عليك ويصلي عليهم روحأك بأقدوما

إياك أسامة يا القيامة يوما وجل عز الله إلى تخاصمك جائع كبد
حأتى الكباد وأظمأوا والسموما بأالرياح اللحوما أذابأوا قد عباد ودعاء

بأهم فباهى بأهم سر إليهم نظر إذا الله فإن أبأصارهم غشيت
 والفتن الزلزل تصرف بأهم الملئكة

ظنوا حأتى يكلموه أن الناس وهاب نحيبه اشتد حأتى النبي بأكى ثم
يلقى ما المة لهذه ويح قال ثم حأدثا السماء من حأدثا قد أنه

أطاع أنه أجل من ويكذبأونه يقتلونه كيف فيهم الله أطاع من منهم
على يومئذ والناس الله رسول يا الخطاب بأن عمر فقال الله

عمر يا الله بأطاعة وأمرهم الله أطاع من يقتلون نعم قال السلما
الثياب من اللين ولبسوا الدواب وركبوا الطريق القوما ترك
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المرأة زينة منهم الرجل يتزين والروما فارس أبأناء وخدمتهم
هرمز كسرى دين ودينهم الملوك زي زيهم النساء وتتبرج لزوجها

عليهم الله أولياء تكلم وإذا واللباس بأالجشاء يتباهون يتسمنون
تكلم فإذا العطش من أنفسهم ذبأحوا قد أصلبأهم منحنية العباء
الضللة ورأس الشيطان قرين أنت له وقيل كذب متكلم منهم
تأولوا الرزق من والطيبات لعباده أخرج التي الله زينة تحرما

أن أسامة يا واعلم الله أولياء واستذلوا تأويله غير على الكتاب
وجوعه وعطشه حأزنه طال من القيامة يوما الله إلى الناس أقرب

لم غابأوا وإن يعرفوا لم شهدوا إذا الذين البأرار الخفياء الدنيا في
الرض أهل على ويختفون السماء أهل في يعرفون يفتقدوا
وتنعموا بأالدنيا الناس نعم الملئكة بأهم وتحف الرض بأقاع تعرفهم

خشن هم ولبسوا الثياب لين الناس ولبس والعطش بأالجوع هم
ضحك والركب الجباه وافترشوا الفرش الناس افترش الثياب
بأقاع رأيتهم قد ليتني يا الخرة في الشرف لهم أل وبأكوا الناس
عنهم والجبار رحأبة بأهم الرض

 300 ص:2ج: الشريعة تنزيه
من الراغب وحأفظوها وأخلقهم النبيين فعل الناس ضيع راض
إذا الرض تبكي خالفهم من الخاسر رغبتهم مثل في الله إلى رغب

إذا أسامة يا أحأد منهم فيهم ليس بألد على الله ويسخط فقدتهم
الله يعذب ل القرية تلك لهل أمان أنهم فاعلم قرية في رأيتهم
عليه هم ما تدع أن وإياك بأهم تنجو لنفسك اتخذهم فيهم هم قوما
طلب لهم الله أحأله حألل حأرموا النار في فتهوى قدمك فتزل

يتكابأوا لم قدرة عن والشراب الطعاما تركوا الخرة في الفضل
الخرق ولبسوا العلق أكلوا الجيف على الكلب اتكاب الدنيا على

أنهم الناس ويظن داء من بأهم وما داء بأهم يظن غبرا شعثا وتراهم
الناس فظن الحزن القوما خالط ولكن خولطوا وما خولطوا قد

بأقلوبأهم نظروا ولكن عقولهم ذهبت وما عقولهم ذهبت قد أنهم
الدنيا أهل عند الدنيا في فهم الدنيا عن بأعقولهم ذهب أمر إلى

لهم الناس عقول ذهبت حأين عقلوا أسامة يا عقول بأل يمشون
فإنه شيء ل شبه وهو الزهد كتاب (خط) في الرض في الشرف

لم علي بأن ومحمد سعيد عن علي بأن محمد جعفر أبأي رواية من
وفيه جبلة أبأو الله عبد ابأن وهو البصري حأيان وفيه سعيدا يدرك
(تعقب) بأأن بأشيء ليس الحراني القرشي الرحأمن عبد بأن الوليد

القصة هذه ورويت قال ثم الخطيب طريق من أخرجه عساكر ابأن
بأأطول آخر وجه من عباس ابأن وعن مرسلة علي بأن محمد عن
وعنه الحميري يزيد بأن عبادة (قلت) فيه بأسنده فذكره هذا من
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 أعلم تعالى والله أعرفهما لم الحميري يزيد بأن أحأمد
والحرص القلب وقساوة العين جمود الشقاء من أربأع )حأديث59(

من أنس حأديث الجوزي) من (ابأن المل وطول الدنيا على
الشامي إبأراهيم بأن ومحمد النخعي داود أبأو أحأدهما في طريقين

المتوكل بأن هانئ وعنه مجهول سليمان بأن الله عبد الخر وفي
الميزان في أورده الذهبي (تعقب) بأأن روايته في المناكير كثرت

الحافظ (قلت) وزاد بأالنكارة وصفه على واقتصر هانئ ترجمة في
الله عبد وقال مسنده في البزار أخرجه فقال اللسان في حأجر ابأن
القطان ابأن فقال هانئ وأما عليها يتابأع ل أحأاديث روى سليمان بأن
 أعلم تعالى والله انتهى قال كذا حأاله يعرف ل

مضعفون (قلت) فيه الحلية في نعيم أبأو أخرجه ثالث طريق وله
 أعلم تعالى والله

القيامة يوما يود إل فقير ول غني أحأد من منكم من ما )حأديث60(
أوتى أنه

 301 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أبأو الحارثا بأن نفيع وفيه أنس حأديث (حأب) من قوتا الدنيا في

ماجه ابأن وسنن أحأمد مسند في (تعقب) بأأنه متروك العمى داود
من شاهد وله أيضا الترمذي رجال من ونفيع الطريق هذا من

 والخطيب نعيم أبأو أخرجه مسعود بأن الله عبد حأديث
الياما من يوما بألل على الله رسول دخل عائشة )حأديث61(

بألل يا الله رسول له فقال شيء بأغير فرده سائل بأالباب فوقف
أن وأردت صائما كنت الله رسول يا قال عندك وهذا السائل رددت
تخبأ فل راض عنك وهو الله تلقي أن أردت إن فقال عليه أفطر
راشد بأن عمر فيه يصح (خط) ول سئلته شيئا تمنع ول رزقته شيئا

الله رسول أن هريرة أبأي عن البزار فأخرج شواهد له (تعقب) بأأن
لك أدخره قال هذا ما فقال تمر من صبر وعنده بألل على دخل
تخش ول بألل يا انفق جهنم نار في بأخار له يكون أن تخشى ما قال

والطبراني أيضا وأخرج حأسن إسناده حأجر ابأن الحافظ قال إقلل
نحوه مسعود ابأن حأديث من الطبراني وأخرج نحوه بألل حأديث من
كانت الحأاديث هذه إن ثم والشواهد الطرق من ذكر ما غير وله
نسخ ثم واجبة والضيافة ممنوعا الدخار كان حأين السلما صدر في

علمهم لعدما الناس من كثير على الدخيل دخل وإنما المران
 بأالنسخ

(خط) شيء في الله من فليس الدنيا وهمه أصبح من )حأديث62(
(تعقب) البخاري بأشر بأن إسحاق فيه يصح ول حأذيفة حأديث من
المذكور إسحاق طريق من المستدرك في أخرجه الحاكم بأأن
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في البيهقي أخرجه فقد إسحاق بأه ينفرد ولم الذهبي تعقبه ولكن
في البيهقي أخرجه أنس حأديث من وورد آخر طريق من الشعب
أبأي حأديث ومن ضعيف إسناده منهما كل في وقال عنه طريقين

في الحاكم أخرجه مسعود ابأن حأديث ومن الطبراني أخرجه ذر
 الذهبي وتعقبه المستدرك

ربأه على ساخطا أصبح الدنيا على محزونا أصبح من )حأديث63(
على دخل ومن ربأه يشكو فإنما بأه نزلت مصيبة يشكو أصبح ومن
فهو النار فدخل القرآن قرأ ومن دينه ثلثا ذهب له فتضعضع غني
محمد وفيه مسعود ابأن حأديث (خط) من هزوا الله آيات اتخذ ممن

بأن الله عبيد طريق من أيضا حأديثه (عق) من الطايكاني قاسم بأن
موسى

 302 ص:2ج: الشريعة تنزيه
طريق من أنس حأديث من وروى محفوظ غير وحأديثه مجهول

من مسعود ابأن حأديث (تعقب) بأأن العجائب يروي راشد بأن وهب
الشعب في البيهقي أخرجهما أنس وحأديث الطايكاني طريق
في قرأنا قال السبخي وفرقد منبه بأن وهب عن شاهدا لهما وأخرج
الصغير في الطبراني أخرجه أنس وحأديث نحوه فذكرا التوراة

وجاء انتهى الصالحين من وكان وهب إل ثابأت عن يروه لم وقال
أخرجه المذكور راشد بأن وهب طريق من الدرداء أبأي حأديث من

 الربأعين في الثقفي الفضل بأن القاسم
العبادة أول وهو الصمت بأعجب إل يصبن ل أربأع )حأديث64(

يصح ول أنس حأديث (عد) من الشيء وقلة الله وذكر والتواضع
المستدرك في أخرجه الحاكم (تعقب) بأأن جويرية بأن العواما فيه

 الشعب في البيهقي وأخرجه الذهبي تعقبه لكن صحيح وقال
بأه ويؤدي رحأمه بأه يصل المال يجمع ل فيمن خير ل )حأديث65(

وفيه أنس حأديث (حأب) من ربأه خلق عن بأه ويستغني أمانته عن
(تعقب) الثوري عن نحوه يروي إنما له أصل ول مسلمة بأن العلء

ثان طريق ومن الطريق هذا من الشعب في أخرجه البيهقي بأأن
الله رسول قال الرواة فيه قال قال ثم رفعه أنس عن ولفظه
بأن سعيد قول من بأعينه الكلما هذا يروي وإنما قال هبته ولكنني

 المسيب
من وأتعبي خدمني من اخدمي الدنيا إلى الله أوحأى )حأديث66(

أيضا حأديثه الجوزي) من (ابأن مسعود ابأن حأديث (خط) من خدمك
تحلو ل وأحأبائي أوليائي على مري وتعالى تبارك الله يقول بألفظ

ومدار خدمك من واتعبي خدمني من واكرمي فتفتنيهم لهم لي
من شاهدا له (تعقب) بأأن البلخي داود بأن الحسين على الطريقين
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لم وقال الشعب في البيهقي أخرجه بأشير ابأن النعمان حأديث
 مجاهيل وفيهم السناد بأهذا إل نكتبه

هوى من الله عند أعظم يعبد إله السماء ظل تحت ما )حأديث67(
وفيه أمامة أبأي حأديث من القلوب اعتلل (الخرائطي) في متبع

الحسن (تعقب) بأأن دينار بأن الحسن وعنه جحدر بأن الخصيب
في السجزي نصر أبأو أخرجه الهاشمي إبأراهيم بأن عيسى تابأعه

هذا بأقية روى وقد نصر أبأو قال ثم لهيعة ابأن طريق من البأانة
راشد عن عيسى عن الحديث

 303 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وراشد عيسى بأين الخصيب يذكر ولم أمامة أبأي عن سعيد ابأن

مسنده في سفيان بأن الحسن أخرجها هذه بأقية ورواية انتهى
بأمتابأعته عليه يعترض فل الجوزي ابأن اتهمه قد (قلت) عيسى

تعالى والله تدليسا الخصيب حأذف فلعله بأالتدليس معروف وبأقية
 أعلم

فل بأي اللحوق سرك إن الله رسول لي قال عائشة )حأديث68(
فيه يصح (عد) ول ترقعيه حأتى ثوبأا تستبدلي ول الغنياء تخالطن

يتهم لم حأسان بأن صالح (تعقب) بأأن متروك حأسان بأن صالح
وصححه والحاكم الترمذي أخرجه طريقه من والحديث بأكذب

 الثار مشكل في والطحاوي الشعب في والبيهقي
بأالعابأدين ويستخفون المترفين يشرفون قوما بأال ما )حأديث69(

تركوه أهواءهم خالف وما أهواءهم يوافق ما بأالقرآن ويعملون
فيما ويسعون بأبعض ويكفرون الكتاب بأبعض يؤمنون ذلك فعند

والرزق المكتوب والجل المقدور القدر من سعي بأغير يدرك
الموفور الخير من بأالسعي إل يدرك ل فيما يسعون ول المقسوما
ابأن حأديث (طب) من تبور ل التي والتجارة المشكور والسعي
الحافظ (تعقب) بأأن الرفا يزيد بأن عمر بأه تفرد يصح ول مسعود

حأديث هذا قال بأل بأوضع يسمه ولم أماليه في أورده حأجر ابأن
شعبة عن والراوي شعبة غرائب في منده ابأن أخرجه غريب

 مجهول
في واحأشرني مسكينا وأمتني مسكينا أحأيني اللهم )حأديث70(

أبأي حأديث (قط) من أنس حأديث (الترمذي) من المساكين زمرة
الحديث منكر النعمان بأن الحارثا الول في يصح ول الخدري سعيد
متروك سنان بأن يزيد وعنه مجهول المبارك أبأو الثاني وفي

لم والحارثا الوضع يقتضي ل أنس حأديث بأه أعل ما (تعقب) بأأن
بأهذا يوصف ومن بأالقوي ليس حأاتم أبأو فيه قال بأل بأكذب يجرح

ويزيد ماجه ابأن أخرجه سعيد أبأي وحأديث بأالمتابأعة حأديثه يحسن
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الحاكم أخرجه آخر طريق وله الصدق محله حأاتم أبأو قال سنان بأن
من أيضا وورد الشعب في البيهقي وأخرجه الذهبي وأقره وصححه

وصححه والطبراني عساكر ابأن أخرجه الصامت بأن عبادة حأديث
في الشيرازي أخرجه عباس ابأن حأديث ومن المختارة في الضياء

ابأن أسرف الرافعي تخريج في حأجر ابأن الحافظ قال اللقاب
رآه لما عليه أقدما كأنه الموضوعات في الحديث هذا فذكر الجوزي

البيهقي قال مكفيا كان لنه النبي عليها مات التي للحال مباينا
يسأل لم أنه عندي ووجهه

 304 ص:2ج: الشريعة تنزيه
التي المسكنة سأل وإنما القلة إلى معناها يرجع التي المسكنة

 والتواضع الخبات إلى معناها يرجع
(يخ) في سنة ستين عبادة من خير ساعة فكرة )حأديث71(

بأن وإسحاق الله عبد بأن عثمان وفيه هريرة أبأي حأديث من العظمة
على الحأياء تخريج في اقتصر العراقي الحافظ (تعقب) بأأن نجيح

بأن عمرو وعن الديلمي أخرجه أنس حأديث من شاهد وله تضعيفه
الدهر من دهر عمل من خير ساعة تفكر أن بألغني الملئي قيس

 العظمة في الشيخ أبأو أخرجه
ينابأيع ظهرت يوما أربأعين لله العبادة أخلص من )حأديث72(

محمد فيه يصح ول أيوب أبأي حأديث (عد) من لسانه على الحكمة
حأجاج عن الخطأ كثير الواسطي يزيد عن مجهول إسماعيل بأن

ومن أيوب أبأا يلق لم ومكحول أيوب أبأي عن مكحول عن مجروح
الرقاعي مهران بأن الملك عبد وفيه منكر وقال موسى أبأي حأديث

بأن سوار وفيه عباس ابأن حأديث الجوزي) من (ابأن مجهول بأالقاف
تخريج في اقتصر العراقي الحافظ (تعقب) بأأن متروك مصعب
رزين ذكره عباس ابأن (قلت) وحأديث الحديث تضعيف على الحأياء

إسناد على له أقف لم المنذري الحافظ وقال جامعه في العبدري
والله وغيره كالكامل الضعفاء كتب في ذكر وإنما حأسن ول صحيح
بأن محمد فيه وليس مرسل مكحول عن آخر طريق وله أعلم تعالى

شيبة أبأي وابأن الزهد في وهناد نعيم أبأو أخرجه يزيد ول إسماعيل
في زهد من مرسل سليم بأن صفوان عن شاهد وله المصنف في

كتاب في الدنيا أبأي ابأن أخرجه قلبه في الحكمة الله أدخل الدنيا
من مرفوعا عنه الله رضي طالب أبأي بأن علي وعن الدنيا ذما

مال بأل الله أغناه التقوى عز إلى المعاصي ذل من الله أخرجه
طلب من يستحيي لم ومن منعة بأل وأمنه عشيرة بأل وأعزه

الله أنبت الدنيا في زهد ومن عياله ونعم بأاله الله رخى المعيشة
وعيوبأها ودواءها داءها وبأصره لسانه بأها وأنطق قلبه في الحكمة
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 نعيم أبأو أخرجه السلما دار إلى سالما وجل عز الله وأخرجه
(نع) تعالى الله بأنور ينظر فإنه المؤمن فراسة اتقوا )حأديث73(

سعيد أبأي حأديث من جزئه عرفة) في (ابأن عمر ابأن حأديث من
أمامة أبأي حأديث (طب) من

 305 ص:2ج: الشريعة تنزيه

بأن أحأمد الول في يصح ول هريرة أبأي حأديث الجوزي) من (ابأن
بأن محمد الثاني وفي متروك السائب بأن والفرات اليمامي عمر
وفي بأشيء ليس صالح بأن الله عبد الثالث وفي جدا ضعيف كثير

عن العقيلي أخرجه ما والمحفوظ متروك أرقم بأن سليمان الرابأع
(تعقب) بأأن آخره إلى اتقوا يقال كان قال الملبأي قيس بأن عمرو
في جرير ابأن أخرجه بأل اليمامي بأه ينفرد لم عمر ابأن حأديث

عهدته من اليمامي فبرئ الفرات عن آخر وجه من تفسيره
بأن مصعب تابأعه بأل كثير بأن محمد بأه ينفرد لم سعيد أبأي وحأديث

وغيرهما والترمذي تاريخه في البخاري أخرجه طريقه ومن سلما
الصدق محله حأاتم أبأو وقال رواية في معين ابأن وثقه ومصعب
فحديثه بأه بأأس ل شيعي وقال معين ابأن مشاه كثير بأن ومحمد

الله وعبد الحسن شرط على أمامة أبأي وحأديث حأسن بأالمتابأعة
ابأن أخرجه ثوبأان حأديث من أيضا وورد بأه بأأس ل ثقة صالح بأن

شواهده ومن الله بأتوفيق وينظر آخره في وزاد تفسيره في جرير
أخرجه بأالتوسم الناس يعرفون عبادا لله إن مرفوعا أنس حأديث
 وغيرهما والطبراني البزار

فل أربأعون والبأدال خمسمائة قرن كل في أمتي خيار )حأديث74(
من الله أبأدل رجل مات كلما الربأعون ول ينقصون الخمسمائة
الله رسول يا قالوا مكانهم الربأعين من وأدخل مكانه الخمسمائة

من إلى ويحسنون ظلمهم عمن يعفون قال أعمالهم على دلنا
 عمر ابأن حأديث (طب) من الله آتاهم فيما ويتواسون إليهم أساء

الرحأمن خليل إبأراهيم مثل ثلثين من الرض تخلو لن )وحأديث75(
أبأي حأديث (حأب) من يمطرون وبأهم يرزقون وبأهم يعافون بأهم

 هريرة
ولله آدما قلب على قلوبأهم ثلثمائة الخلق في لله إن )وحأديث76(

سبعة الخلق في ولله موسى قلب على قلوبأهم أربأعون الخلق في
قلب على قلوبأهم خمسة الخلق في ولله إبأراهيم قلب على قلوبأهم
في ولله ميكائيل قلب على قلوبأهم ثلثة الخلق في ولله جبريل
الله أبأدل الواحأد مات فإذا إسرافيل قلب على قلبه واحأد الخلق
الخمسة من مكانه الله أبأدل الثلثة من مات وإذا الثلثة من مكانه
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من مات وإذا السبعة من مكانه الله أبأدل الخمسة من مات وإذا
أبأدل الربأعين من مات وإذا الربأعين من مكانه الله أبأدل السبعة
من مكانه الله أبأدل الثلثمائة من مات وإذا الثلثمائة من مكانه
حأديث (طب) من البلء ويدفع ويمطر ويميت يحيى فبهم العامة

مسعود ابأن

 306 ص:2ج: الشريعة تنزيه

عشر وثمانية بأالشاما وعشرون اثنان أربأعون البدلء )وحأديث77(
قبضوا المر جاء وإذا آخر مكانه الله أبأدل واحأد مات كلما بأالعراق

 أنس حأديث (عد) من الساعة تقوما ذلك فعند كلهم
رجل مات كلما امرأة وأربأعون رجل أربأعون البدلء )وحأديث78(

امرأة مكانها الله أبأدل امرأة ماتت وكلما رجل مكانه الله أبأدل
منها يصح ول أنس حأديث من الولياء كرامات الخلل) في (الحسن

عبد الثاني وفي مجهولون والخامس والثالث الول في شيء
وفي ضعيف عطاء بأن الوهاب عبد وشيخه مرزوق بأن الرحأمن

أبأي وحأديث عمر ابأن لحديث (تعقب) بأأن زيدل بأن العلء الرابأع
الولياء كرامات في الخلل أخرجهما آخرين طريقين هريرة

نعيم وأبأو الطبراني أخرجه آخر طريق مسعود ابأن ولحديث
وآخر الخلق مكارما في لل ابأن أخرجه آخر طريق أنس ولحديث
وآخر المجمع في الهيثمي وحأسنه الوسط في الطبراني أخرجه
عمر حأديث من أيضا البأدال ذكر جاء وقد عساكر ابأن أخرجه
أحأمد أخرجه علي حأديث ومن طريقين من عساكر ابأن أخرجه

شرط على بأعضها عشرة من أكثر طرق من والحاكم والطبراني
صحيح بأسند أحأمد أخرجه الصامت بأن عبادة حأديث ومن الصحيح

ومن صحيح بأسند الزهد في أحأمد أخرجه عباس ابأن حأديث ومن
حأديث ومن حأسن بأسند الطبراني أخرجه مالك بأن عوف حأديث

الدرداء أبأي حأديث ومن السنن في السلمي أخرجه جبل بأن معاذ
الخدري سعيد أبأي حأديث ومن النوادر في الترمذي الحكيم أخرجه
أبأي ابأن أخرجه سلمة أما حأديث ومن الشعب في البيهقي أخرجه
أخرجه عطاء مرسل ومن الشعب في والبيهقي السخاء في الدنيا

كتاب في الدنيا أبأي ابأن أخرجه خنيس بأن بأكر مرسل ومن داود أبأو
حأذيفة وعن عساكر ابأن أخرجه موقوفا عمر عن وورد الولياء
وقد السيوطي قال النوادر في الترمذي الحكيم أخرجه موقوفا
(قلت) وقال مستقل تأليف في كلها الحأاديث هذه طرق جمعت
وبأدل الحديث هذا بأه يتقوى ومما السخاوي الشمس العلمة

البأدال من نعده كنا بأعضهم في الشافعي قول الئمة بأين لنتشاره

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

وقد قال البأدال من أنه يشكون ل كانوا آخر في البخاري وقول
على الكلما في اللل نظم سميته جزء في عليه الكلما أفردت
أعلم تعالى والله البأدال حأديث

 307 ص:2ج: الشريعة تنزيه
من الرجل إن العمل من أشد العمل على يتخوف ما )حأديث79(

إلى السر من ينسخ الناس بأه حأدثا فإذا السر في يعمل أمتي
فاتقوا فيبطل الرياء إلى العلنية من نسخ بأه أعجب فإذا العلنية

أبأان فيه يصح ول أنس حأديث (خط) من أعمالكم تبطلوا ول الله
عن هذا نحو يروي وإنما زياد أبأي بأن إسماعيل وعنه عياش أبأي بأن

أخرجه نحوه الدرداء أبأي حأديث من ورد (تعقب) بأأنه الثوري
شيوخه عن بأقية أفراد من إنه وقال الشعب في البيهقي

 المجهولين
الثالث الفصل

والزهد الدب في كتابأا الزيادات في يفرد لم السيوطي (اعلم) أن
في تدخل أحأاديث آخرها الجامع الكتاب في ذكر ولكنه والرقائق

 الفصل هذا في فأوردتها الكتاب هذا
يلومن فل شيء فأصابأه بأيته بأاب اسكفة على بأات من )حأديث80(

 هدبأة طريق من أنس حأديث (مى) من نفسه إل
تطلع حأتى الرؤيا تقص أن الله رسول نهى هريرة أبأي )حأديث81(

قال عساكر ابأن وقال مروان بأن الملك عبد (كر) وفيه الشمس
 الكذابأين حأديث يشبه هذا النسائي

فهو منامه في شربأه من اليمان محض اللبن شرب )حأديث82(
السلما بأشرائع يعمل فهو اللبن تناول ومن والفطرة السلما على

الطيان إبأراهيم فيه ظلمات وإسناده هريرة أبأي حأديث (مى) من
 زياد أبأي بأن إسماعيل عن القاسم بأن الحسين عن

من يجد لم فإن يستشير حأتى أمرا أحأدكم يفعلن ل )حأديث83(
(ابأن البركة خلفها في فإن يخالفها ثم امرأة فليستشر يستشيره
 الهاشمي إبأراهيم ابأن عيسى وفيه أنس حأديث لل) من

الخاسرين من القيامة يوما جاء حأديث في كذب من )حأديث84(
الطويل موسى وفيه أنس حأديث (مى) من

 308 ص:2ج: الشريعة تنزيه
متواليات عطسات ثلثا النبي عند عثمان عطس أنس )حأديث85(

الله عن يخبر جبريل هذا أبأشرك أل عثمان يا الله رسول له فقال
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كان إل متواليات عطسات ثلثا عطس مؤمن من ما وجل عز
أورده (قلت) هذا (الحكيم) الترمذي ثابأتا قلبه في اليمان

) لن1( موضوعا أظنه وأنا حأكمه يبين ولم استطرادا السيوطي
عن أظن فيما الخبايري وهو الحمصي سلمة بأن سليمان سنده في

فوق بأعضها ظلمات وهؤلء جرير بأن عمرو عن الجهم بأن يعقوب
 أعلم تعالى والله بأعض

ويرحأم زلته يغفر حأقا ثلثون المؤمن على للمؤمن )حأديث86(
مرضته ويعود جوعته ويشبع دعوته ويلبي معذرته ويقبل عثرته

ويحفظ غيبته ويرد مصاحأبته ويديم جنازته ويشيع ميتته ويشهد
 هديته ويقبل ذمته ويرعى حأرمته

 صلته ويكافي
وينشر كلمه ويطيب سلمه ويرد ضالته ويرشد بأغيته ويسلم
ول ويواليه عليه يكون ول معه ويكون إقسامه ويصدق إنعامه
من له ويحب يسلمه ول يخذله ول مظلوما أو ظالما وينصره يعاديه
(مى) لنفسه يكره كما الشر من له ويكره لنفسه يحب كما الخير

 عامر بأن أحأمد بأن الله عبد طريق من علي حأديث من
إل خلقتها منذ الدنيا هذه خلقت ما آدما ابأن يا الله يقول )حأديث87(

ما توالها فل المقت بأعين إل إليها أنظر ما اليمان أهل على محنة
الله عبد بأن المبارك أمية أبأو وفيه عمر ابأن حأديث (مى) من عادتك
 الملطي إبأراهيم بأن قاسم وعنه

 علي )حأديث88(
مثل علي يا فقال هو ما الزهد عن أخبرني الله رسول يا قلت

يدي بأين موقفك تنس ول عينك نصب والموت قلبك في الخرة
عن واكفف الله نعم واذكر وجل على الله من وكن وجل عز الله

واستعمل والحرص والطمع الشك واعتزل هواك ونابأذ الله محارما
من الحق قول واتبع الكلما ولين الخلق وحأسن والفقه التواضع

ول والعجب والرياء والكذب البخل واجتنب عليك ورد حأيث
الله نعمة تستصغر

 309 ص:2ج: الشريعة تنزيه
حأال كل على واحأمده وقت كل في الله واذكر بأالشكر وجاورها

وليكن حأرمك من وأعط قطعك من وصل ظلمك عمن واعف
استطعت ما وتحبب اعتبارا ونظرك ذكرا وكلمك فكرا صمتك
بأالمصيبة تستوحأش ول النازلة على واصبر الحسنى الناس وياسر
من واستعذ الجنة إلى شوقك واجعل المعاد في الفكر وأطل
لومة الله في تأخذك ول المنكر عن وانه بأالمعروف وأمر الناس

والتوكل بأالخلص واعتصم أمكنك إذا شئت ما الحلل من وخذ لئم

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

ما وميز كان حأيث الحق مع وكن الساس على وابأن الظن ودع
فذلك عندك وبأركاته فيك وديعة عليك الله حأجة فإنه بأعقلك اشتبه
علته يبين قلت) لم (مى للمتقين والعاقبة ومنهاجه الزهد أعلما
 أعلم تعالى والله أعرفهم لم وغيره العتكي إسماعيل أبأو وفيه

في السيوف حأطم من وأشد الصبر من أمر الدنيا ترك )حأديث89(
الشهداء يعطي ما مثل الله أعطاه إل أحأد لله يتركها ول الله سبيل

أحأب من فإنه الناس من الثناء وبأغض والشبع الكل قلة وتركها
الثناء فليدع النعيم سره ومن ونعيمها الدنيا أحأب الناس من الثناء

عبد بأن الله عبد وفيه مسعود ابأن حأديث (مى) من الناس من
 الجزري الرحأمن

بأطريق عليك هريرة أبأا يا له قال النبي أن هريرة أبأي )حأديث90(
يخافوا لم المان الناس طلب وإذا يفزعوا لم الناس فزع إذا قوما
النبياء محشر القيامة يوما يحشرون الزمان آخر في أمتي من قوما
حأالهم من يرون مما أنبياء أنهم ظنوا إليهم الناس نظر إذا

فيمرون بأأنبياء ليسوا إنهم الخلئق فيقول أمتي فأقول فأعرفهم
هريرة أبأا يا الجمع أهل أبأصار نورهم من يغشى والريح البرق مثل

أن بأعد الجوع طلبوا النبياء مدرجة المدرجة صعب طريقا ركبوا
بأعد العطش وطلبوا الله كساهم أن بأعد العرى وطلبوا الله أشبعهم

مخافة الحلل تركوا الله عند ما رجاء ذلك تركوا الله أرواهم أن
من الملئكة تعجب قلوبأهم تشتغل فلم الدنيا وجانبوا حأسابأه

بأكى ثم وبأينهم بأيني جمع قد الله ليت لهم طوبأى لربأهم طواعيتهم
بأأهل الله أراد إذا هريرة أبأا يا قال ثم إليهم شوقا الله رسول
ذلك كف والعطش الجوع من بأهم ما إلى فنظر عذابأا الرض
الحساب شدة في تقو بأطريقهم هريرة أبأا يا فعليك عنهم العذاب

الكديمي طريق (مى) من

 310 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أناخ حأتى راكب أقبل إذ النبي عند كنا مسعود ابأن )حأديث91(

فيمن الله علمة عن أسألك أتيتك إني الله رسول يا فقال بأالنبي
قال أصبحت كيف النبي له فقال يريد ل فيمن وعلمته يريد

بأثوابأه أيقنت بأه عملت وإن بأه يعمل ومن وأهله الخير أحأب أصبحت
الله علمة هيه هيه النبي له فقال عليه حأزنت شيء منه فاتني وإن

ثم لها لهيأك بأالخرى أرادك ولو يريد ل فيمن وعلمته يريد فيمن
هاشم بأني مولى بأشر طريق (عق) من هلكت واد أي في يبال لم

هذا الميزان في الذهبي وقال حأديثه على يتابأع ول بأالنقل مجهول
 أعلم تعالى والله بأالوضع عليه الحكم يقتضي ل (قلت) هذا منكر

تكونوا حأتى وصمتم كالحنايا تكونوا حأتى صليتم لو )حأديث92(
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الستقامة تبلغوا لم الواحأد من إليكم أحأب الثنان كان ثم كالوتار
البلخي فارس بأن محمد طريق من عمر حأديث منده) من (ابأن
 فارس ابأن وآفته بأاطل الميزان في الذهبي قال

خد على الحسن العذار من أزين المؤمن على الفقر )حأديث93(
إبأراهيم بأن إسحاق طريق من أنعم ابأن حأديث (عد) من الفرس
أن يقتضي ل (قلت) هذا منكر حأديث وهو عدي ابأن قال الدبأري
الحديث اختلف كتاب في قتيبة ابأن ذكره وقد موضوعا يكون
وآفة عظيمة مصيبة الفقر فقال الفقر من تعوذه وبأين بأينه وجمع
الدنيا في بأذلك الله زانه له الله بأقسم ورضى عليه صبر فمن أليمة

السقم مثل والغنى الفقر مثل وإنما الخرة في الثواب له وأعظم
فصبر بأالسقم ابأتلى كمن كان فصبر بأالفقر ابأتلى فمن والعافية

الله نسأل أن من بأمانعنا الثواب من ذلك في الله جعل ما وليس
الدين جمال القاضي وقال انتهى السامة في إليه ونرغب العافية
عن العلماء بأعض سئل المثال تمثال كتابأه في الكعبة فاتح الشيبي
على الفقر وحأديث كفرا يكون أن الفقر كاد حأديث بأين الجمع

إذا الفور على فأجاب الفرس خد على العذار من أزين المؤمن
أزين كان حأالة اتخذه وإذا كفرا يكون أن كاد آلة الفقر الفقير اتخذ
السخاوي الشمس العلمة وقال انتهى الفرس خد على العذار من
أوس بأن شداد حأديث من الطبراني أخرجه الحديث هذا ذكر وقد

أنعم بأن زياد بأن الرحأمن عبد كلما من أنه والمعروف ضعيف بأسند
ابأن وعند قال

 311 ص:2ج: الشريعة تنزيه
معاذ حأديث من مسنده في والديلمي الفقر شرف في خفيف
 أعلم تعالى والله بأه بأأس ل وسنده الفقر الدنيا في المؤمن تحفة

تشبه ومن الخلق الخلق يشبه حأتى الزي الزي يشبه ل )حأديث94(
بأن حأفص مقاتل أبأو وفيه حأذيفة حأديث (مى) من منهم فهو بأقوما
فدجال الذارع هو يكن إن نصر بأن أحأمد وعنه السمرقندي سلم
 فمجهول وإل

وقيصر كسرى كقلب قلوبأهم زمان الناس على سيأتي )حأديث95(
لعل بأريء منهم وأنا بأراء مني أولئك وشهواتها الدنيا لزينة حأبا

شهواته فضول في فيجعله رزق من الله ابأتله ما إلى يعمد أحأدهم
والخيل والفضة الذهب من المقنطرة والقناطير والبنين النساء من

عمرو بأن الله عبد حأديث (مى) من والحرثا والنعاما المسومة
 السكسكي بأكر بأن عمرو وفيه

(نع) من فحلم أغضب من على الله محبة وجبت )حأديث96(
بأن أحأمد وعنه الغفار عبد بأن داود بأن أحأمد وفيه عائشة حأديث
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 موضوع الميزان في الذهبي قال فرضخ بأن سعيد
آذاهم فمن والعطش الجوع أهل خلقه من الله أولياء )حأديث97(

(مى) من جبينه من عيشه عليه وحأرما ستره وهتك منه الله انتقم
أعرفهم لم جماعة وفيه علته يبين (قلت) لم عباس ابأن حأديث
المعنى هذا في حأديثا له فإنه العكاشي من سرقه أحأدهم ولعل

 أعلم تعالى والله سيأتي
يكون زمان كان إذا أنتم كيف الله رسول قال أنس )حأديث98(

والتاجر المعط كالذئب فيه والحاكم السود كالسد فيه المير
بأين الولهى كالشاة بأينهم ما الضعيف والمؤمن الهرار كالكلب
وكلب وذئب أسد بأين شاة حأال يكون كيف مأوى لها ليس الغنمين

أدرك من تأمر فما الله رسول يا قالوا نفسه إلى فيها يخبط كل
بأنواجذه دينه انتهز رجل الناس أيسر قال يفعل أن منا الزمان ذلك
الله يحكم حأتى بأأشباله الثعلب فرار حأالق إلى حأالق من بأه يفر
وفي منكر وقال مالك عن الرواة (خط) في الحاكمين خير وهو

بأاطل الميزان في الذهبي وقال المجهولين من واحأد غير إسناده
مظلم إليه والسند يعرف ل زرارة بأن أحأمد وفيه

 312 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ومن كالسبع السلطان يكون زمان الناس على يأتي ) حأديث99(

فمتى كالشاة المسلم ويكون كالثعلب قبله ومن كالذئب قبله
سلما يا الزمان ذلك في قولوا وثعلب وذئب سبع من الشاة تسلم
) 1علته( يبين لم قلت أنس حأديث (مى) من سلم سلما يا سلم

دوي لبطونهم فيسمع جنهم في أقواما لعرف إني )حأديث100(
(مى) من عيوبأهم ويتبعون الناس يغتابأون الذين هم السيل كدوي
 صبح بأن عمر وفيه حأذيفة حأديث

من نعلين له الله قطع العباد بأين بأالنميمة مشى من )حأديث101(
 هدبأة أبأي طريق من أنس حأديث (مى) من دماغه منهما يغلي نار

دبأره إلى قلبه الله حأول المسلم جاره اغتاب من أل )حأديث102(
أبأي طريق من أنس حأديث من سباعياته (كر) في القيامة يوما

 هدبأة
إل نعليه يخلع فل المسلم أخيه على أحأدكم دخل إذا )حأديث103(

 زياد أبأي بأن إسماعيل وفيه علي حأديث (مى) من بأإذنه
أراك من سواكين اجتنى الله رسول أن عمر ابأن )حأديث104(

صاحأبه فأعطى له صاحأب ومعه معوج والخر مستقيم أحأدهما
إل نهار من ساعة ولو صاحأبا يصاحأب صاحأب ليس وقال المستقيم

عليك أستأثر ل أن فأحأببت إياه مصاحأبته عن القيامة يوما الله سأله
 اليمامي عمر بأن محمد بأن أحأمد (نع) وفيه بأشيء
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جار وله إل مؤمن القيامة يوما إلى يكون ول كان ما )حأديث105(
حأديث مى) من (شا عظيما أجرا أجر أذاه على صبر فإن يؤذيه
 الغازي سليمان بأن داود وفيه علي

أراه فإن حأسنة له كانت شيئا أخيه وجه من أخذ من )حأديث106(
خالد بأن عمرو وفيه علي حأديث (يخ) من حأسنتان كانت إياه

 الواسطي
ل آدما بأن قابأيل بأخطيئة الله لقي سنة أخاه هجر من )حأديث107(

عمرو على) وفيه (أي حأديثه (مى) من النار ولوج دون شيء يقيله
 السكسكي بأكر بأن

بأالجنة ظفر بأالدنيا نفسه من الناس أنصف من )حأديث108(
الفقر كان ومن العالية

 313 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أعطى ما يدركوا أن الحرمين عباد اجتهد فلو الغنى من إليه أحأب

طريق من عمرو بأن الله عبد حأديث (مى) من يدركوا لم
 أيضا السكسكي

الجنة له الله أوجب وعانقه صالحا عبدا صافح من )حأديث109(
الجنة ودخل ذنوبأه غفرت عانقه فإن العرش أركان صافح وكأنما

وفيه علته يبين (قلت) لم هريرة أبأي حأديث (مى) من حأساب بأغير
عن ترجمة على له أقف لم بأكار بأن نصر بأن سعيد بأن أحأمد بأكر أبأو

ول جماعة داود بأن محمد والمجروحأين الثقات وفي داود بأن محمد
 أعلم تعالى والله هذا أيهم أدري

مؤمن لكل فإن المؤمنين من المعارف من أكثروا )حأديث110(
بأن أصرما وفيه أنس حأديث (حأا) من القيامة يوما الله عند شفاعة
 حأوشب

فإنكم الصدقاء من أكثر أنس يا له قال أنه أنس )حأديث111(
بأن محمد وفيه أنس حأديث (مى) من بأعض في بأعضكم شفعاء
 ثقة يكن لم أنه تقدما الموصلي النضر

الذنوب كثرة وما الذنوب كثرة من إل العين جفوة ما )حأديث112(
الجفاء كثرة وما الجفاء كثرة من إل الورع قلة وما الورع قلة من إل
وفيه علته يبين لم قلت أنس حأديث (مى) من الدنيا حأب من إل

 أعلم تعالى والله أعرفه لم من
عباد يقنطون -ثلثا- الذين المنفرين على الله لعنة )حأديث113(

الله عباد يخبرون -ثلثا- الذين المتكفلين على الله ورحأمة الله
أبأعث ولم مبشرا بأعثت إني أل الجنة فيدخلهم الله مغفرة بأسعة
 الطويل موسى وفيه أنس حأديث (مى) من مقنطا

وجهه ديباجة الله حأرما الدنيا في ذنب على بأكى من )حأديث114(
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 هدبأة أبأي طريق من أنس حأديث (نع) من جهنم على
ويستهزئ النار في قصبه يجر بأالناس المستهزئ )حأديث115(

(مى) من الدنيا دار في الناس في ويفعل يستهزئ كان كما بأنفسه
أحأمد بأن سهل وفيه مرفوعا آبأائه عن محمد بأن جعفر حأديث

 الديباجي
من إلي أحأب الشوق على الخوان وجه إلى النظر )حأديث116(

سعيد بأن محمد وفيه عباس ابأن حأديث (مى) من تطوعا ركعة ألف
البورقي

 314 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في له تكون أن المسلم أخيك ود لك يصفي مما )حأديث117(

من مالك غرائب (قط) في محضره في تكون مما أفضل غيبته
 ضعفاء مالك دون ومن بأاطل وقال عمر ابأن حأديث

الولة تلعن ل هريرة أبأا يا له قال النبي أن هريرة أبأي )حأديث118(
 جهنم أمة أدخل الله فإن

 ربأه عبد بأن ميسرة طريق (مى) من ولتهم يلعنهم
(مى) من مجلس اثنين كل فبين المجلس ضاق إذا )حأديث119(

هذا الفردوس زهر في حأجر ابأن الحافظ قال عمر ابأن حأديث
 موضوع

أن أحأب ومن عدن جنات الله في للمتحابأين هنيئا )حأديث120(
الدينار وهمه وأمسى أصبح ومن نفسه من فلينصف فيها يرافقني
إل هي (ما قالوا الذين والنصارى اليهود مع حأشر مكاثرا والدرهم

عمرو وفيه سعيد أبأي حأديث ونحيى) (مى) من نموت الدنيا حأياتنا
 السكسكي

من وأكرما قرشيا حأرا كان وإن أهانك من أهن )حأديث121(
وفيه علي بأن الحسين حأديث (حأا) من حأبشيا عبدا كان وإن أكرمك
 البورقي سعيد بأن محمد

هل الدهور إلى انظروا عبادي يا وجل عز الله عن )حأديث122(
(مى) من أكفه فلم علي توكل أو أعزه فلم أحأدكم إلى انقطع
 النقاش بأكر أبأو وعنه محمد بأن الفضل وفيه عمر ابأن حأديث

يسلم ل بأعضا بأعضهم ينافق زمان الناس على ليأتين )حأديث123(
أبأو وفيه عمر ابأن حأديث (مى) من بأيته جليس كان من إل ذلك من
 النقاش بأكر

جند غير من عزا خصال ثلثا أعطى لله ناصح من )حأديث124(
السلمي) الرحأمن عبد (أبأو خلق غير من وأنسا دثر غير من وغنى

الحمصي مخلد بأن محمد وفيه هريرة أبأي حأديث من
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 315 ص:2ج: الشريعة تنزيه
يده ذات وقلة لفقره حأفره أو مؤمنا استذل من )حأديث125(

من علي حأديث لل) من (ابأن فضحه ثم القيامة يوما الله شهره
 الغازي سليمان بأن داود طريق

عشر مكة هدما فكأنما حأق بأغير مؤمنا فقيرا آذى من )حأديث126(
(كر) من المقربأين من ملك ألف قتل وكأنما المقدس وبأيت مرات
 تميم بأن محمد وفيه عمر ابأن حأديث

والنهار الليل مالهم ورأس الله أصدقاء الفقراء )حأديث127(
علي حأديث (مى) من ماله رأس يذهب أن قبل اتجر لمن فطوبأى

 العروس كتاب صاحأب الحسيني جعفر طريق من
مات ومن الله أحأباء والمرضى الله أصدقاء الفقراء )حأديث128(

من مفتوح التوبأة بأاب فإن تنسوا ول وتوبأوا الجنة فله التوبأة على
حأديث (مى) من منه الشمس تطلع حأتى ينسد ل المغرب قبل
 المذكور جعفر طريق من علي

ينظر والد له رجل من ما الله رسول قال عباس ابأن )حأديث129(
إليه نظر وإن قالوا مبرورة مقبولة حأجة له كتبت إل رحأمة نظر إليه
طريق (حأا) من وأطيب أكثر الله نعم قال مرة مائة اليوما في

 نهشل
فإنهم عراما فيهم كان وإن شبانكم هلك تتمنوا ل )حأديث130(

وإما عليهم الله فيتوب يتوبأوا أن إما خلل على فيهم كان ما على
ماء وإما فيطفئوه حأريق وإما فيقتلوه عدو إما الفات ترديهم أن

 مخارق ابأن حأصين وفيه عباس ابأن حأديث (نع) من فيسدوه
الجوع أهل يبغض لم ما الله ستر في العبد يزال ل )حأديث131(

عباس ابأن حأديث (مى) من ستره هتك أبأغضهم فإذا المطعم وقلة
 العكاشي إسحاق بأن محمد طريق من

يا فقال يديه ورفع ربأه سأل عمران بأن موسى أن )حأديث132(
عسكرك في إن موسى يا إليه الله فأوحأى أوذي أذهب أينما رب

الغماز أبأغض إني موسى يا الله فأوحأى عليه دلني رب يا قال غمازا
سليمان بأن داود طريق من علي حأديث (مى) من أغمز فكيف
الغازي

 316 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الله ابأتله تعالى الله عن العراض القلب ألف إذا )حأديث133(

أبأي الشج طريق من علي حأديث (كر) من الصالحين في بأالوقيعة
عن طريق من كتبناه وقد بأاطل هذا الساجي المؤتمن قال الدنيا
 له أصل فل الله رسول عن وأما الصوفية مشايخ بأعض

حأدثني قال يبكي وهو الله رسول حأدثني عمر ابأن )حأديث134(
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الرض من الملئكة تصعد لن محمد يا قال يبكي وهو جبريل
(كر) بأالسحار أنفسهم على ونوحأهم العبيد بأكاء من بأأفضل

 مريم أبأي ابأن نوح عصمة أبأي طريق من بأالبكاء مسلسل
النار على بأكى ومن الجنة دخل الجنة على بأكى من )حأديث135(

الدنيا على يبكي وهو الخرة على يبكي أنه الناس يرى النار دخل
 المحبر بأن داود وفيه هريرة أبأي حأديث (مى) من

 بأأعمالكم تلقوني ول بأنياتكم لقوني )حأديث136(
تيمية) ابأن (قال القيامة يوما للفقراء يعتذر الله إن )وحأديث137(

موضوعان

 317 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 والدعاء الذكر كتاب

الول الفصل

أو فقرا إليه فشكى الله رسول إلى رجل جاء عمر ابأن )حأديث1(
وتسبيح الملئكة صلة من أنت فأين الله رسول له فقال دينا

وما فقلت عمر ابأن قال السماء من الرزق الله ينزل فيها الخلئق
فقال متكئا وكان قاعدا الله رسول فاستوى قال الله رسول يا ذاك

الله سبحان الصبح صلة إلى الفجر طلوع من تقول عمر ابأن يا
الدنيا تأتيك مرة مائة الله وتستغفر العظيم الله سبحان وبأحمده

ثوابأه لك يسبح ملكا تقولها كلمة كل من الله ويخلق داخرة راغمة
ورد وقد الطبري إبأراهيم بأن إسحاق (حأب) وفيه القيامة يوما إلى
في الحاكم ورواه السيوطي قال بأها أعلم الله أخرى طريق من

 الجويباري فيه آخر طريق من تاريخه
الدارقطني أخرجه الميزان لسان في حأجر ابأن الحافظ قال قلت
ل وقال الطبري إبأراهيم بأن إسحاق طريق من مالك عن الرواة في

جماعة رواه وقد مالكا لقي إسحاق أظن ول مالك عن يصح
إبأراهيم بأن إسحاق عن آخر وجه من أخرجه ثم ضعاف كلها بأأسانيد

من وأخرجه مالك عن العدني الوليد بأن الله عبد عن المذكور
عن حأرب بأن أحأمد عن أيوب بأن أحأمد بأن جعفر ابأن إبأراهيم طريق

العزيز عبد بأن المجيد عبد عن روى أنه ذكر ثم الوليد بأن الله عبد
ضعيف الحديث هذا أن وقضيته انتهى بأزيادة مالك عن رواد أبأي بأن
أخرجه الحأياء تخريج في العراقي الحافظ وقال موضوع ل

أعرف ول مالك حأديث من غريب وقال الدعوات في المستغفري
إن عمرو بأن الله عبد حأديث من ولحأمد مالك حأديث في أصل له

الله وبأسبحان قال ثم الحديث الله إل إله بأل آمرك لبأنه قال نوحأا
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صحيح وإسناده الخلق يرزق وبأها شيء كل صلة فإنها وبأحمده
 أعلم تعالى والله للحديث شاهدا أحأمد حأديث أورد وكأنه انتهى

قالها فإن مرات أربأع العالمين رب لله الحمد قال من )حأديث2(
عليك أقبل قد الله إن صوته يسمع ل حأيث من ملك نادى الخامسة

بأن هشاما عن خارجة طريق من عائشة حأديث (حأا) من فسله
كان وقد لخارجة الحديث لهذا معجب أنا وقال عنها أبأيه عن عروة
غياثا عن أخذه أنه يشبه الحديث وهذا يدلس ثم الضعفاء عن يأخذ
العبد قال إذا مرفوعا الحأياء في الغزالي (قلت) وعند إبأراهيم ابأن

بأين ما ملت لله الحمد

 318 ص:2ج: الشريعة تنزيه
بأين ما ملت الثانية لله الحمد العبد قال وإذا والرض السماء
 لله الحمد قال وإذا الرض إلى السابأعة السماء
غريب تخريجه في العراقي قال تعطه سل تعالى الله قال الثالثة

 أعلم تعالى والله أجده لم اللفظ بأهذا
السابأعة الرض تحت أسفله نور من عمودا لله إن )حأديث3(

وأن الله إل إله ل أن أشهد العبد قال فإذا العرش تحت ورأسه
يا فيقول اسكن الله فيقول العمود له اهتز ورسوله عبده محمدا

قد وإني اسكن الله فيقول لقائلها تغفر لم وأنت أسكن كيف رب
(قط) من العمود ذلك هز من فأكثروا النبي قال لقائلها غفرت
جزئه حأيويه) في بأن عمر (أبأو صبح بأن عمر وفيه عباس ابأن حأديث

وروى الغفاري إبأراهيم بأن الله عبد وفيه هريرة أبأي حأديث من
ويحيى أنس عن الحسن عن هشاما عن أنيسة أبأي بأن يحيى نحوه

وأخرجه السيوطي قال أنيسة أبأي بأن زيد أخوه وكذبأه متروك
موقوفا عباس ابأن عن نهشل طريق من تاريخه في الخطيب
المكذوبأة النسخة تلك من اللهيات في الشحامي زاهر وأخرجه

من الديلمي وأخرج قال آبأائه عن الرضي موسى بأن علي على
السموات خرقت الله إل إله ل المسلم العبد قال إذا أنس حأديث

ولم أسكن كيف فتقول اسكني فيقول الله يدي بأين تقف حأتى
وأخرج له غفرت وقد إل لسانه على أجريك ما فيقول لقائلي تغفر

(قلت) كان بأنحوه عباس ابأن حأديث من الديباج في الختلي
من سنديهما وفي بأهما للستشهاد الخبرين هذين ذكر السيوطي

 أعلم تعالى والله أعرفه لم
(خط) حأبيبه على حأبيب دعاء يستجيب ل أن الله سألت )حأديث4(

أبأي عن يرويه النقاش بأكر أبأو فيه يصح ول عمر ابأن حأديث من
عن عمرو بأن معاوية جده عن عمرو ابأن معاوية بأنت ابأن غالب
ثقات غالب أبأي فوق ومن عمر ابأن عن مجاهد عن ليث عن زائدة
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تهمة فزالت ثقة وهو الكوكبي علي أبأو تابأعه لكن متهم والنقاش
ضعيفا الدارقطني قال كما وكان غالب أبأا العيب ولزما النقاش

في العبارة هذه فإن عجب وهو السيوطي يتعقبه (قلت) لم
إن ثم بأالوضع حأديثه على الحكم تقتضي ل غالب أبأي تضعيف
في قال أنه القاضي كامل بأن أحأمد عن الميزان في نقل الذهبي

في ذما أعلمه ل غالب أبأي

 319 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الندلسي مسلمة أن اللسان في حأجر ابأن الحافظ وزاد الحديث

تعالى ) والله1( حأسنا حأديثه يكون أن يقتضي فهذا ثقة إنه قال
 أعلم

بأن عيسى على اليهود اجتمعت لما الله رسول قال أنس )حأديث5(
فهبط عبدي أدرك جبريل إلى الله أوحأى بأزعمهم ليقتلوه مريم

الله إل إله ل مكتوب فيه جبريل جناح في بأسطر هو فإذا جبريل
قال جبريل يا أقول وما قال قل عيسى يا قال الله رسول محمد
بأاسمك اللهم أدعوك الحأد الواحأد بأاسمك أسألك إني اللهم

ما عني فرجت إل كلها الركان مل الذي الوتر العظم العظيم
إلى ارفع أن جبريل إلى الله فأوحأى عيسى بأها فدعا فيه أمسيت

بأني يا هاشم بأني يا فقال أصحابأه إلى الله رسول التفت ثم عبدي
ما نبيا بأالحق بأعثني فوالذي الكلمات بأهؤلء ربأكم ادعوا مناف عبد
السبع والرضون السبع والسموات العرش لها اهتز إل قوما بأها دعا

 مجاهيل رواته (خط) وعامة
ل حأي أنت اللهم له الله استجاب السماء بأهذه دعا من )حأديث6(

ل وصادق تشك ل وسميع ترتاب ل وبأصير تغلب ل وخالق تموت
تظلم ل وغافر تبعد ل وقريب تنفد ل وأبأدي تغلب ل وقاهر تكذب
وعظيم تقهر ل وجبار تسأما ل ومجيب تناما ل وقيوما تطعم ل وصمد

ل ووفي يوصف ل وعليم تضعف ل وقوي تعلم ل وعالم تراما ل
يقهر ل ومنيع يجور ل وحأكيم يفتقر ل وغني يحيف ل وعدل يخلف

يستأمر ل ووتر يغلب ل وغالب يحقر ل ووكيل ينكر ل ومعروف
يبخل ل وجواد يذهل ل وسريع يمل ل ووهاب يستشير ل وفرد

ودائم يرى ل ومحتجب يناما ل وقائم يغفل ل وحأافظ يذل ل وعزيز
بأعثني والذي ينازع ل ومقتدر يشبه ل وواحأد يبلى ل وبأاق يفنى ل

بأها دعا ولو لذابأت الحديد صفائح على الدعوات بأهذه دعا لو بأالحق
بأها دعا ثم والعطش الجوع إليه أبألغ ومن لسكن جار ماء على

له لنشعب جبل يريده موضع وبأين بأينه أن ولو وسقاه الله أطعمه
دعا ولو لفاق مجنون على دعا ولو الموضع إلى يسلكه حأتى الجبل
بأها دعا ولو ولدها عليها لهون ولدها عليها عسر قد أمرأة على
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بأها دعا ولو منزله يحترق فلم لنجا منزله وفيها تحترق والمدينة
الله وبأين بأينه ذنب كل له الله غفر الجمعة ليالي من ليلة أربأعين

أن قبل بأها دعا ثم جائر سلطان على دخل أنه ولو وجل عز

 320 ص:2ج: الشريعة تنزيه
منامه عند بأها دعا ومن شره من الله لخلصه إليه السلطان ينظر
الروحأانيين من ملك ألف سبعمائة حأرف بأكل إليه الله بأعث

له ويستغفرون الله يسبحون والقمر الشمس من أحأسن وجوههم
له ويرفعون السيئات عنه ويمحون الحسنات له ويكتبون ويدعون

عمل وإن شهيدا مات مات فإن بأها دعا وقد ناما ومن الدرجات
حأاجة ألف ألف له الله قضى بأها دعا ومن بأيته لهل وغفر الكبائر

سليمان وتابأعه الجويباري وفيه وعلي عمر حأديث منده) من (ابأن
يعلم والله مختلق واللفظ البلخي داود بأن والحسين عيسى بأن

بأزيادة لنا روى وقد وبأدل وغيرا الخران سرقه ثم أول وضعه أيهم
ومتابأعة السيوطي قال مجاهيل فيه مظلم طريق من ونقصان
النجار ابأن وقال قال ثم فذكرهما نعيم أبأو رواهما والحسين عيسى

ولعله أعرفهم لم رجال (قلت) فيه آخر طريقا وذكر تاريخه في
الجوزي ابأن إليه أشار الذي المظلم الطريق أنه إلى إشارة أورده
 أعلم تعالى والله

فجاءني العظم السم الله سألت الله رسول قال أنس )حأديث7(
المخزون بأاسمك أسألك إني اللهم مختوما مخزونا جبريل بأه

القيوما الحي المبارك المقدس الطهر الطاهر المطهر المكنون
نهينا عائشة يا فقال علمنيه الله رسول يا وأمي بأأبأي عائشة قالت

جسر بأن جعفر (عد) وفيه والسفهاء والصبيان النساء تعليمه عن
ليس يحيى قال وأبأوه مناكير أحأاديثه عدي ابأن قال وجعفر أبأيه عن

موضوع شبه حأديث هذا الميزان في الذهبي (قلت) قال بأشيء
كتب حأاتم أبأي ابأن قال فقد جعفر ابأنه ول أقول جسر يحتمله وما
ولم التوثيق صيغ من العبارة وهذه شيخ فقال عنه وسئل أبأي عنه

من ولعلها قال بأل قبله من حأديثه في النكارة بأأن عدي ابأن يجزما
تضعيفه على الكثرون كان وإن وأبأوه انتهى يضعف فإنه أبأيه قبل
كان حأاتم أبأو وقال الحديث ضعيف صدوق الساجي فيه قال فقد
زياد بأن محمد جعفر عن له الراوي لكن بأالقوي وليس صالحا رجل

لهما أقف ولم القرشي محمد بأن الرحأمن عبد وعنه معروف بأن
 أعلم تعالى والله ترجمة على

بأاب عنه ويغلق الدعاء بأاب لعبد ليفتح الله كان ما )حأديث8(
بأن الحسن وفيه أنس حأديث (عق) من ذلك من أكرما الله الجابأة
البلخي محمد
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 321 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الظالمين من أكثر يكونوا لم ما للمتظلمين يستجاب )حأديث9(

حأديث (حأب) من لهم يستجاب فل فيدعون منهم أكثر كانوا فإذا
 هماما بأن الله عبد بأن إبأراهيم فيه يصح ول جرير

الدعاء هذا فليكتب القرآن حأفظ الله يوعيه أن أراد من )حأديث10(
يمس أن قبل المطر بأماء ليغسله ثم ماذي بأعسل نظيف إناء في

اللهم الله بأإذن يحفظه فإنه أياما ثلثة الريق على فليشربأه الرض
رسولك محمد بأحق أسألك مثلك يسأل لم مسئول بأأنك أسألك إني

وعيسى ونجيك كليمك وموسى وصفيك خليلك وإبأراهيم ونبيك
داود وزبأور موسى وتوراة إبأراهيم بأصحف وأسألك وروحأك كلمتك
حأق وبأكل أوحأيته وحأي بأكل وأسألك محمد وفرقان عيسى وإنجيل
وفقير أقنيته وغني هديته ضال وبأكل أعطيته سائل وبأكل قضيته
لهم فاستجبت أولياؤك بأها دعاك التي بأأسمائك وأسألك أغنيته

بأه أنبت الذي بأاسمك وأسألك كتابأك في أنزلته اسم بأكل وأسألك
فأظلم الليل على وضعته الذي بأاسمك وأسألك العباد أرزاق

بأاسمك وأسألك فرست الجبال على وضعته الذي بأاسمك وأسألك
استقل الذي بأاسمك وأسألك فاستوت الرضين على وضعته الذي

الذي العزيز الفرد الصمد الحأد الواحأد بأاسمك وأسألك عرشك بأه
الحي المقدس المبارك المطهر الطاهر الظاهر كلها الركان مل

المتعال الكبير والشهادة الغيب عالم والرض السموات نور القيوما
أن وبأكبريائك وبأعظمتك التاما ونورك بأالحق المنزل بأكتابأك وأسألك
قلبي في وثبتهما العلم أصناف وحأفظ القرآن كتابأك حأفظ ترزقني
جسدي بأهما وتستعمل ودمي بألحمي وتخلطهما وبأصري وسمعي

غنجار) في (عيسى بأك إل قوة ول حأول ل فإنه ونهاري ليلي في
بأه المتهم وهو صبح بأن عمر وفيه مسعود ابأن حأديث من نسخته

بأكر أبأي حأديث من الثواب في الشيخ أبأو ورواه السيوطي قال
الشيباني عنترة بأن هارون ابأن الملك عبد طريق من الصديق
أخرجه آخر طريق وله قال إعضال من السند في ما مع الدجال

قال المروزي إبأراهيم بأن موسى (قلت) فيه الجامع في الخطيب
سرقه أو وضعه فإما بألياه من الحديث هذا إن الميزان في الذهبي

 أعلم تعالى والله إسنادا له وركب وضعه ممن
مائة الله ذكره واحأدة مرة السواق في الله ذكر من )حأديث11(

راشد بأن عمر وفيه عمر ابأن حأديث النقاش) من سعيد (أبأو مرة

 322 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الثاني الفصل
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أعطي ما أفضل أعطيته مسئلتي عن ذكري شغله من )حأديث12(
وصفوان عمر حأديث الصهباء) من أبأي بأن صفوان (رواه السائلين

أماليه في حأجر ابأن الحافظ (تعقب) فقال بأه يحتج ل حأبان ابأن قال
يصب ولم العباد أفعال خلق في البخاري أخرجه حأسن حأديث هذا
حأبان ابأن إلى استند وإنما الموضوعات في إيراده في الجوزي ابأن
بأل ذلك على حأبان ابأن يستمر ولم الضعفاء في لصفوان ذكره في

وابأن شاهين ابأن الثقات في ذكره وكذا الثقات في فذكره رجع
في البخاري وذكره وثقه معين ابأن إن خلفون ابأن وقال خلفون
أبأي حأديث من أيضا الحديث ورد وقد جرحأا فيه يحك فلم التاريخ
أخرجه جابأر حأديث ومن وحأسنه الترمذي أخرجه الخدري سعيد

حأديث من أيضا وجاء السيوطي قال انتهى الشعب في البيهقي
عبد مسلم أبأي طريق من الحلية في نعيم أبأو أخرجه حأذيفة

وقال حأذيفة عن منصور عن عيينة بأن سفيان عن واقد بأن الرحأمن
عبد مسلم (قلت) أبأو عيينة ابأن عن مسلم أبأو بأه تفرد غريب

ل فإذن عدي ابأن قاله كما الحديث يسرق واقد بأن الرحأمن
 أعلم تعالى والله بأحديثه يستشهد

فقهر عل الذي لله الحمد فقال فراشه إلى آوى من )حأديث13(
على وهو الموتى يحيى الذي لله والحمد فقدر وملك فجبر وبأطن

أبأي حأديث (حأا) من أمه ولدته كيوما ذنوبأه من خرج قدير شيء كل
وأبأو متروك الترمذي العباس بأن سهل وفيه مجاهيل وفيه الدرداء
أخرجه عباس ابأن حأديث من جاء (تعقب) بأأنه كذلك الكلبي جناب

بأالليل مضجعه عند قال من بألفظ الكنى في الحاكم أحأمد أبأو
لله والحمد فجبر بأطن الذي لله والحمد فقدر عل الذي لله الحمد
آخر وسقط قال مات قدير شيء كل على وهو الموتى يحيي الذي

(قلت) مجهولون ورواته منكر حأديث هذا الحاكم قال على الحديث
أبأي رجال من الكلبي جناب وأبأو الفضائل في بأه يتساهل هذا مثل
التقريب في حأجر ابأن الحافظ قال ماجه وابأن والترمذي داود

حأجر ابأن ول الميزان في الذهبي يذكره لم وسهل لتدليسه ضعفوه
العباس بأن سهل فقال المغنى في الذهبي ذكره نعم اللسان في

ليس أنه هذا وقضية الدارقطني تركه عيينة ابأن عن الترمذي
أعلم والله تركه على مجمعا

 323 ص:2ج: الشريعة تنزيه
السلما عليه نوح على الله صلى يمسي حأين قال من )حأديث14(

فيه يصح ول أمامة أبأي حأديث (عد) من الليلة تلك عقرب تلدغه لم
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يتهم لم بأشرا (تعقب) بأأن متروكان وهما القاسم عن نمير بأن بأشر
ابأن ووثقه الربأعة له روى والقاسم ماجه ابأن رجال من وهو بأكذب
ابأن أخرجه موقوف شاهد وللحديث والجوزجاني والترمذي معين

ما السفينة في نوح حأمل لما قال خالد عن تاريخه في عساكر
أنت ل قال معك أدخلني الله نبي يا فقالت العقرب جاءت حأمل

عليك يصلي من ألدغ ل أن علي فلك احأملني فقالت الناس تلدغي
) 1الليلة(

رسول إلى النصاري دجانة أبأو شكى النصاري موسى )حأديث15(
فإذا عيني فتحت إذا نائم البارحأة أنا بأينا الله رسول يا فقال الله
فإذا إليه بأيدي فضربأت ويطول يعلو فجعل شيطان رأسي عند

بأسم اكتب طالب أبأي بأن لعلي الله رسول فقال القنفذ كلجد جلده
محمد العالمين رب رسول من كتاب هذا الرحأيم الرحأمن الله

القرشي المدني المكي البأطحي التهامي العربأي المي النبي
والقبلة والقرآن والناقة والقضيب والهراوة التاج صاحأب الهاشمي

إل والعمار الزوار من الدار طرق من إلى الله إل إله ل قول صاحأب
يك فإن سعة الحق في ولكم لنا فإن بأعد أما بأخير يطرق طارقا
مبطل حأق مدعي أو مجترئا فاجرا أو مقتحما مؤذيا أو مولعا عاشقا

ما يكتبون لدينا ورسله بأالحق وعلينا عليكم ينطق الله كتاب فهذا
من إلى الوثان عبدة إلى وانطلقوا القرآن حأملة اتركوا تمكرون

(يرسل العظيم العرش رب هو إل إله ل آخر إلها الله مع اتخذ
السماء انشقت تنتصران) (فإذا فل ونحاس نار من شواظ عليكما
جان)  ول إنس ذنبه عن يسأل ل كالدهان) (فيومئذ وردة فكانت

ينادون هم فإذا فوضعه رأسك عند ضعه فقال الكتاب طوى ثم
زارنا زائر ولكن أذاك طلبنا ول أردناك ما والله بأالنار أحأرقتنا النار

أرفعه ل بأيده محمد نفس والذي فقال الله كتاب عنا فارفع فطرق
فأخبره الله رسول أتى أصبح فلما الله رسول أستأذن حأتى عنكم
(ابأن بأالعذاب عليهم فعد بأالسيئة عادوا فإن عنهم ارفع فقال

اسمه من الصحابأة في ليس إذ انقطاع سنده الجوزي) وفي
أخرجه البيهقي (تعقب) بأأن مجهولون رجاله وأكثر أصل موسى

بأالزيادة لهذا بأمخالفة آخر طريق من (قلت) يعني الدلئل في
طويل حأديث دجانة أبأي حأرز في روى وقد البيهقي قال ثم والنقص

ونقل انتهى روايته تحل ل موضوع وهو

 324 ص:2ج: الشريعة تنزيه
دجانة أبأي حأديث قال أنه البر عبد ابأن عن المفهم في القرطبي

)1البيهقي( رواية يعني وكأنه ضعف فيه إليه المنسوب الحرز في
 أعلم تعالى والله

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

عليه الله فدعا يشكرها فلم نعمة أخيه على أنعم من )حأديث16(
الول في يصح ول عباس ابأن حأديث عق) من (خط له استجيب

بأن عمرو أبأي عن قديد بأن نصر الثاني وفي الواحأد عبد بأن جعفر
نصر عن مجهولن هذان و أنس بأن الحميد عبد عن الشغافي حأميد

من أخرجه البيهقي (تعقب) بأأن خراسان على أميرا وكان سيار بأن
اللهم سيار بأن نصر وقال آخره وفي الشعب في الثاني الطريق

السلح حأر فأذقهم اللهم يشكروا فلم بأساما آل على أنعمت قد إني
 بأالسيف إل منهم واحأد مات فما
ثم سيار بأن نصر عن المبارك بأن الله عبد عن ذلك وروى قال ثم

الله يكلمهم ل أناس في أنس بأن معاذ حأديث شواهده ومن قال
نعمتهم فكفر قوما عليه أنعم ورجل إليهم ينظر ول القيامة يوما

أخرجها المبارك ابأن ورواية السيوطي قال انتهى منهم وتبرأ
أخرجه متابأع الواحأد عبد بأن ولجعفر نيسابأور تاريخ في الحاكم
وتهمة بأل تهمته فزالت الخلفاء رواه ما جزء في بأدر بأن الحسن

 شيخه وشيخ وشيخه قديد بأن نصر
الثالث الفصل

يعلم ولو إمارته لترك الله ذكر في له ما المير يعلم لو )حأديث17(
قسم تسبيحة ثواب أن ولو تجارته لترك الله ذكر في له ما التاجر
(مى) الدنيا أضعاف عشرة منهم واحأد كل أصاب الرض أهل على
 النخعي داود أبأو وفيه سعد بأن سهل حأديث من

ما إل بأه تلتقيان والشفتان إل شيء الكلما من ليس )حأديث18(
من بأها يلتقيان ل الشفتان فإن الله إل إله ل أن شهادة من كان

وآخره كلمكم ابأتداء في التوحأيد من فاستكثروا وعظمها حألوتها
 كذابأون أربأعة فيه ظلمات وإسناده أنس حأديث (مى) من

عز الله أسكنه صوته بأها ومد الله إل إله ل قال من )حأديث19(
ابأن حأديث (مى) من الجلل ذو فقال نفسه بأها سمى دارا وجل
 كثير بأن عباد وفيه عمر

ذنب آلف أربأعة له هدمت ومدها الله إل إله ل قال من )حأديث20(
من

 325 ص:2ج: الشريعة تنزيه
(قلت) قال سالم بأن نعيم وفيه أنس حأديث (مى) من الكبائر

أنه إل الذيل في النجار ابأن أخرجه اللسان في حأجر ابأن الحافظ
تصحف سالم بأن يغنم وأظنه تماما ابأن مهملة فعين بأنون نعيم قال

 أعلم تعالى والله انتهى بأاطل والحديث أبأيه واسم اسمه
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على نور من ملئكة حأوله نور من بأحرا تعالى لله إن )حأديث21(
البحر ذلك حأول يسبحون نور من حأراب بأأيديهم نور من خيل

سبحان والجبروت العزة ذي سبحان الملكوت و الملك ذي سبحان
قالها فمن والروح الملئكة رب قدوس سبوح يموت ل الذي الحي

ذنبه من تقدما ما له الله غفر عمره في أو سنة أو شهر أو يوما في
فر أو عالج رمل مثل أو البحر زبأد مثل ذنوبأه كانت ولو تأخر وما
وفيه علته يبين (قلت) لم أنس حأديث (مى) من الزحأف من

النعمان بأن إسماعيل بأن نصر وعنه السمرقندي الحجاج بأن موسى
 أعلم تعالى والله أعرفهم ولم النهاوندي عامر بأن علي هذا وعن

والحسنة حأسنة ألف سبعون الغازي من التسبيحة )حأديث22(
وفيه علته يبين (قلت) لم معاذ حأديث (مى) من أمثالها بأعشر

تعالى والله الصبهاني محمد بأن وإبأراهيم زياد أبأي بأن إسماعيل
 أعلم

فاطمة يا الله رسول لي قال عنها الله رضي فاطمة )حأديث23(
العلى الله سبحان الكافي لله الحمد فقولي مضجعك أخذت إذا

الله من ليس دعا لمن الله سمع قضى الله شاء وما الله حأسبي
إل دابأة من (ما وربأكم ربأي الله على توكلت منجا الله وراء ول ملجأ

لم الذي لله الحمد مستقيم صراط على ربأي إن بأناصيتها آخذ هو
عند يقوله مسلم من ما قال ثم قالت السورة آخر ولدا) إلى يتخذ

السني) من (ابأن فتضره والهواما الشياطين وسط يناما ثم منامه
 عمرو بأن مجاشع طريق

لله العزة عليه ويثنى الرب يعظم قال النبي أن أنس )حأديث24(
والسلطان لله والكبرياء لله والرحأمة لله والعظمة لله والجبروت

لله والقوة لله والقدرة لله والنور لله والحكم لله والملك لله
شأنك أعظم ما العظيم العرش رب لله والتقديس لله والتسبيح

بأعبادك وألطفك خلفك من وأقربأك مكانك وأعلى ملكك وأفخر
وأبأصر وأجل وأسمع أعظم أنت لعزك وأمنعك لسرك وأرفعك
وأكرما وأعز وأجبر وأعلى وأقدر وأغنى وأشكر وأظهر وأكثر وأعلى

وأمجد وأحأمد وأبأهى وأرحأم وأبأر
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وأحأكم وأقهر وأعطى وأوسع وأقدر وألطف وأسرع وأنور وأجود

الله فتبارك عظمتك عبادك يدرك أن من وأكمل وأحأسن وأفضل
الله عبد الشيخ أبأي شيخ وفيه علته يبين قلت) لم (يخ العالمين رب
وفيه أعرفهما لم الفيض بأن إسحاق هذا وشيخ زكريا بأن محمد بأن

المضاء فأما أنس عن زياد بأن العزيز عبد عن الجارود بأن المضاء
خبر له اللسان في وقال الصدق محله حأاتم أبأو قال الميزان ففي
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بأن الله عبد عن قال أنه إل فذكره للرافعي قزوين تاريخ في منكر
الحافظ فقال زياد بأن العزيز عبد وأما سيأتي والخبر أنس عن زياد

عبد رواية من حأديث على الكلما في الحأياء تخريج في العراقي
وهو مجهول زياد بأن العزيز عبد لفظه ما أنس عن هذا العزيز
 أعلم تعالى والله انتهى أنس وبأين بأينه منقطع

أحأسن ما وبأحمدك سبحانك تطعمنا ما أكثر ما سبحانك )حأديث25(
فقراء وعلى علينا ووسع نعمتك علينا فأتم اللهم تبتلينا ما

 الحسين بأن بأشر وفيه أنس حأديث (مى) من المسلمين
ألف مائة له الله كتب وبأحمده الله سبحان قال من )حأديث26(

خطيئة ألف مائة عنه ومحا حأسنة ألف وعشرين وأربأعا حأسنة
وأربأعا درجة ألف مائة له ورفع خطيئة ألف وعشرين وأربأعا

عمار أبأي بأن زياد وفيه أنس حأديث (مى) من درجة ألف وعشرين
أورده حأسنة ألف وعشرين وأربأعا إلى الحديث (قلت) صدر

ابأن حأديث من كيسان بأن عامر ترجمة في الميزان في الذهبي
ضعفه ومع عدي ابأن قال قال ثم عامر مناكير من أنه على عمر
 أعلم تعالى والله حأديثه يكتب عامرا يعني

ألف ألف له الله كتب وبأحمده الله سبحان قال من )حأديث27(
زاد ومن درجة ألف ألف له ورفع سيئة ألف ألف عنه ومحا حأسنة
وفيه أنس حأديث (مى) من له الله غفر استغفر ومن الله زاده

 العدوي سعيد أبأو وعنه أنس مولى خراش
في السيوف حأطم من خير العشي و بأالغداة الله لذكر )حأديث28(

 المذكور الطريق من أنس حأديث (مى) من الله سبيل
من والرض السماء بأين ما تكبيرته سترت العبد كبر إذا )حأديث29(

الملطي نجيح بأن إسحاق وفيه الدرداء أبأي حأديث (كر) من شيء

 327 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وثمانية ألف مائة له كتب العظيم الله سبحان قال من )حأديث30(

كتب له شريك ل وحأده الله إل إله ل قال ومن حأسنة ألف وأربأعون
مخارق وفيه سلمة أما حأديث (مى) من حأسنة ألف خمسمائة له
 مجهول ميسرة بأن

إليه الله نظر بأالقدرة تعزز الذي لله الحمد قال من )حأديث31(
ملك وكل السماء في ملك كل له واستغفر يعذبأه لم إليه نظر ومن
 النخعي عمرو بأن سليمان وفيه أنس حأديث (حأا) من الرض في

الله قال مرات أربأع العالمين رب لله الحمد قال من )حأديث32(
 عون بأن بأشر وفيه أمامة وأبأي واثلة حأديث (يخ) من تعطه سل

فسلم رجل فجاءه النبي عند كنت الصديق بأكر أبأي )حأديث33(
حأاجته الرجل قضى فلما جنبه إلى وأجلسه وجهه وأطلق النبي فرد
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أهل كعمل يوما كل له يرفع رجل هذا بأكر أبأا يا النبي فقال نهض
مرات عشر علي صلى أصبح كلما لنه قال ذلك ولم قلت الرض
كما المي النبي محمد على صل اللهم يقول أجمع الخلق كصلة
على وصل خلقك من عليه صلى من عدد عليه نصلي أن أمرتنا
محمد على وصل عليه يصلى أن ينبغي كما المي النبي محمد
طريق من الفراد (قط) في عليه نصلي أن أمترنا كما المي النبي
 رحأمة بأن كادح

ل أن وأمرنا بأه ندعو دعاء الله رسول علمنا عمر ابأن )حأديث34(
والجساد الفانية الرواح رب اللهم الدنيا أمر من شيء في بأه ندعو

بأالطاعة البالية الجساد إلى الراجعة الرواح بأطاعة أسألك البالية
بأالحق وأخذك التامة بأالكلمة بأعروقها الممتلئة الجساد وبأطاعة

رحأمتك ويرجون قضائك فصل ينتظرون يديك بأين والخلئق منهم
قلبي في واليقين بأصري في النور تجعل أن عقابأك ويخافون

(مى فارزقني صالحا وعمل لساني على والنهار بأالليل وذكرك
طريقه ومن للدارقطني الفراد في وهو علته يبين قلت) لم

والله أعرفهما ولم أبأيه عن يحيى بأن الفضل وفيه الديلمي أخرجه
 أعلم تعالى

الليل ثلث في مرات ثلثا يوما كل نفسه الرب يحمد )حأديث35(
الفجر طلوع إلى الباقي
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عند والثالث العصر من تصيركهيئتها إلىأن الفجر طلوع بأعد والثاني

إله ل الله أنا إني تعالى الله فيقول الظهر صلة إلى الشمس زوال
أنا إني الحكيم العزيز أنا إل إله ل الله أنا إني العظيم العلي أنا إل

أرحأم أنا إل إله ل الله أنا إني الغفور العفو أنا إل إله ل الله
إله ل الله أنا إني الدين يوما مالك أنا إل إله ل الله أنا إني الراحأمين

إني أزل لم أنا إل إله ل الله أنا إني معيده ثم شيء كل مبدئ أبأا إل
خالق أنا إل إله ل الله أنا إني الصمد الحأد الواحأد أنا إل إله ل الله أنا

الله أنا إني والنار الجنة خالق أنا إل إله ل الله أنا إني والشر الخير
الملك أنا إل إله ل الله أنا إني والشهادة الغيب عالم أنا إل إله ل

إله ل الله أنا أني المؤمن السلما أنا إل إله ل الله أنا إني القدوس
فمن المتعال الكبير أنا إل إله ل الله أنا إني العزيز المهيمن أنا إل

يأتي حأتى أنت إل إله ل الله أنت فيقول المحامد بأهذه الله حأمد
المخلصين الفائزين من وجل عز الله كتبه السماء هذه على

(مى) المخبتين الساجدين الراكعين السائحين الحامدين التائبين
العزيز عبد (قلت) وعنه ربأه عبد بأن ميسرة وفيه علي حأديث من
عن مر ما يؤيد وهذا الجارود ابأن المضاء العزيز عبد وعن زياد بأن
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أنس وبأين بأينه منقطع أنس عن العزيز عبد حأديث أن من العراقي
 أعلم والله

ورب السبع السموات رب لله (الحمد قال من )حأديث36(
ولكن ومثله العظمة وله ولكن ومثله السورة آخر الرضين) إلى

أداه إل حأق عليه يبق لم لوالدي ثوابأها اجعل اللهم قال ثم النور وله
منهم الحأياء والمؤمنات للمؤمنين ثوابأها اجعل رواية وفي إليهما

قبره في عليه الله أدخل إل القبور أهل من أحأد يبق لم والموات
بأن بأشر وفيه أنس حأديث (مى) من والنور والفسحة الضياء

 الحسين
الملك) بأيده الذي (تبارك قرأ ثم فراشه إلى أوى من )حأديث37(

الحراما والمشعر والمقاما والركن والحراما الحل رب اللهم قال ثم
حأتى ملكين بأه الله وكل مرات أربأع وسلما تحية محمد روح بألغ

فأقول السلما عليك يقرأ فلن بأن فلن إن له فيقولن محمدا يأتيا
حأديث (يخ) من وبأركاته والله ورحأمة السلما فلن بأن فلن وعلى

الموضوعات في إدخاله وفي علة يذكر (قلت) لم قرصافة أبأي
بأهذا إل أعرفه ل وقال المختارة في أخرجه الضياء فإن نظر

انتهى المقالت بأعض فيه من رواته وفي جدا غريب وهو الطريق

 329 ص:2ج: الشريعة تنزيه

علي بأن محمد جعفر أبأي قول من معروف ) أنه1( القيم ابأن وذكر
 أعلم تعالى والله أشبه وأنه

خده تحت اليمنى يده فوضع فراشه إلى أوى من )حأديث38(
أحأد الله إل إله ل عبادك تبعث يوما عذابأك قني اللهم قال ثم اليمن
ووكل القبر عذاب من عوفي إل مرات ثلثا بأالله إل قوة ول صمد

(يخ) من جهنم عن يزحأزحأه حأتى بأيده يأخذ ملك القيامة يوما بأه
 رزاما بأن محمد وفيه أنس حأديث

المسلمين من إخوانه من رجل لربأعين دعا من )حأديث39(
(مى) من حأساب بأغير الجنة وأدخله له الله غفر بأأسمائهم يسميهم

 ضعفاء كلهم ورجاله أنس حأديث
إليه هبط حأراء يريد مكة من النبي خرج لما بأكر أبأي )حأديث40(

تدعو دعاء علمني وقد السلما يقرئك وجل عز الله إن فقال جبريل
من جبريل وقال النبي فعلمه سترا مكة أهل وبأين بأينك فيجعل بأه

يخف لم سفر في بأه دعا أو منزله في وعلقه الدعاء هذا كتب
ويزيد الليل آفات عنه الله ويدفع مريدا شيطانا ول جائرا سلطانا

يا سميع يا قدير يا كبير يا اللهم منزله من السوء ويذهب رزقه في
يا المنير والقمر الشمس خالق يا وزير ول له شريك ل من يا بأصير
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جابأر يا الصغير الطفل رزاق يا المستجير الخائف البائس عصمة
دعاء وأدعوك أسألك عنيد جبار كل قاسم يا الكسير العظيم
من العز بأمعاقد أسألك الضرير المضطر كدعاء الفقير البائس
المكتوبأة الثمانية وبأأسمائك كتابأك من الرحأمة وبأمفاتيح عرشك

وفيه أنس حأديث (يخ) من وكذا كذا تجعل أن الشمس قرن على
 قيس بأن الله عبد

في وجه ألف رأس كل في رأس ألف له ملكا لله إن )حأديث41(
بأكل تعالى الله يسبح لسان ألف فم كل في فم ألف وجه كل

نعم قال مني أعبد خلقا خلقت هل رب يا فقال لغة بأألف لسان
فأتى له فأذن أزوره أن لي فائذن رب يا قال آدما بأني من رجل
مبيت عندك هل الله عبد يا فقال عليه فسلم حأديقة يسقي رجل
فقال كل فقال الطعاما فأحأضر منزله فأتى وليال نعم قال ليلة

عنده فبقي فناما رأسه وضع ثم فأكل أشتهيه ما بأشرا خلقك والذي
جلسة إل ل قال أرى ما غير عمل من هل رجل يا فقال أياما ثلثة

ينبغي كما وخلقه محامده جميع أضعاف لله الحمد فأقول أجسلها
المسبحون له سبح ما أضعاف الله وسبحان ربأنا جلل وعز لوجهه
في الملك فقال مثلها أكبر والله ربأنا لكرما ينبغي وكما

 330 ص:2ج: الشريعة تنزيه
(مى) علي فضلت بأهذا الملك قال مرات عشر قال كم يوما كل
الهيثم بأن ومطهر عياش أبأي بأن أبأان وفيه أيس حأديث من

 هالك حأكيم بأن وزكريا متروكان
عليه الله رد صلته في والمؤمنات للمؤمنين دعا من )حأديث42(

(يخ) حأسنة ومؤمنة مؤمن كل من الساعة تقوما أن إلى آدما من
) 1قلت( أنس حأديث من

هذا ورسوله الله صدق أكبر الله فقال جنازة رأى من )حأديث43(
عشرين له كتب وتسليما إيمانا زدنا اللهم ورسوله الله وعد ما

حأديث (مى) من القيامة يوما إلى يقولها يوما من يوما كل في حأسنة
 النخعي داود أبأو عمرو بأن سليمان وفيه أنس

عدوه على وينصره عمره في له ينسأ أن سره من )حأديث44(
وحأين يمسي حأين فليقل السوء ميتة ويوقي رزقه عليه ويوسع
ومبلغ العلم ومنتهى الميزان ملء الله سبحان مرات ثلثا يصبح

(مى) كذلك أكبر والله كذلك الله إل إله ول العرش وزنة الرضى
 الحصين بأن عمرو وفيه علي حأديث من

الله محا مرة أربأعين جمعة يوما كل في علي صلى من )حأديث45(
منه فتقبلت واحأدة مرة علي صلى ومن سنة أربأعين ذنوب عنه
محمد وفيه أنس حأديث (مى) من سنة ثمانين ذنوب عنه الله محا
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البديع القول في السخاوي الشمس العلمة (قلت) اقتصر رزاما بأن
مرفوعا هريرة أبأي حأديث من شاهد ولوله الحديث تضعيف على
ثمانين ذنوب له الله غفر مرة ثمانين الجمعة يوما علي صلى من

صل اللهم تقول قال عليك الصلة كيف الله رسول يا قيل سنة
رواه واحأدة وتعقد المي النبي ورسولك ونبيك عبدك محمد على

الماما عن التنبيه شرح في هريرة أبأي ) عن2( ونقل الدارقطني
تعالى الله و حأسن حأديث فيه قال أنه النعمان بأن الله عبد أبأي

 أعلم
وجل عز الله جعل لحقي تعظيما صلة علي صلى من )حأديث46(

المغرب في له وجناح المشرق في له جناح ملكا الكلمة تلك من
عز الله يقول العرش تحت ملوي وعنقه الرض تخوما في ورجله

يوما إلى عليه فيصلي نبي على صلى كما عبدي على صل له وجل
(قلت) البصري الحكم بأن العلء وفيه أنس حأديث (شا) من القيامة
في شاهين ابأن ورواه قال البديع القول في السخاوي أورده

وهو بأشكوال وابأن الفردوس مسند في والديلمي وغيره الترغيب
أعلم والله منكر حأديث
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عد وقال يدي في الله رسول عد عنه الله رضي علي )حأديث47(

عند من بأهن أنزلت هكذا جبريل وقال يدي في السلما عليه جبريل
كما محمد آل وعلى محمد على صل اللهم وعز جل العزة رب

بأارك اللهم مجيد حأميد إنك إبأراهيم آل وعلى إبأراهيم على صليت
آل وعلى إبأراهيم على بأاركت كما محمد آل وعلى محمد على

محمد آل وعلى محمد على وتحنن اللهم مجيد حأميد إنك إبأراهيم
حأميد إنك العالمين في إبأراهيم آل وعلى إبأراهيم على تحننت كما

 بأالعد مسلسل الحديث علوما (حأا) في مجيد
وقال جدا ضعيف إسناده الترمذي شرح في العراقي الحافظ قال

الحديث هذا أن اعتقادي الذكار على أماليه في حأجر ابأن الحافظ
كذبأه المساور بأن ويحيى وضاع خالد بأن عمرو سنده وفي موضوع
 متروك الطحان وحأرب الزدي

حأملته على العرش يثقل هل الله رسول سئل أنس )حأديث48(
وقت أي وفي قالوا حأملته على ليثقل إنه بأالحق بأعثني والذي قال
وجل عز الله غضب شركهم إلى المشركون قاما إذا قال ذاك

أشهد فيقول أمتي من المنتبه ينتبه حأتى حأملته على العرش ويثقل
ويخف الله غضب فيسكن له شريك ل وحأده الله إل إله ل أن

(تماما) في لقائلها اغفر اللهم العرش ويقول علىحملته العرش
في قال أنس مولى ياسر وفيه معجمه جميع) في (وابأن فوائده
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يسرا أظنه وياسر حأجر ابأن الحافظ وقال بأاطل حأديث هذا الميزان
 أنس مولى

عليه فشهدوا الله رسول إلى بأرجل جاءوا عمر ابأن )حأديث49(
على صل اللهم فقال يقطع أن النبي فأمر لهم ناقة سرق بأأنه

ل حأتى محمد على وسلم شيء صلتك من يبقى ل حأتى محمد
بأركاتك من يبقى ل حأتى محمد على وبأارك شيء سلمك من يبقى
فقال سرقتي من بأريء إنه محمد يا فقال الجمل فتكلم شيء
فجاءوا المسجد أهل من سبعون فابأتدره بأالرجل يأتيني من النبي

لذلك النبي فقال فأخبره مدبأر وأنت آنفا قلت ما هذا يا فقال بأه
بأيني يحولوا كادوا حأتى المدينة سكك في يتحدرون الملئكة رأيت
ليلة القمر من أضوأ ووجهك الصراط على لتردن قال ثم وبأينك
من (قلت) جاء الزدي موسى بأن سعيد طريق (مى) من البدر

في حأجر ابأن الحافظ وقال الطبراني أخرجه ثابأت بأن زيد حأديث
ترجمة

 332 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وقال النكارة ظاهر منكر هو رواته أحأد الحاطبي يحيى بأن هارون

 أعلم والله يصح ل عمر ابأن حأديث في البديع القول في السخاوي
إن الله قول أرأيت الله رسول يا قالوا علي بأن الحسن )حأديث50(

المكنون العلم من هذا إن فقال النبي على يصلون وملئكته الله
عند أذكر ل ملكين بأي وكل الله إن أخبرتكم ما عنه سألتموني أنكم
وقال لك الله غفر الملكان ذانك قال إل علي فيصلي مسلم عبد
فل مسلم عبد عند أذكر ول آمين الملكين لذينك جوابأا وملئكته الله

وملئكته الله وقال لك الله غفر ل الملكان ذانك قال إل علي يصلى
بأن الله عبد بأن الحكم (طب) وفيه آمين الملكين لذلك جوابأا

 خطاف
كل في لله فإن رجب شهر في الستغفار من أكثروا )حأديث51(

صاما من إل يدخلها ل مدائن لله وإن النار من عتقاء منه ساعة
 نباتة بأن الصبغ طريق من علي حأديث (مى) من رجب

بأكلمات ذنوبأكم تكفروا أن يمنعكم ما أصحابأي معاشر )حأديث52(
تبت لما أستغفرك إني اللهم الخضر أخي قال ما تقولون يسيرة

لك أف لم ثم نفسي من أعطيتك لما وأستغفرك فيه عدت ثم منه
لك ليس ما فيه فخالطني وجهك بأه أردت خير بأكل وأستغفرك بأه

(مى) من قادر علي فإنك تعذبأني ول عالم بأي فإنك تخزني ل اللهم
أعرفهم لم من سنده وفي علته يبين (قلت) لم عمر ابأن حأديث
 أعلم تعالى والله

وجل عز الله وتوحأيد وفوائده القرآن بأفضائل أنبئكم أل )حأديث53(
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مرة قالها من الله إل إله ل موضعا وثلثين ستة في الله كتاب في
وما تأخر وما ذنبه من تقدما ما له الله غفر مخلصا دهره في واحأدة

عباس ابأن حأديث (مى) من أبأدى وما أخفى وما أعلن وما أسر
عباس ابأن يلق لم والضحاك هالك جويبر وفيه علته يبين (قلت) لم

 أعرفهم لم من وفيه البلدي إبأراهيم وفيه
 أعلم تعالى والله

خلق إل وبأحمده العظيم الله سبحان يقول عبد من ما )حأديث54(
الساعة تقوما حأتى فيقولها العرش بأأركان يتعلق طائرا منها الله

يعرف ل من وفيه هريرة أبأي حأديث (مى) من أجرها له ويكتب
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إلهي اللهم يقول ثم صلته دبأر كفيه يبسط عبد من ما )حأديث55(

وإسرافيل وميكائيل جبريل وإله ويعقوب وإسحاق إبأراهيم وإله
فإني ديني في وتعصمني مضطر فإني دعوتي تستجيب أن أسألك
فإني الفقر عني وتنفي مذنب فإني بأرحأمتك وتنالني مبتلي

كر) من (يخ خائبتين يديه يرد ل أن الله على حأقا كان إل متمسكن
 البالسي الرحأمن عبد ابأن العزبأز عبد وفيه أنس حأديث

كل على حأمدا لله الحمد منامه عند يقول عبد من ما )حأديث56(
كل وفي عبد لك ربأنا شيء وكل الحمد لك ربأنا أسمائك بأكل حأال

(مى) من مؤمن كل حأمد على ختم قالها من حأمد لك ربأنا شيء
 خباب بأن يونس وفيه عمر ابأن حأديث

دين أصابأه من فقال الدين في دعاء جبريل علمني )حأديث57(
ركعة كل في وليقرأ ركعات أربأع الشمس زالت إذا وليصل فليتوضأ
اللهم قال سلم فإذا أحأد) وآيةالكرسي الله هو (قل لله) و (الحمد

كاشف يا الهم فارج يا يقول ثم حأساب بأغير قوله إلى الملك مالك
ورحأيمهما والخرة الدنيا رحأمن يا المضطرين دعوة مجيب يا الغم

فإن ديني واقض سواك من رحأمة عن بأها تغنيني رحأمة ارحأمني
نبيط حأديث (نع) من العظم الله اسم وفيها دينه عنه يقضي الله
بأن نبيط بأن إبأراهيم بأن إسحاق بأن أحأمد طريق من شريط بأن

 شريط
خلق إل لله الحمد فقال عطسة يعطس مسلم من ما )حأديث58(

ويكون القيامة يوما إلى وجل عز الله يحمد ملكا عطسته من الله
بأن علي وفيه أنس حأديث (مى) من العطسة لصاحأب الحمد ثواب

 البلدي إبأراهيم
من كان ما حأال كل على لله الحمد فقال عطس من )حأديث59(

منخره من الله أخرج بأيته أهل وعلى محمد على الله وصلى حأال
سعيد أبأي حأديث (مى) من لقائلها اغفر اللهم يقول طائرا اليسر
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وقال البديع القول في السخاوي (قلت) أورده العوفي عطية وفيه
إلى مثله عباس ابأن حأديث من بأشكوال ابأن وعند ضعيف سنده
الجراد من وأصغر الذبأاب من أكبر طيرا بأعده وقال اليسر قوله

قال كما وسنده لقائلها اغفر اللهم يقول العرش تحت يرفرف
زياد أبأي بأن يزيد فيه أن إل بأه بأأس ل اللغوي الفيروزياذي المجد
أعلم تعالى ) والله1انتهى( متابأعة مسلم له وأخرج كثيرون ضعفه
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في تطير وجناحأين عينين لها فإن لله الحمد من أكثروا )حأديث60(

بأن عمر حأديث (مى) من القيامة يوما إلى لقائلها تستغفر الجنة
 المروزي الله عبد بأن محمد بأن علي وفيه الخطاب

جار يا رحأيم يا رحأمن يا الله يا أسألك إني اللهم )حأديث61(
ل من سند يا له عماد ل من عماد يا الخائفين مأمن يا المستجيرين

يا الفقراء كنز يا الضعفاء حأرز يا له ذخر ل من ذخر يا له سند
مجمل يا محسن يا الغرقى منجي يا الهلكى منقذ يا الرجاء عظيم

سواد لك سجد الذي أنت متكبر يا جبار يا عزيز يا مفضل يا منعم يا
الماء ودوي الشجر وحأفيف الشمس وشعاع النهار وضياء الليل
على تصلي أن أسألك لك شريك ل الله أنت الله يا القمر ونور

عباس ابأن حأديث (مى) من محمد آل وعلى ورسولك عبدك محمد
في السخاوي أورده وقد أعرفهم لم من وفيه علته يذكر (قلت) لم

هريرة أبأي عن الباب وفي الديلمي قال ضعيف وقال البديع القول
 أعلم تعالى والله

له فحبست الدعاء بأهذا ربأه دعا نون بأن يوشع أن )حأديث62(
الطاهر الطهر بأاسمك أسألك إني اللهم تعالى الله بأإذن الشمس
الحمد سرادق على المكتوب المكنون المخزون المبارك المقدس
وسرادق السلطان وسرادق القدرة وسرادق المجد وسرادق
البار النور أنت إل إله ل الحمد لك بأأن رب يا أدعوك السرائر
السموات بأديع والشهادة الغيب عالم الصادق الرحأيم الرحأمن
دائم نور حأنان والكراما الجلل ذو وقيامهن ونورهن والرض
عبد عن الجارود بأن المضاء طريق (يخ) من يموت ل حأي قدوس
منكر حأديث هذا حأجر ابأن الحافظ قال أنس عن زياد بأن العزيز

الرافعي أن الفصل هذا في قدمنا الذي الحديث هو (قلت) هذا
أيضا مضى فيما وعرفناك بأمجيئه ووعدنا قزوين تاريخ في أورده

 أعلم تعالى والله انقطاعا وأنس العزيز عبد بأين أن
يا عظيم يا إفطاره عند فيقول يصوما مسلم من ما )حأديث63(

يغفر ل فإنه العظيم الذنب لي اغفر غيرك إله ل إلهي أنت عظيم
علموها أمه ولدته كيوما ذنوبأه من خرج إل العظيم إل العظيم الذنب
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والخرة الدنيا أمر بأها ويصلح ورسوله الله يحبها كلمة فإنها عقبكم
 ومجاهيل جميع بأن عمرو وفيه أنس حأديث (كر) من

الباعث سبحان فقال الربأعاء يوما غرسا غرس من )حأديث64(
أتته الوارثا
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 يكار بأن العباس وفيه جابأر حأديث (مى) من بأأكلها

محمد أمة ارحأم اللهم العبد يقول أن الدعاء أفضل )حأديث65(
 العسم بأن عمر وفيه هريرة أبأي حأديث (حأا) من عامة رحأمة

يا الله إل إله ل أهل من الله إل إله ل أهل على السلما )حأديث66(
ل قال لمن اغفر اللهم الله إل إله ل وجدتم كيف الله إل إله ل أهل
إذا قالها من الله إل إله ل قال من زمرة في واحأشرني الله إل إله
علي حأديث نجا) من (مى سنة خمسين ذنوب له غفر بأالمقابأر مر

 الكذب إلى منسوبأون أربأعة وفيه ظلمات وإسناده
آدما على الله صلوات مرات ثلثا يوما كل في قال من )حأديث67(

الجنة في وكان البحر زبأد من أكثر ذنوبأه كانت وإن له الله غفر
صاحأب الحسيني جعفر طريق من علي حأديث (مى) من آدما رفيق
 العروس كتاب

بأهذه فدعا غلما دخل إذ الله رسول عند كنا هريرة أبأي )حأديث68(
لعبادك كثيرة مظالم من التوبأة وأسألك أستغفرك اللهم الدعوات

إياه ظلمتها مظلة قبلي له كانت خلقك من خلق فأيما اللهم قبلي
حأفظته أو نسيته مات أو غاب قد دمه أو عرضه أو بأدنه أو ماله في

أو منها وأتحلله إليه أداءها أستطيع ل حأديثا أو قديما خطأ أو عمدا
يا سيداه يا سيداه يا ربأاه يا ربأاه يا ربأاه يا أسألك فإني عليه أردها

من لي تهبها ثم شئت وكيف شئت بأما عني ترضيهم أن سيداه
تصنع وما رب يا عليه قادر له واجد كله لذلك واسع إنك لدنك

تعطيني أن ينقصك وما رب يا شيء كل رحأمتك وسعت بأعذابأي
إذا لشيء أمرك وإنما خير لكل واجد واحأد وأنت سألتك ما جميع
ول بأجنتك تكرمني أن عليك وما رب يا فيكون كن له تقول أن أردته

وانجز سؤلي أعطني رب يا الراحأمين أرحأم وأنت بأعذابأك تهينني
ومنك الدعاء فهذا لكم أستجب ادعوني قلت إنك موعدك لي

خاشع خاضع راهب راغب بأل مستنكف ول مستكبر غير الجابأة
إله لي فاغفر عقابأك من خائف لثوابأك راج مستكين مسكين
إل أحأد بأهن دعا ما بأدعوات دعوت لقد النبي له فقال العالمين
زيد بأن إبأراهيم طريق من مالك رواة (خط) في له استجيب
آفته بأاطل خبر هذا الميزان في الذهبي قال التفليسي السلمي
زيد بأن إبأراهيم
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ورضى أبأاها فاطمة أتت مرسل المسور بأن الله عبد )حأديث69(

تقولين سألت ما لك خير هو ما على أدلك أل فقال شيئا تسأله عنها
ول شيء كل خلقت الدائم أنت اللهم فراشك إلى تأوين حأين

بأغير شيء كل وعلمت شيء كل على وقدرت خالق معك يخلقه
أنت إل الذنوب يغفر ل لي فاغفر نفسي ظلمت أنت إل إله ل تعليم

 وضاع أنه المقدمة في تقدما المسور بأن الله (خط) وعبد
خلقك من أحأد إلى تحوجني ل اللهم قلت علي )حأديث70(

محتاج وهو إل أحأد ليس فإنه هكذا تقل ل فقال النبي فسمعني
إذا الذين خلقك شرار إلى تحوجني ل اللهم قل ولكن إلىالناس

الخيمي) فرضخ بأن سعيد بأن (أحأمد عابأوا منعوا وإذا منوا أعطوا
فرضخ ولبأن له أصل ول حأجر ابأن الحافظ قال الحأتراف كتاب في
قال لها أصل ل التجارة فضل في وآثار أحأاديث الكتاب هذا في

نعيم أبأي طريق من الديلمي أخرجه الحديث هذا لكن السيوطي
عبد بأن الله عبد فرضخ لبأن المتابأع قلت فرضخ ابأن فيه ليس بأسند

 أعلم تعالى والله ترجمة على له أقف لم بأندار بأن السلما
ول فيكم لهم يستجاب فإنه أمتي ضعفاء دعاء اغتنموا )حأديث71(

بأن هشاما وفيه علي حأديث (كر) من أنفسهم في لهم يستجاب
 ظهير بأن والحكم الكوفي محمد

سلح من الزبأد أن واعلموا البأيض الملح ولو الله سلوا )حأديث72(
(قلت) لم مبهم صحابأي حأديث (مى) من بأه لقتل شاء ولو الله
 أعلم والله أعرفه لم من سنده وفي علته يبين

(قال بأالدعاء إل شقى من شقي ول سعد من سعد ما )حأديث73(
تيمة) موضوع ابأن

 337 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 والوصايا المواعظ كتاب

الول الفصل

وإنما للفناء تخلقوا لم إنكم البقاء أهل يا الخلود أهل يا )حأديث1(
ومن الرحأاما إلى الصلب من نقلتم كما دار إلى دار من تنقلون
الموقف إلى القبور ومن القبور إلى الدنيا ومن الدنيا إلى الرحأاما

أبأي حأديث (حأا) من النار أو الجنة في الخلود إلى الموقف ومن
بأرفعه المتهم وهو الطايكاني القاسم بأن محمد فيه يصح ول هريرة
الموضوعات تلخيص (قلت) في السلف بأعض كلما من هو وإنما

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

 أعلم والله العزيز عبد بأن عمر قول من يروى أنه للذهبي
الياما في بأالموعظة يتخولنا الله رسول كان هريرة أبأي )حأديث2(

ذرفت موعظة فوعظنا المنبر على قعد بأالمدينة خطبته آخر وكان
جامعة الصلة ناد بألل يا قال ثم العضاء منها وتقلقلت العيون منها

أدنوا الناس أيها فقال المنبر على قاعد وهو الناس فاجتمع
ونستعينه نحمده لله الحمد وقال فقاما ثلثا خلفكم لمن وأوسعوا

لظالم خصومة تولى ومن قال أن إلى طويل كلما فذكر بأه ونؤمن
صاحأب عظم ومن بأاللعنة فبشره الموت ملك نزل عليها أعانه أو

مع الدرك في وكان عليه الله سخط الدنيا لطمع فمدحأه دنيا
سبع إلى القيامة يوما حأمله وسمعة رياء بأناء بأنى ومن قارون
نسيه ثم القرآن قرأ ومن عمله الله أحأبط أجيرا ظلم ومن أرضين

حأية آية بأكل عليه ويسلط ملعونا مجذوما القيامة يوما الله لقي
ومن الجيفة من أنتن الله حأشره دبأرها في امرأة نكح ومن وعقربأا

من يتأذون والناس القيامة يوما الله حأشره لوط قوما عمل عمل
حأديد من بأمسامير مسمر نار من تابأوت في ويدخل ريحه نتن

أو نصرانية أو بأيهودية زنى ومن نار من صفائح عليه وتضرب
ثلثمائة قبره على الله فتح أمة أو كانت حأرة مسلمة أو مجوسية

مغلول القيامة يوما جاء حأراما امرأة صافح ومن جهنم من بأاب ألف
سم من شربأة الله سقاه الخمر شرب ومن النار إلى بأه أمر ثم

من القيامة يوما انفجر بأعل ذا بأامرأة فجر ومن وجهه يتساقط
الجوزي) وقال (ابأن ريحه نتن من الناس يتأذى صديد من واد فرجه
حأديثا وذكر

 338 ص:2ج: الشريعة تنزيه

النقاش الحسن بأن ومحمد مجهول خراش بأن محمد فيه طويل
قال عثمان بأن الحسن على فيه والحمل عثمان بأن والحسن

من مسنده في أسامة أبأي بأن الحارثا بأطوله وأخرجه السيوطي
قال قال ثم فذكره المحبر بأن داود وعنه ربأه عبد بأن ميسرة طريق

موضوع بأطوله الحديث هذا العالية المطالب في حأجر ابأن الحافظ
 فيه بأورك ل ربأه عبد بأن ميسرة بأه والمتهم الله رسول على

فاحأفظها بأوصية أوصيك له قال الله رسول أن علي )حأديث3(
ثلثا للمؤمن إن علي يا وصيتي حأفظت ما بأخير تزال لم فإنك

ثلثة الرجال من وللمتكلف علي يا والصياما والزكاة الصلة علمات
بأالمصيبة ويشمت عنه غاب من ويغتاب شهده من يتملق علمات

وحأده كان إذا الصلة عن يكسل علمات ثلثا وللمرائي علي يا
أموره جميع في يحمد أن ويحب عنده الناس كان إذا لها وينشط
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بأالمعصية فوقه ومن بأالغلبة دونه من يقهر علمات ثلثا وللظالم
وإذا كذب حأدثا إذا علمات ثلثا وللمنافق علي يا الظلمة ويظاهر

حأتى يتوانى علمات ثلثا وللكسلن خان اؤتمن وإذا أخلف وعد
ينبغي وليس علي يا يأثم حأتى ويضيع يضيع حأتى ويفرط يفرط

تزود أو لمعاش مرمة خصال ثلثا في إل شاخصا يكون أن للعاقل
بأالله) في المهتدي ابأن الحسين (أبأو محرما غير في لذة أو لمعاد

(قلت) النصيبي عمرو بأن حأماد وفيه الوصية بأقية وذكر فوائده
هذه بأوضع الذهبي اتهمه السمرقندي إبأراهيم بأن محمد وفيه

في البيهقي وأخرج السيوطي قال أعلم تعالى والله الوصية
وهو والداب الرغائب في طويل حأديث وهو قال ثم أوله الدلئل
 أعلم تعالى والله موضوع حأديث

تخف ول ربأك إل ترج ل علي يا الله رسول لي قال علي )حأديث4(
إذا تستحي ول تعلم لم ما تتعلم أن تستحي ل علي يا ذنبك من إل

بأمنزلة إن علي يا أعلم الله تقول أن تعلم ل شيء عن سئلت
ثلثة الصبر إن علي يا الجسد من الرأس يمنزلة اليمان من الصبر
يا منه تقبل لم بأاثنتين جاء ومن منه تقبل لم بأواحأدة جاء من خصال

عما والصبر بأه الله أمر ما على والصبر المصيبة على الصبر علي
ما درجة مائة الله أعطاه مصيبة على صبر من علي يا عنه الله نهى
من علي يا الرض إلى العرش بأين كما صاحأبتها إلى درجة كل بأين

ما درجة خمسمائة الله أعطاه بأه وجل عز الله أمر ما على صبر
كل بأين

 339 ص:2ج: الشريعة تنزيه
صبر من علي يا الرض إلى العرش بأين كما صاحأبتها إلى درجة
إلى درجة كل بأين ما درجة سبعمائة الله أعطاه عنه الله نهى عما

عبد طريق الجوزي) من (ابأن الرض إلى العرش بأين كما صاحأبتها
طريقان منه الصبر ولجملة السيوطي قال سمعان بأن زياد بأن الله

(قلت) في الديلمي عند والخر الشيخ أبأي عند أحأدهما آخران
أعرفهم لم من وفيه العور الحارثا الثاني وفي مجهول الول
 أعلم تعالى والله

فقل توضأت إذا هريرة أبأا يا له قال النبي أن هريرة أبأي )حأديث5(
الحسنات لك تكتب تستريح ل حأفظتك فإن لله والحمد الله بأسم
فقل يمينك ملكت وما أهلك غشيت إذا هريرة أبأا يا عنك تنبذه حأتى
من تغتسل حأتى تستريح ل حأفظتك فإن لله والحمد الله بأسم

من لك كان فإن ذنوبأك لك غفر الجنابأة من اغتسلت فإذا الجنابأة
حأتى وعقبه الولد ذلك نفس بأعدد حأسنات لك كتب ولد الواقعة تلك

الله بأاسم فقل دابأة ركبت إذا هريرة أبأا يا شيء منه يبقى ل
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إذا هريرة أبأا يا ظهرها من تنزل حأتى العابأدين من تكن لله والحمد
حأتى العابأدين من تكن لله والحمد الله بأسم فقل السفينة ركبت
لله والحمد الله بأسم فقل ثوبأا لبست إذا هريرة أبأا يا منها تخرج
بأن الحسين (أبأو فيه سلك كل بأعدد حأسنات عشر لك تكتب

عمرو بأن حأماد وفيه الوصية تماما وذكر فوائده بأالله) في المهتدى
 ومجاهيل

الثاني الفصل

الناس أيها يا فقال العضباء على الله رسول خطبنا جابأر )حأديث6(
على فيها الحق وكان وجب غيرنا على الدنيا هذه في الموت كأن

راجعون إلينا قريب عن الموتى من نشيع ما وكان كتب غيرنا
 أجداثهم نبوئهم
 بأعدهم مخلدون كأنا تراثهم ونأكل

بأدعة إلى يخالفها ولم السنة وسعته لمن فطوبأى جائحة كل أمنا قد
وفيه جابأر حأديث (فت) من بأذلك وقنع بأالكفاف العيش من ورضى
بأن النضر وتابأعه أبأان وفيه أنس حأديث (عد) من ومجاهيل ضعفاء
يصح ل فالحديث أنس عن المنكدر بأن محمد عن بأه يحتج ول محرز
كذاب وهو محمد بأن عصمة طريق من هريرة أبأي حأديث من وجاء
(تعقب) هريرة أبأي عن يسار بأن سليمان عن سعيد بأن يحيى عن
أنس عن آخر طريقا له بأأن

 340 ص:2ج: الشريعة تنزيه
لم الشيباني حأازما بأن زكريا (قلت) فيه الترمذي الحكيم أخرجه
أخرجه علي بأن الحسن حأديث من وجاء أعلم تعالى والله أعرفه

أخرجه أمامة أبأي حأديث ومن غريب وقال الحلية في نعيم أبأو
بأن فضالة (قلت) فيه له الربأعين في الثقفي الفضل بأن القاسم

 أعلم والله جبير
أشفق ومن الخيرات إلى سارع الجنة إلى اشتاق من )حأديث7(

ومن اللذات على لها الموت ترقب ومن الشهوات عن لها النار من
ول علي حأديث (خط) من المصيبات عليه هانت الدنيا في زهد
متروك الوصابأي الوليد بأن الله عبد وفيه العور الحارثا فيه يصح

تماما أخرجه منهما واحأد فيه ليس آخر طريق من جاء (تعقب) بأأنه
ليس آخر طريق ومن أعلم والله ضعيف (قلت) بأسند فوائده في
بأن السري (قلت) فيه عساكر ابأن أخرجه الوليد بأن الله عبد فيه

مختلف والحارثا أعلم والله سهل بأن عاصم بأن السري وهو سهل
الول الطريق من الحديث أورد وقد الربأعة السنن في وحأديثه فيه

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

 غريب حأسن حأديث وقال أماليه في صصري بأن القاسم أبأو
والغنى راحأة والفقر مصيبة والمعصية غنيمة الموت )حأديث8(

والطاعة ندامة والظلم ضللة والجهل الله من هدية والعقل عقوبأة
هلك والضحك النار من النجاة الله خشية من والبكاء العين قرة

حأديث الجوزي) من (ابأن له ذنب ل كمن الذنب من والتائب البدن
(تعقب) حأبان ابأن جرحأه الهروي الله عبد بأن الفضل وفيه عائشة

يعني النهرواني هذا بأه تفرد وقال الشعب في أخرجه البيهقي بأأن
ابأين (قلت) واتهمه مجهول وهو الفضل شيخ الله عبد بأن أحأمد

 أعلم تعالى والله المقدمة في مر كما هذا غير بأحديث ماكول
معه مشى اليمن إلى بأعثه لما النبي أن جبل بأن معاذ )حأديث9(

العظيم الله بأتقوى أوصيك معاذ يا فقال يوصيه ميل من أكثر
ولين الجناح وخفض الخيانة وترك المانة وأداء الحديث وصدق
وحأب الحساب من والجزع الدين في والتفقه اليتيم ورحأمة الكلما
كاذبأا تصدق ول مسلما تشتم ول أرضا تفسدن فل معاذ يا الخرة

عند الله بأذكر وأوصيك معاذ يا عادل إماما تعص ول صادقا تكذب ول
والعلنية بأالسر السر توبأة ذنب لكل تحدثا وأن وشجر حأجر كل

إني معاذ يا بأالعلنية

 341 ص:2ج: الشريعة تنزيه
لو إني معاذ يا لنفسي أكره ما لك وأكره لنفسي أحأب ما لك أحأب
إن معاذ يا الوصية من لك لقصرت القيامة يوما إلى نلتقي أنا أعلم

فارقني التي الحال مثل على القيامة يوما لقيني من إلي أحأبكم
بأه المتهم وهو الدمشقي الله عبد بأن ركن طريق (خط) من عليها

(قلت) بأنحوه الزهد في البيهقي أخرجه آخر طريقا له (تعقب) بأأن
وأشار أعلم والله متروك فيه ليس جيد سنده أشياخي بأعض وقال

 المواعظ في العسكري أخرجه آخر طريق إلى البيهقي
يا مؤمنا تكن سري احأفظ بأني يا له قال النبي أن أنس )حأديث10(

الموت ملك فإن فكن وضوء على أبأدا تكون أن استطعت إن بأني
إن بأني يا شهادة له كتب وضوء على وهو العبد روح قبض إذا

ما عليك يصلون الملئكة فإن فصل تصلي أبأدا تكون أن استطعت
أحأد على بأصرك يقعن فل رحألك من خرجت إذا بأني يا تصلي دمت

ازددت قد منزلك إلى ترجع فإنك عليهم سلمت إل قبلتك أهل من
تكون بأيتك أهل على فسلم رحألك دخلت إذا بأني يا حأسناتك من

أحأب شيء يكون فل أطعتني إن بأني يا بأيتك أهل وعلى عليك بأركة
القبلة فاستقبل الصلة إلى خرجت إذا بأني يا الموت من إليك

وإذا مكانه عظم كل يرجع حأتى صلبك وأقم وكبر يديك وارفع
صلبك وأقم لك بأدا ما واذكر إليتك تحت معا عقبيك فضع سجدت

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

(حأب) والسجود الركوع في صلبه يقيم ل من إلى ينظر ل الله فإن
وزيادة الجوزي) بأنحوه (ابأن اليلي هاشم أبأو الله عبد بأن كثير وفيه

رووا الئمة (تعقب) بأأن كثير بأن وعباد إبأراهيم بأن بأشر وفيه ألفاظ
من الشعب في البيهقي فعند أنس عن طرق من مفرقة أبأعاضه
المذكور الوضوء جملة الناجي هاشم أبأي الله عبد بأن كثير طريق

كلما اقتضاه ما إل بأوضع هذا كثيرا اتهم من نر ولم شهادة قوله إلى
رواياته أرى ما وقال الوهم إلى فيه الذهبي نسبه وقد حأبان ابأن

فسلم أهلك على دخلت إذا بأني يا الترمذي عند و جدا بأالمنكرة
البيهقي وعند صحيح حأسن وقال بأيتك أهل وعلى عليك بأركة تكون

وإذا عمرك يطل عليهم فسلم أمتي من لقيت من الشعب في
فإنها الضحى صلة وصل بأيتك خير يكثر عليهم فسلم بأيتك دخلت
وسلم بأيتك خير يكثر بأيتك في الصلة أكثر أيضا وعنده البأرار صلة
هذا أيضا وعنده حأسناتك تكثر أمتي من لقيت من على

 342 ص:2ج: الشريعة تنزيه
طريق من بأطوله يعلى أبأو وأخرجه أخرى طرق من بأزيادة القدر
أنس عن المسيب بأن سعيد عن زيد بأن علي عن المنقري عباد

بأكر بأن أحأمد طريق من بأطوله أماليه في الخطيب وأخرجه
عن عبيد بأن يونس عن هشيم عن جميل بأن الهيثم ثنا البالسي
 أنس عن الحسن
الثالث الفصل

لكنه المواعظ في كتابأا الزيادات في يفرد لم السيوطي (اعلم) أن
هذا في فأوردناه الترجمة هذه في يدخل ما الجامع الكتاب في ذكر

 الفصل
جانب من صاعق فصعق يوما النبي وعظ أنس )حأديث11(

فقد صادقا كان إن ديننا علينا الملبس ذا من النبي فقال المسجد
بأن أحأمد لل) وفيه (ابأن الله محقه كاذبأا كان وإن نفسه شهر

 بأاطل حأديث هذا الميزان في الذهبي قال الجعفي محمد
وأوجز أوصني فقال الله رسول إلى رجل جاء علي )حأديث12(

من ليس فإنه نفسك وصي وكن زادك وأصلح جهازك هيء قال
التي سننه الشعث) في (ابأن خلف الله لقول ول عوض الله

 البيت آل على وضعها
نفسك من أوصيك علي يا له قال النبي أن علي )حأديث13(

 احأفظها بأخصال
الثانية وأما أبأدا كذبأة عندك من تخرجن ل فالصدق الولى أما

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

أبأدا علىخيانة تجتري فل كذا الثالثة وأما تراه كأنك الله من فالخوف
الجنة في بأيتا دمعة بأكل لك الله يبني البكاء كثرة والرابأعة

 وصدقتي وصومي صلتي في بأسنتي تأخذ أن والخامسة
فثلثة الصوما وأما والنهار الليل في ركعة فخمسون الصلة فأما
وسط في والربأعاء الول العشر في الخميس الشهر من أياما

تقول حأتى فجهدك الصدقة وأما الشهر آخر في والخميس الشهر
وعليك ثلثا يقولها الليل بأصلة وعليك تسرف ولم أسرفت قد

القرآن بأتلوة وعليك دعائك في يديك بأرفع وعليك الزوال بأصلة
بأمحاسن وعليك وضوء كل عند بأالسواك وعليك حأال كل على

تفعل لم فإن فاجتنبها بأمساوئها وعليك فاطلبها الخلق

 343 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أحأمد طريق من شريط بأن نبيط حأديث (نع) من نفسك إل تلم فل
 شريط بأن نبيط ابأن إبأراهيم بأن إسحاق بأن

بأني يا العرش بأطنان من ينادي ومناد إل ليلة من ما )حأديث14(
فلم شوقناكم ويقول السلما عليكم يقرأ وجل عز الله إن آدما

تنامون بأالليل تبكوا فلم لكم ونحنا تخافوا فلم وخوفناكم تشتاقوا
العشرين أبأناء يا تقطعون متى الطويل المنزل تلعبون وبأالنهار

الربأعين أبأناء يا لكم عذر ل الثلثين أبأناء يا واجتهدوا جدوا
الله عن مهل والسبعين الستين أبأناء حأصاده قددنا زرع والخمسين

 هدبأة ابأن إبأراهيم طريق من أنس حأديث (مى) من مهل
ول ذنبك عن الناس ذنب يغرنك ل آدما ابأن يا الله قال )حأديث15(

وأنت الله رحأمة من الناس تقنط ول الله نعمة عن الناس تبعد
الغازي سليمان بأن داود وفيه علي حأديث لل) من (ابأن ترجوها

 344 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 الفتن كتاب

الول الفصل

المشهور ويلبس المنظور يركب أن الساعة أشراط من )حأديث1(
(عق) السريرة أعداء العلنية إخوان الناس ويصير المدور وتبنى

 بأه تفرد سنان بأن سعيد مهدي أبأو فيه يصح ول عمر ابأن حأديث من
أربأعة الدنيا في الغربأاء كان ومائة ثلثين سنة كان إذا )حأديث2(

ومسجد فيه يقرأ ل قوما بأيت في ومصحف ظالم جوف في قرآن
(حأب) من سوء قوما بأين صالح ورجل فيه يصلون ل قوما نادي في

الثقات عن يأتي البابألتي الله عبد بأن يحيى وفيه هريرة أبأي حأديث
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بأن محمد من الحديث هذا في البلية الدارقطني وقال بأالمعضلت
 البابألتي عن راويه الصوري علي

مهنا) عن (رواه حأاجة فيه لله مولو المائة بأعد يولد ل )حأديث3(
صخر عن الحسن عن أيوب عن زيد بأن حأماد عن خداش بأن خالد

حأنبل بأن أحأمد قال فذكره الله رسول قال قال العقيلي قدامة بأن
فيه قلت صحيح إسناده قيل فإن الجوزي ابأن قال بأصحيح ليس

كذاب أو ضعيف من سمعه منهم أحأد يكون أن فيحتمل العنعنة
مدلس فيهم ما تلخيصه في الذهبي (قلت) قال اسمه فأسقط

الئمة من وكثير صحيحا يكون وكيف أعلم والله الحسن سوى
ابأن الحافظ وأيده السيوطي قال انتهى المائة بأعد ولدوا السادة

أنه المديني بأن علي عن حأكى الساجي زكريا بأأن الصابأة في حأجر
انفرد خالدا أن معين بأن يحيى وعن خداش بأن خالد يضعف كان
في مختلف قدامه بأن صخر قال منده ابأن وبأأن بأأحأاديث حأماد عن

بأسماعه الحسن يصرح ولم النبي من بأسماعه يصرح ولم صحبته
خالد بأه ضعف مما الحديث هذا قانع ابأن وقال السيوطي وقال منه

من الحديث في الجوزي ابأن توهمه ما (قلت) ويقوي عليه وأنكر
عن الحديث مختلف تأويل كتابأه في رواة قتيبة ابأن أن التدليس

صخر فلقيت أيوب قال بأسنده أبأيه عن خداش بأن خالد بأن محمد
الظاهر وأيوب انتهى أعرفه ل فقال الحديث عن فسألته قدامة بأن

 345 ص:2ج: الشريعة تنزيه
بأخط رأيت لكني الجوزي ابأن كلما قضية وهو السختياني أنه

ما دربأاس لبأن الموضوعات مختصر هامش على حأجر ابأن الحافظ
 أعلم تعالى والله مجهول الحسن عن أيوب نصه

حأديث (عد) من البنات أولدكم خير ومائة خمسين سنة )حأديث4(
أيضا حأديثه (خط) من السدي إسحاق بأن محمد وفيه حأذيفة
حأاذ ذي كل يومئذ الناس فأمثل ومائة ستين سنة كان فإذا بأزيادة

سنة وفي المؤنة خفيف ولد له ليس الذي قال الحاذ ذو وما قلنا
أهل قتل حأين وذلك مصر ونزولهم المغرب أهل خروج وكذا كذا

الذليل الذل من أهلها يلقى ماذا لمصر فويل أميرهم المغرب
وفيه الملحأم في طويل حأديث وذكر الشديد والجوع الذريع والقتل
عبد وفيه آخر بألفظ أيضا حأديثه الجوزي) من (ابأن محمد بأن سيف

حأذيفة وابأن مجروح الصيرفي زكريا وفيه الحجاج بأن القدوس
 مجهول

من فإنه التزويج فاحأذروا ومائة خمسين سنة كان إذا )حأديث5(
دنيا له يكن ولم دينه وهدما عقله الله سلب الزمان ذلك في تزوج

إلى مجاهيل مظلم) كلهم بأإسناد (روى الجوزي ابأن قال آخرة ول
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 الكذب أفحش من وهذا رفعه هريرة أبأي عن عطاء عن مقاتل
لهم حألت فقد سنة وثمانون ثلثمائة أمتي على كانت إذا )حأديث6(

مسعود ابأن حأديث (حأا) من الجبال رؤوس على والترهب العزبأة
الحسن مرسل من وجاء السيوطي قال عيسى بأن سليمان وفيه

والعزلة العزبأة فيها حألت فقد سنة ومائة ثمانون أمتي على أتت إذا
(قلت) جزئه في الغسولي أخرجه الجبال رؤوس في والترهب

 أعلم والله ضعفاء سنده في إرساله وعلى
القائم يقوما حأتى والليالي الياما تذهب ل مرفوعا أنس )حأديث7(

يذكره لم الحديث (قلت) هذا دراهم بأكف دينه يبيعنا من فيقول
عقبه وقال دربأاس لبأن الموضوعات تلخيص في وهو السيوطي

أعلم تعالى والله المنذر بأن زياد بأه والمتهم يصح ل الفرج أبأو قال

 346 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الثاني الفصل

وجوه وجوههم أكثر أقواما الزمان آخر في سيجيء )حأديث8(
شيء قلوبأهم في ليس الضواري الذئاب قلوب وقلوبأهم الدميين

تابأعتهم إن قبيح عن يرعوون ل للدماء سفاكون الرحأمة من
يأمر ل وشيخهم عارما صبيهم خانوك ائتمنتهم وإن ضاروك

في ما وطلب ذل بأهم العتزاز المنكر عن ينهى ول بأالمعروف
والبدعة بأدعة فيهم السنة مستضعف فيهم والمؤمن فقر أيديهم
فل خيارهم ويدعو شرارهم عليهم الله يسلط لذلك سنة فيهم

وفيه عباس ابأن حأديث الشريحية) من المائة (في لهم يستجاب
موسى أبأا الحافظ (تعقب) بأأن النيسابأوري معاوية بأن محمد

الحراني قتادة أبأي طريق من الشرار دولة كتاب في رواه المديني
عمر عن المليح أبأي عن عمير بأن الله عبد عن الثوري سفيان عن
هذا من غريب حأديث هذا قال ثم ألفاظ وزيادة بأنحوه الخطاب بأن

 عمر ابأن عن نافع عن مالك حأديث من ويروى قال الوجه
في يكون الله رسول قال الديلمي وفيروز هريرة أبأي )حأديث9(

خدورها من العواتق وتخرج القائم وتقعد النائم توقظ هدة رمضان
بأعض إلى بأعضها القبائل تميز القعدة ذي وفي همهمة شوال وفي
عند وهو عظيم أمر المحرما وفي الدماء تراق الحجة ذي وفي

يكونون الذين قال الله رسول يا هم من قيل هؤلء ملك انقطاع
بأن الواحأد عبد وفيه هريرة أبأي حأديث (عق) من الزمان ذلك في

ضعف وفيه بأزيادة فيروز حأديث (طب) من شيء ل شبه قيس
بأن مسلمة أيضا ورواه النبي ير لم فيروزا فإن وإرسال وانقطاع
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ومسلمة هريرة أبأي عن المسيب بأن سعيد عن قتادة عن علي
حأوشب بأن شهر عن ليث عن عياش بأن إسماعيل ورواه متروك

(تعقب) بأأن مضعفون وشهر وليث وإسماعيل هريرة أبأي عن
المتن غريب وقال المستدرك في الحاكم أخرجه مسلمة طريق

متروك ساقط هو بأل فقال الذهبي وتعقبه حأجة بأه تقوما ل ومسلمة
الطبراني فعند أخرى طرق للحديث لكن انتهى موضوع والحديث

من الفتن في الشيخ أبأي وعند هريرة أبأي حأديث من الوسط في
ابأن حأديث من الفتن في حأماد بأن نعيم وعند مسعود ابأن حأديث

عبد حأديث ومن هريرة أبأي حأديث من أيضا وعنده أيضا مسعود
الله

 347 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وعن حأوشب بأن شهر مرسل ومن مكحول مرسل ومن عمرو ابأن

 قولهم وغيره كعب
يقبض طيبة بأاردة ريحا الله يبعث سنة المائة رأس عند )حأديث10(

المهاجر بأن بأشر وفيه بأريدة حأديث (فت) من مؤمن كل روح فيها
في الحاكم أخرجه صحيح الحديث (تعقب) بأأن الحديث منكر

وابأن الساعة قرب المائة وهذه المختارة في والضياء المستدرك
ورد وقد كذلك وليس الهجرة من الولى المائة أنها ظن الجوزي

بأن والنواس وعائشة عمرو بأن الله عبد حأديث من الريح هذه ذكر
هريرة أبأي حأديث ومن صحيحه في مسلم عند والثلثة سمعان
الطبراني أخرجه ربأيعة أبأي بأن عياش حأديث ومن الحاكم أخرجه
ابأن وعن الطبراني أخرجه أسيد بأن حأذيفة حأديث ومن الحاكم
 صحاح وكلها الحاكم أخرجه موقوفا مسعود

(عد) من ومائة وعشرين خمس سنة الدنيا زينة ترفع )حأديث11(
ورواه الحلبي محمد بأن بأركة وفيه عوف بأن الرحأمن عبد حأديث
عبد بأن سلمة أبأي عن الزهري عن مالك عن حأبيب أبأي بأن حأبيب

أخرجه آخر طريقا له (تعقب) بأأن كذاب وحأبيب أبأيه عن الرحأمن
فديك أبأي بأن إسماعيل بأن محمد طريق من فوائده في المخلص

عبد ابأن وهو مصعب بأن مصعب عن زيد ابأن الملك عبد عن
الرحأمن عبد بأن سلمة أبأي عن شهاب ابأن عن عوف بأن الرحأمن

في وقال فديك أبأي ابأن عن طرق من عساكر ابأن وأخرجه أبأيه عن
قال معناه ما فديك أبأي لبأن قلت البهلول بأن إسحاق قال بأعضها
الرواة في الدارقطني (قلت) وأخرجه وبأهجته السلما نور زينتها

بأسنده مالك عن المخزومي هاشم بأن سعيد طريق من مالك عن
منكر حأديث الميزان لسان في حأجر ابأن الحافظ وقال المذكور

لم سلمة أبأا أن وهي أخرى علة الحديث وفي جامعه قال انتهى

http://www.786bookshop.com/


www.786bookshop.com

والله الحفاظ من وغيرهما معين وابأن أحأمد قاله أبأيه من يسمع
 أعلم تعالى

أربأعون منها طبقة كل طبقات خمس أمتي طبقات )حأديث12(
يلونهم والذين واليمان العلم أهل أصحابأي وطبقة فطبقتي سنة
ومائة العشرين إلى يلونهم والذين والتقوى البر أهل الثمانين إلى
أهل ومائة الستين إلى يلونهم والذين والتواصل التراحأم أهل

والحروب الهرج أهل المائتين إلى يلونهم والذين والتدابأر التقاطع
عبد بأن عباد وفيه أنس حأديث البغوي) من محمد ابأن الله (عبد

بأنحوه موسى أبأي حأديث (عق) من الصمد

 348 ص:2ج: الشريعة تنزيه
عباس ابأن حأديث من عنبسة بأن يحيى ورواه مجهول عرفة وفيه

من ماجه ابأن أخرجه أنس حأديث (تعقب) بأأن كذاب ويحيى
قال محمد أبأو حأازما فيه قلت منه عباد فبرئ آخرين طريقين
دارما حأديث من وجاء بأاطل حأديثه حأاتم أبأو وقال أعرفه ل الذهبي

في البر عبد ابأن الحافظ وقال سفيان بأن الحسن أخرجه التميمي
والله ضعف إسناده في حأجر ابأن الحافظ (قلت) وقال نظر إسناده

 أعلم
قتادة أبأي حأديث الجوزي) من (ابأن المائتين بأعد اليات )حأديث13(

بأن الحسن تابأعه فقد منه بأرئ الكديمي (تعقب) بأأن الكديمي وفيه
في الحاكم وأخرجه ماجه ابأن أخرجه طريقه ومن الخلل علي

عمارة بأن عون فيه فقال الذهبي تعقبه لكن وصححه المستدرك
 ضعفوه

ول بأكر أبأو عليه يفضل ل خليفة الزمان آخر في يكون )حأديث14(
مؤمل وشيخه الوقار زكريا وفيه هريرة أبأي حأديث (عد) من عمر

بأسند ورد فقد منه بأريئان (تعقب) بأأنهما ضعيف الرحأمن عبد بأن
وله قوله سيرين ابأن عن المصنف في شيبة أبأي ابأن أخرجه صحيح
السيوطي قال الفتن كتاب في حأماد بأن نعيم أخرجه آخر طريق

 المهتدى كتاب في تأوليه وعلى عليه تكلمت وقد
الثالث الفصل

حأذيفة يا فقال العزبأة عن الله رسول سألت حأذيفة )حأديث15(
لمتي أحأللت وإني العزاب وآخرها المتزوجون أولها أمتي خير

الله رسول يا قلت سنة ومائة وثمانون إحأدى مضت إذا الترهب
يا قال واجبة فريضة علينا الله جعلها قد الجمعة يوما الجماعة وعن

فيهم يومئذ والمؤمن مساجدهم في يجتمعوا أن يوشك حأذيفة
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فيهم أظهر نعم قال منافقون فيهم يكون الله رسول يا قلنا قليل
ذلك في المنافق يعرف فبم الله رسول يا قلت فيكم اليوما منهم

الحراما من واكتسى احأتشى قاقد نعاضا رأيته إذا قال الزمان
فيهم الضعيف المؤمن أمر إن والعلم بأالحلم الناس في يترأس

موسى الله كلم قد ليس أو الجمال يحب جميل الله إن قالوا بأأمر
جلد من ونعلين لبود من وقلنسوة صوف جبة في السلما عليه
قد شقة وعليه السلما عليه عيسى الله رفع قد ليس أو ميت حأمار

 349 ص:2ج: الشريعة تنزيه
مني طلب وجل عز الله وإن صوف من الجبة هذه وإن إل بأها تخلل
من الجميل وليس خلقه في له والنصيحة صالحا وعمل صادقا نفسا

الله عبد بأن محمد طريق (كر) من دينه ويخلق بأالثياب يتجمل
 البلوي

عاقر له يقال موضعا وبألغ الفرات السفياني عبر إذا )حأديث16(
الدجيل له يقال نهر إلى بأها فيقتل قبله من اليمان الله محا قوفا

فينظرون منهم أكثر سواهم وما محلة سيوفا متقلدين ألفا سبعين
النساء بأطون ويبقرون البأطال المقاتلة فيقتلون الذهب بأيت على

شاطئ على قريش من نسوة وتستغيث بأغلما حأبلى لعلها يقولون
حأتى يحملوهن أن إليهم يطلبن السفن أهل من المارة إلى دجلة

بأني تبغضوا فل هاشم لبني بأغضا يحملوهن فل الناس إلى يلقوهن
النساء فأما الجنة في الطيار ومنهم الرحأمة نبي منهم فإن هاشم

يأتيهم ثم الفساق مخافة مكانا أغورها إلى أوين الليل جنهن فإذا
الذراري من السفياني مع ما يستنقذوا حأتى البصرة من المدد

وفيه الفتن حأماد) في بأن (نعيم والكوفة بأغداد من والنساء
لكنه بأالوضع عليه الحكم يقتضي ل (قلت) هذا وضعفاء مجهولون

 أعلم تعالى والله ظاهرة ركة فيه
وابأن وعلي عسق) وعمر (حأم عن سئل أنه حأذيفة )حأديث17(

فقال حأضور الصحابأة من وعدة عباس وابأن كعب ابأن وأبأي مسعود
آخر في يقذفون قوما والقاف سنة والسين عذاب العين حأذيفة
يقال مدينة في العباس ولد من قال هم ممن عمر له فقال الزمان

ابأن قال الساعة تقوما وعليهم عظيمة مقتلة فيها ويقتل الزوراء لها
عمر فقال يكون وخسف قذف القاف ولكن فينا ذلك ليس عباس

المعنى عباس ابأن وأصاب التفسير أصبت فقد أنت أما لحذيفة
مما الصحابأة من وعدة عمر عاده حأتى الحمى عباس ابأن فأصاب

بأن نوح وعنه سليمان بأن مقاتل وفيه (نعيم) أيضا حأذيفة من سمع
 مريم أبأي

عباس ابأن يا فقال حأذيفة وعنده رجل جاءه أنه عباس ابأن )أثر18(
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بأشيء يجبه فلم كررها ثم ساعة عسق) فأطرق (حأم تعالى قوله
من رجل في أنزلت إنما كرهها لم عرفت قد أنبيك إل حأذيفة فقال
تبنى المشرق أنهار من نهر على ينزل الله عبد له يقال بأيته أهل
عنيد جبار كل فيها يجتمع شقا بأينهما النهر يشق مدينتان عليه

(نعيم) أيضا

 350 ص:2ج: الشريعة تنزيه
من الثلثة الحأاديث هذه الخطيب وأخرج القدوس عبد طريق من

هذه من إل محفوظة غير ومتونها السانيد واهية وقال نعيم طريق
 الفاسدة الطرق

قبل من الديلم وخراب الديلم قبل من الري خراب )حأديث19(
 علته يبين (قلت) لم حأذيفة حأديث (مى) من الرمن

بأذهيبة واحأد جانب من خليفتان الملحأم بأدء حأذيفة )أثر20(
البيعة في المتأخر وهو صاحأبه من أسن أحأدهما عم ابأنا الزوراء
ذلك قتل فإذا دابأته ظهر على غيلة عنيد جبار قتل أمره افتتاح
الخليفة هذا بأيعة عن والنهى الرأي ذوي من كثير خلق اجتمع الجبار

هو المستقبلة وليلته يومه بأقية إقبال في أمره يزال فل العباسي
تعالى فإذا المخلص عمه بأابأن وليس واحأد جانب في عمه وابأن

على البيعة في المتقدما للفتى بأرقة بأرقت اليوما ذلك من النهار
الشديد إل منهم يفلت ل حأصيدا وأصحابأه هو فصيرته الكهل

فإذا أبأدا حأسيس لهم يحس ول الدابأر أمس يمضي كما يمضون
إذا النظاما من إحأديهن تسقط كالخرز الملحأم تتابأعت كذلك كان

ابأن الحافظ (نجا) قال الدجال يظهر حأتى أخواتها تتابأع ثم انقطع
والقاسم يعرف ل من سنده في مختلق خبر هذا اللسان في حأجر

 ضعيف العمري
تذهب ل عباس يا للعباس قال النبي أن مسعود ابأن )حأديث21(

وهو دولتهم عند الزمان آخر في عم يا ولدك من يملك حأتى الدنيا
آلف عشرة كل من يقتل صماء عمياء فتنة معه تكون عشر الثامن
بأموضع قتالهم ويكون اليسير إل منها ينجو ل وتسعمائة آلف تسعة

بأن محمد بأن وأحأمد مينا أبأي بأن مينا طريق (نع) من العراق من
 اليمامي عمر

 المنافقين حأصاد فيها فإن الفتن تكرهوا ل )حأديث22(
ابأن (قال اليمن بأأطراف فعليكم الفتن كثرت إذا )وحأديث23(

حأديث من الديلمي أخرجه الول (قلت) الحديث تيمية) موضوعان
في حأجر ابأن الحافظ وأنكره المنافقين تبين فيها فإن بألفظ علي
والله بأاطل فقال عنه سئل أنه وهب ابأن عن ونقل الباري فتح

أعلم تعالى
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 351 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 والطب المرض كتتب

الول الفصل

المتفق (خط) في سنة ثلثين ذنوب يكفر يوما مرض )حأديث1(
(حأب) الذارع الله عبد بأن أحأمد وفيه عائشة حأديث من والمفترق

حأتى المفاصل في الذنوب يتبع المرض وإن بأزيادة أيضا حأديثها من
أمه ولدته كيوما ذنوبأه من خرج قد مرضه من فيقوما سل عنه يسلها
 بأشر بأن إسحاق حأذيفة أبأو وفيه

السماء من تقع البردة كمثل وصح بأرأ إذا المريض مثل )حأديث2(
إنما بأاطل حأبان ابأن قال أنس حأديث (المخلص) من ولونها بأصفائها

بأحال بأه يحتج ول الموقري الوليد إل يرفعه لم الزهري قول هو
الزهري أخي ابأن عن المخزومي صالح بأن هاشم بأن سعيد ورواه

محمد بأن سفيان ورواه الحديث بأمستقيم ليس وسعيد الزهري عن
 الحديث يسرق وسفيان الزهري عن وهب ابأن عن الفزاري

واجبا الله على حأقا كان الدنيا في بأصره الله أذهب من )حأديث3(
بأن حأفص وفيه عمر ابأن حأديث (قط) من جهنم نار عيناه ترى ل أن

 بأه تفرد وهب
مغفرة السمع وذهاب للذنوب مغفرة البصر ذهاب )حأديث4(

عبد حأديث (خط) من ذلك قدر فعلى الجسد من نقص وما للذنوب
بأن وداود بأه يحتج ل عنترة ابأن هارون وفيه مسعود بأن الله

والنسائي داود أبأي رجال من (قلت) هارون بأشيء ليس الزبأرقان
وقال ماجه وابأن الترمذي رجال من وداود معين وابأن أحأمد ووثقه

طبقات في الذهبي الحافظ أورد وقد الحديث مقارب البخاري
 أعلم والله جدا غريب وقال الخطيب جهة من الحديث هذا الحفاظ

انتظره الرجل فقد إذا كان الله رسول أن مالك بأن أنس )حأديث5(
وإن عاده مريضا كان فإن عنه سأل أياما ثلثة كان فإذا أياما ثلثة
من رجل الله رسول ففقد زاره صحيحا كان وإن له دعا غائبا كان

عنه فسأل النصار

 352 ص:2ج: الشريعة تنزيه
فقال الفرخ كأنه مريض إنه الله رسول يا له فقيل الثالث يوما

أخيكم إلى انطلقوا عنه وسأل صلى ما بأعد لصحابأه الله رسول
بأكر أبأو منهم المسلمين من نفر ومعه الله رسول فخرج نعوده
ل الفرخ مثل هو فإذا فسأله الله رسول قعد عليه دخلوا فلما وعمر
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يا قال شأنك ما الله رسول فقال دبأره من خرج إل شيئا يأكل
ثم القارعة المغرب صلة في قرأت تصلي أنت بأينا الله رسول
وتكون المبثوثا كالفراش الناس يكون (يوما الية هذه على مررت
ذنب من لي كان مهما رب أي المنفوش) فقلت كالعهن الجبال

فرجعت الدنيا في عقوبأتي لي فعجل الخرة في عليه معذبأي أنت
جنيت صنعت ما بأئس الله رسول فقال ترى ما فأصابأني أهلي إلى

في العافية الله سألت أل البلء وجل عز الله وسألت البلء لنفسك
حأسنة الدنيا في آتنا ربأنا تقول قال أقول فما قال والخرة الدنيا
خيرا الله رسول له دعا ثم النار عذاب وقنا حأسنة الخرة وفي
يا الله رسول فقال الله رسول خرج ثم عقال من نشط كأنما وقاما
في خاض يعوده المريض أخيه إلى توجه إذا المسلم المرء إن عمر

قدما بأكل له وكتب درجة قدما بأكل له الله ويرفع حأقوبأه إلى الرحأمة
الرحأمة غمرته المريض عند قعد فإذا خطيئة بأه عنه وحأط حأسنة
عرشه ظل في العائد وكان الرحأمن عرش ظل في المريض وكان

الملك يقول المريض عبدي عند احأتبس كم لملئكته الله يقول ثم
إن سنة ألف عبادة له اكتبوا قال فواقا عنده احأتبس يظل كان إذا

ألف قبل مات وإن العمل واستأنف خطيئة عليه يكتب لم عاش
الحبس أطال كان فإن احأتبس كم للملك يقول ثم الجنة دخل سنة
عاش إن سنة آلف عشرة والدهر دهرا له اكتبوا يقول ساعة قال
سنة آلف عشرة بأعد له يقال ثم واحأدة خطيئة عليه تكتب لم

وإن الجنة دخل سنة آلف عشرة قبل مات فإن العمل استأنف
كان وإن يمسي أن إلى ملك ألف سبعون عليه صلى صباحأا كان

طريق (شا) من يصبح أن إلى ملك ألف سبعون عليه صلى مساء
وقال مسنده في يعلى أبأو وأخرجه السيوطي قال كثير بأن عباد

وهو كثير بأن عباد بأه تفرد العالية المطالب في حأجر ابأن الحافظ
 عليه لئحة الوضع وآثار واه

أو أربأعين عبادة من الله إلى أحأب المريض عيادة )حأديث6(
الله عبد بأن إبأراهيم وفيه أنس حأديث (فت) من سنة خمسين
قيس بأن الله وعبد الكوفي

 353 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أسرعوا فقال المجذمين بأوادي مر النبي أن عمر ابأن )حأديث7(

تفرد يصح الجوزي) ول (ابأن هذا فهو يعدي شيء كان فإن السير
عجب وهو السيوطي يتعقبه (قلت) لم زكريا ابأن الخليل بأه

ومن وثق الميزان في الذهبي وقال ماجه ابأن رجال من فالخليل
فأسرع مجذمين فرأى عسفان بأوادي الله نبي مر حأديث ماله أنكر

القوما نعم قال جبريل إن وحأديث فهذا يعدي شيء كان إن وقال
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الحديث أن فظهر انتهى لوط قوما من بأقايا فيهم أن لول أمتك
بأالمتابأعات حأديثه فيحسن فيه مختلف الخليل وأن موضوع ل منكر

فرارك المجذوما من فر حأديث منها شواهد هذا ولحديثه والشواهد
بأيعة ليبايعه مجذوما أتاه الله رسول أن حأديث ومنها السد من

 أعلم والله بأالنصراف وأمره بأالبيعة إليه فأرسل السلما
(خط) من قليل قليل ينزل والبرء جملة ينزل المرض )حأديث8(

هو وإنما صحابأي على موقوفا ول مرفوعا يثبت ل عمر ابأن حأديث
الصنعاني الحارثا بأن الله عبد يرفعه والمتهم الزبأير بأن عروة قول
 أعلم والله

شهر كل ويحتجم ليلة كل يكتحل الله رسول كان عائشة )حأديث9(
سفيان أخت ابأن سيف فيه يصح (عد) ول سنة كل الدواء ويشرب
 الثوري
الثاني الفصل

المصيبة وكتمان الصدقة إخفاء البر كنوز من ثلثا )حأديث10(
ولم فصبر عبدي ابأتليت إذا تعالى الله يقول الشكوى وكتمان
دمه من خيرا ودما لحمه من خيرا لحما أبأدلته عواده إلى يشكني

(طب) ول رحأمتي فإلى توفيته وإن له ذنب ول أبأرأته أبأرأته فإن
بأوضع يتهم لم الجارود (تعقب) بأأن يزيد بأن الجارود فيه يصح

أعلم تعالى الله المقدمة بأمراجعة يعرف كما ممنوع (قلت) هذا
بأسند الطبراني أخرجه عباس ابأن حأديث من شواهد الحديث ولول

ثلثة من الشعب في البيهقي أخرجه عمر ابأن حأديث ومن جيد
حأديث ومن فوائده في تماما أخرجه مسعود ابأن حأديث ومن طرق
شواهد ولبقيته العور الحارثا طريق من الخطيب أخرجه علي

بأعده الذي في ستأتي

 354 ص:2ج: الشريعة تنزيه
لم فإن بأالبلء المؤمن عبدي أبأتلي وجل عز الله قال )حأديث11(

وأطيب خيرا ودما لحمه من خيرا لحما أبأدلته عواده إلى يشكني
(يخ) من العمل فاستأنف أمرته أسرى من أطلقته فإن دمه من

المقبري سعيد أبأي بأن الله عبد فيه يصح ول هريرة أبأي حأديث
أحأدهما هريرة أبأي عن آخرين طريقين له (تعقب) بأأن متروك
وأقره الشيخين شرط على وصححه المستدرك في الحاكم أخرجه
أيضا وصححه الشعب في البيهقي وأخرجه تلخيصه في الذهبي

نظرت وقد صحيحه في أخرجه مسلما أن الحفاظ بأعض زعم وقال
في الدمشقي مسعود أبأو ذكره ول أجده فلم مسلم كتاب في
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إلى المهرة إتحاف في حأجر ابأن الحافظ أشار وقد انتهى أطرافه
من روايته في لنه أي عليه استدرك مما وأنه مسلم صحيح في أنه

بأن سعيد عن زيد بأن محمد بأن عاصم عن الحنقي بأكر أبأي طريق
الله عبد عن عاصم عن معاذ بأن معاذ رواه وقد المقبري سعيد أبأي
الرواية غير في مسلم صحيح في فكأنه أبأيه عن سعيد أبأي بأن

عوالي في صخر بأن الحسن أبأو القاضي أخرجه والثاني المشهورة
إلى الحفاظ بأعض وينسبه والبيهقي الحاكم يصححه فحديث مالك

النقاد كلما يتتبع ول الموضوعات في يذكر أن يليق ل مسلم صحيح
ابأن أخرجه الخدري سعيد أبأي حأديث من شواهد للحديث ثم فيه
كان وقال الثقفي كثير بأن عباد طريق من التمهيد في البر عبد

في مالك أخرجه عطاء مرسل ومن بأالقوي وليس عابأدا فاضل
 الموطأ

عليك بأني يا الله رسول جدي لي قال علي بأن الحسن )حأديث12(
يا الناس أعبد من تكن الفرائض وأد الناس أغنى من تكن بأالقناعة

البلء بأأهل يؤتى البلوى شجرة لها يقال شجرة الجنة في إن بأني
لهم يصب ديوان لهم ينشر ول ميزان لهم ينصب فل القيامة يوما

بأغير أجرهم الصابأرون يوفي (إنما الله رسول وقرأ صبا الجر
والكديمي طريف بأن وسعد نباتة بأن الصبغ حأساب) (خط) وفيه

في مردويه ابأن أخرجه أنس حأديث من شواهد له (تعقب) بأأن
أخرجه عباس ابأن حأديث ومن ترغيبه في والصبهاني تفسيره

تاريخه في النجار ابأن أخرجه عمر حأديث ومن الكبير في الطبراني

قرضت جلودهم أن القيامة يوما العافية أهل يود )حأديث13(
جابأر حأديث (طب) من البلء أهل ثواب من يرون مما بأالمقارض

الرحأمن عبد فيه يصح ول الله عبد بأن

 355 ص:2ج: الشريعة تنزيه
طريقه من أخرجه الترمذي (تعقب) بأأن بأشيء ليس مغرا ابأن

المقدسي الضياء وصححه والشعب السنن في البيهقي وكذا
يكتب ضعيف عدي ابأن قال الرحأمن وعبد المختارة في فأخرجه

في الخليلي وقال الله شاء إن بأأس بأه ما الذهبي وقال حأديثه
بأسند الطبراني أخرجه موقوفا مسعود ابأن عن وجاء ثقة الرشاد

 الرفع حأكم له ومثله جيد
أمه ولدته كيوما ذنوبأه من خرج أياما ثلثة مرض من )حأديث14(

في دربأاس ابأن وذكره السيوطي يذكره لم الحديث (قلت) هذا
فيه بأصحيح ليس الفرج أبأو قال وقال أنس حأديث من تلخيصه
(وتعقبه) متروك النسائي وقال بأشيء ليس الحكم بأن إبأراهيم
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لم إبأراهيم نصه ما فكتب الهامش على بأخطه حأجر ابأن الحافظ
انتهى عنه سكتوا البخاري قال فقد ذلك ومع وضع ول بأكذب يتهم
 أعلم تعالى والله

يلزمه الذي الحق وأدى بأقبولها فقبلها ليلة مرض من )حأديث15(
(رواه ذلك قدر فعلى زاد وما سنة أربأعين عبادة له الله كتب فيها

أبأي عن أبأيه عن السدي عن الخواص سلمة ميمون) أبأو بأن عيسى
بأه ينفرد لم (تعقب) بأأنه متروك ميمون بأن عيسى يصح ول هريرة

الثواب في الشيخ أبأو أخرجه ظهير بأن الحكم السدي عن تابأعه بأل
على تابأعا يصلح فل والوضع بأالكذب رمى ظهير ابأن (قلت) الحكم

عن ميمون بأن عيسى عن تاريخه في النجار ابأن عند الحديث أن
 أعلم تعالى والله السدي عن الحكم

 لربأعة فإنها أربأعة تكرهوا ل )حأديث16(
فإنه الزكاما تكرهوا ول العمى عروق يقطع فإنه الرمد تكرهوا ل

الفالج عروق يقطع فإنه السعال تكرهوا ول الجذاما عروق يقطع
حأديث (عد) من البرص عروق تقطع فإنها الدماميل تكرهوا ول

يحيى في قال عدي ابأن (تعقب) بأأن زهدما بأن يحيى وفيه أنس
في وقال الشعب في البيهقي أخرجه والحديث بأه بأأس ل أنه أرجو

قال زهدما بأن يحيى ترجمة في اللسان (قلت) وفي ضعف إسناده
يكون أن أرجو شيخ فقال عنه وسئل أبأي عنه كتب حأاتم أبأي ابأن

من الحديث في يعني الفة وكان حأجر ابأن الحافظ قال صدوقا
ما زهد أن المقدمة في وتقدما جامعه قال ما زهد أبأاه يعني شيخه
 أعلم تعالى والله وثقه من أر ولم متهم

فإذا يسعر الجذاما من عرق رأسه وفي إل أحأد من ما )حأديث17(
سلط هاج

 356 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الكديمي فيه يصح ول عائشة حأديث الجوزي) من (ابأن الزكاما عليه
بأن محمد بأن يحيى وفيه بأنحوه جرير حأديث النقاش) من سعيد (أبأو

عائشة حأديث (تعقب) بأأن وضعه وأحأدهما بأشر بأن ومحمد خشيش
كأنه فقال الذهبي تعقبه لكن المستدرك في الحاكم أخرجه

 متهم والكديمي موضوع
هريرة أبأي حأديث (عد) من ثلثا بأعد إل المريض يعاد ل )حأديث18(

(تعقب) بأأن متروكان حأماد بأن ونصر غطيف بأن روح فيه يصح ول
كان أنس عن الشعب في والبيهقي ماجه ابأن أخرج شواهد له

عن الوسط في الطبراني وأخرج ثلثا بأعد إل مريضا يعود ل النبي
عن الشعب في البيهقي وأخرج سنة ثلثا بأعد العيادة عباس ابأن

 ثلثا بأعد المريض عيادة قال الزرقي عياش أبأي بأن النعمان
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وتقول المريض على يدك تضع أن العيادة تماما من )حأديث19(
عبد وفيه أمامة أبأي حأديث (عق) من أمسيت وكيف أصبحت كيف

بأن علي عن زحأر بأن الله عبيد أيضا ورواه التاجر محمد بأن العلى
بأشيء ليسا وشيخه زحأر وابأن أمامة أبأي عن القاسم عن يزيد

مسنده في أحأمد الماما أخرجه زحأر ابأن طريق من (تعقب) بأأنه
وله الشعب في والبيهقي بأذاك ليس إسناده وقال والترمذي

أخرجه المسمعي رهم أبأي حأديث من اللفظ بأهذا ورد فقد شواهد
(قلت) ماجه ابأن أخرجه هريرة أبأي حأديث من وبأنحوه الطبراني

أخرج غريب حأديث وقال الذكار أمالي في حأجر ابأن الحافظ أورده
عبد إل ثقات ورجاله بأتمامه السني ابأن وأخرجه بأعضه ماجه ابأن

حأديث ومن أعلم والله ضعيف فإنه تميم بأن يزيد بأن الرحأمن
بأن جابأر حأديث ومن موثوقون رجاله بأسند يعلى أبأو أخرجه عائشة

حأجر ابأن الحافظ (قلت) قال الشعب في البيهقي أخرجه الله عبد
وفيه وضاع الوجيهي موسى بأن عمر سنده في الذكار أمالي في

 أعلم تعالى والله متروك ضعيف أيضا
الضرس وصاحأب الرمد صاحأب يعادون ل ثلثة )حأديث20(

علي بأن مسلمة وفيه هريرة أبأي حأديث (عق) من الدمل وصاحأب
(تعقب) كثير أبأي بأن يحيى كلما من يروي وإنما متروك الخشني

الشعب في البيهقي أخرجه والحديث بأكذب يتهم لم مسلمة بأأن
وضعفه

 357 ص:2ج: الشريعة تنزيه
تشرب ول تأكل ونار وتشرب تأكل فنار ثلثة النيران )حأديث21(

تأكل التي وأما فجهنم وتشرب تأكل التي فأما تأكل ول تشرب ونار
فإذا فالحمى تأكل ول تشرب التي وأما الدنيا فنار تشرب ول

عليه وليصبه دلوا منها فليستقي بأئر إلى فليقم أحأدكم وجدها
غدوات ثلثا ذلك يفعل رسولك وصدق عبدك اشف اللهم وليقل

تعالى الله شاء إن ستذهب فإنها غدوات سبع يفعل وإل ذهبت فإن
وضعفاء مجهولون فيه يصح ول ثوبأان حأديث الجوزي) من (ابأن
حأديث من الترمذي عند آخره (تعقب) بأأن رجاء بأن سلمة منهم
النار من قطعة الحمى فإن الحمى أحأدكم أصاب إذا بألفظ ثوبأان

فيقول جريته وليستقبل جار نهر في فليستنقع بأالماء عنه فليطفئها
قبل الصبح صلة بأعد رسولك وصدق عبدك اشف اللهم الله بأسم

يبرأ لم فإن أياما ثلثة غمسات ثلثا فيه وليغتمس الشمس طلوع
حأديث الترمذي قال تعالى الله بأإذن سبعا تجاوز تكاد ل فإنها فسبع
المعافري وهب بأن منصور مرسل من شاهد وله غريب حأسن

ابأن أخرجه مكحول مرسل ومن سننه في منصور بأن سعيد أخرجه
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 المصنف في شيبة أبأي
فل مرض فأصابأه السبت ويوما الربأعاء يوما احأتجم من )حأديث22(

أنس حأديث ومن هريرة أبأي حأديث (عد) من نفسه إل يلومن
أرقم بأن سليمان الول في يصح ول عمر ابأن حأديث (حأب) من

الثاني وفي ضعيف عياش بأن إسماعيل وعنهما سمعان وابأن
زياد بأن الله عبد الثالث وفي عليه يتابأع ل بأما حأدثا سياه بأن حأسان

هريرة أبأي حأديث (تعقب) بأأن حأديثه مجانبة تجب الفلسطيني
بأن سليمان عن سلمة بأن حأماد طريق من والحاكم البزار أخرجه

بأكر طريق من الديلمي وأخرجه لسماعيل قوية متابأعة وهذه أرقم
عن العسقلني السري أبأي بأن محمد عن الدمياطي سهيل بأن

المسيب بأن سعيد عن الصلت بأن الحسن عن إسحاق بأن شعيب
ابأن الحافظ بأخط (قلت) ورأيت سمعان وابأن سليمان تهمة فزالت

حأسان نصه ما دربأاس لبأن الموضوعات تلخيص هامش على حأجر
منكر فحديثه وضع ول بأكذب اتهم ما لكن وثقه من أر لم سياه بأن

مسلم أبأو أخرجه الزهري مرسل من جاء وقد أعلم تعالى والله
أحأمد كره وقد المحفوظ وهو الحاكم قال سننه في الكجي

طرق ومن المرسل لهذا والربأعاء السبت يومي في الحجامة
في والدارقطني والحاكم ماجه ابأن أخرجه ما عمر ابأن حأديث
في تزيد وهي وبأركة شفاء وفيها أمثل الريق على الحجامة الفراد
وتزيد العقل

 358 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الله اسم على الخميس فيوما محتجما كان فمن الحفظ في

واحأتجموا الحأد ويوما السبت ويوما الجمعة يوما الحجامة واجتنبوا
اليوما فإنه الربأعاء يوما الحجامة واجتنبوا الثلثاء ويوما الثنين يوما

يوما في إل بأرص ول جذاما يبدو ول بأالبلء أيوب فيه أصيب الذي
يوما احأتجم من موقوفا علي (قلت) وعن الربأعاء وليلة الربأعاء
الرزاق عبد رواه نفسه إل يلومن فل السبت يوما وأطلى الربأعاء

 أعلم تعالى والله ضعيف بأسند
مات إل فيها يحتجم رجل يوافقها ل ساعة الجمعة في )حأديث23(

متروك ويحيى علي بأن الحسن حأديث العلء) من بأن يحيى (رواه
من شاهد وله ماجه وابأن داود أبأي رجال من يحيى (تعقب) بأأن

إل محتجم فيها يحتجم ل ساعة الجمعة في إن عمر ابأن حأديث
عطاف وفيه سننه في البيهقي أخرجه منه يشفى ل داء له عرض

 ضعيف خالد بأن
الثلثاء يوما الحجامة عن ينهى كان بأكرة أبأا أن كبشة )حأديث24(

الدما فيها يرقأ ل ساعة وفيه الدما يوما أنه الله رسول عن ويزعم
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 بأشيء ليس العزيز عبد ابأن بأكار وفيه
علي أنزلت الحديد سورة فإن الثلثاء يوما تحتجموا ل )وحأديث25(

وهو موسى بأن عمر وفيه جابأر حأديث (عد) من الثلثاء يوما
سننه في داود أبأو أخرجه بأكرة أبأي حأديث (تعقب) بأأن الوجيهي
في البخاري بأه استشهد وبأكار صالح عنده فهو عليه وسكت
يتفرد لم إنه ثم صالح معين ابأن وقال الدب في له وروى الصحيح

البخاري رواه بأكرة أبأي ابأنة عن القاسم ابأن الله عبد تابأعه بأل بأه
شاهد الحديث (قلت) فهذا تفسيره في حأاتم أبأي وابأن تاريخه في

نزلت عمر ابأن حأديث لكله ويشهد أعلم والله جابأر حأديث لبعض
ابأن وقتل الثلثاء يوما الحديد الله وخلق الثلثاء يوما الحديد سورة

الثلثاء يوما الحجامة عن الله رسول ونهى الثلثاء يوما أخاه آدما
 أعلم تعالى والله ضعيف (قلت) بأسند الطبراني أخرجه

الشهر من مضت عشرة لسبع الثلثاء يوما الحجامة )حأديث26(
حأديث (حأب) من يسار بأن معقل حأديث (عد) من سنة لداء دواء
وهو الله رسول على دخلت بألفظ عباس ابأن حأديث ومن أنس

وافق من قال نعم قال تحتجم اليوما هذا فقلت الثلثاء يوما يحتجم
يجاوزها فل الشهر من مضت عشرة لسبع الثلثاء يوما منكم

 359 ص:2ج: الشريعة تنزيه
سلما وعنه العمي زيد الول في شيء منها يصح ول يحتجم حأتى

أبأو الثالث وفي الفضل بأن محمد الثاني وفي متروكان الطويل
وقال الشعب في البيهقي أخرجه معقل حأديث (تعقب) بأأن هرمز

سننه في البيهقي أخرجه هشيم تابأعه الفضل بأن ومحمد ضعيف
في عشرة لسبع احأتجم من بألفظ هريرة أبأي حأديث من وورد

على صحيح وقال الحاكم أخرجه داء كل من شفاء له كان الشهر
 مسلم شرط

عظيم يصبه لم شهر كل غدوات ثلثا العسل لعق من )حأديث27(
سعيد بأن الزبأير فيه يصح ول هريرة أبأي حأديث (عق) من البلء من

بأخط (قلت) ورأيت وثقاه وأحأمد زرعة أبأا (تعقب) بأأن بأثقة ليس
ما دربأاس لبأن الموضوعات تلخيص هامش على حأجر ابأن الحافظ

والله بأالوضع حأديثه على يحكم فكيف يتهم لم سعيد بأن الزبأير نصه
 أعلم

في والبيهقي سننه في ماجه ابأن أخرجه طريقه من والحديث
في الشيخ أبأو أخرجه هريرة أبأي عن آخر طريق وله الشعب
 الثواب
الثالث الفصل
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للطب الزيادات في يفرد لم السيوطي فإن الجامع الكتاب من وهو
 ترجمة والمرض

أصبح وإذا بأالويل فيها يدع لم ليلة شكوى في بأات من )حأديث28(
من الشجر ورق يتناثر كما الذنوب منه تناثرت تعالى الله حأمد

 هدبأة أبأي طريق من أنس حأديث (مى) من الشجر
أكلت أنت فقال السلما عليه النبي بأيعقوب ذئب مر )حأديث29(

على النبياء لحوما حأرمت وقد ولدك آكل وكيف فقال ولدي يوسف
قال أذربأيجان أرض قال تريد فأين فقال والسباع الوحأوش جميع

عيادة في ومالك قال مريضا لي أخا أعود قال بأها تصنع وما
عاد من يقول النبياء من قبلك كان من سمعت قال المريض

ورفع سيئة ألف مائة عنه ومحا حأسنة ألف مائة له الله كتب مريضا
منك هذا ليسمعوا أولدي يأتي حأتى اصبر قال درجة ألف مائة له

بأن نبيط حأديث (نع) من على كذبأوا وقد أفعل بأالذي كنت ما قال
شريط بأن نبيط بأن إبأراهيم بأن إسحاق بأن أحأمد طريق من شريط

 360 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ما وجل عز الله أعطاه الناس بأه فنفع دواء خلط من )حأديث30(

وفيه أنس حأديث (مى) من الجنة نعيم وأعطاه الدنيا في أنفق
 زيد بأن الواحأد عبد وعنه ضعفه على مجمع البكاء يحى

الله إلى العباد فأحأب للعبد الله من هدايا المراض )حأديث31(
بأن الخصيب وفيه أمامة أبأي حأديث (مى) من هدية إليه أكثرهم
 دينار بأن الحسن وعنه جحدر

المرأة بأطن في ما يكن فإن اللبان حأبالكم أطعموا )حأديث32(
بأطنها في ما يكن وإن سخيا القلب ذكي شجاعا عالما خرج غلما
(كر) من زوجها عند وحأظيت عجيزتها وعظم خلقها حأسن جارية
 الكرماني عكاشة بأن محمد وفيه هريرة أبأي حأديث

والصداع الوجع تنزع بأرة بأكم فإنها بأالشمس عليكم )حأديث33(
وفيه مبهم صحابأي حأديث من معجمه يعلى) في (أبأو الرأس من

المستملي عمار وفيه الحديث منكر ربأه عبد بأن يونس

 361 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 والقبور الموت كتاب

الول الفصل
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الموت من أواريه أين للشياطين فقال ولد لسليمان ولد )حأديث1(
نذهب قالوا الموت إليه يصل قال الرض تخوما إلى بأه نذهب قالوا

قال المشرق فإلى قالوا الموت إليه يصل قال المغرب إلى بأه
ملك ونزل بأه فصعدا نعم قال بأه فنصعد قالوا الموت إليه يصل

في فطلبتها النسمة بأقبض أمرت إني داود ابأن يا فقال الموت
أنا فبينا أصبها فلم والمغرب المشرق في وطلبتها أصبها فلم البحر
على وقع حأتى جسده وجاءه فقبضتها أصبتها السماء إلى أصعد

على وألقينا سليمان فتنا (ولقد تعالى الله قول وذلك كرسيه
بأن يحى وفيه هريرة أبأي حأديث أناب) (عق) من ثم جسدا كرسيه

 ذلك سليمان الله نبي إلى ينسب أن يجوز ول البصري صاحأب كثير
كيف إبأراهيم يا له فقال وجل عز ربأه إبأراهيم لقي لما )حأديث2(

يسرنا وقد هذا قال بأالسلي ينزع جسدي وجدت قال الموت وجدت
 نصير بأن جعفر وفيه هريرة أبأي حأديث (حأب) من الموت عليك

الجنازة إلى فبادروا ومؤمنة مؤمن بأموت سمعتم إذا )حأديث3(
الله رحأم الرض في ينادي أن جبريل الله أمر مؤمن مات إذا فإنه
وكتب له مغفورا إل يرجع فل شهدها فمن العبد هذا جنازة شهد من
بأكل له الله وكتب وعمرة حأجة عشرة اثنتي قدما بأكل له الله

بأكل أعتق وكأنما شهيد ألف عشر اثني ثواب عليها كبر تكبيرة
بأه دعا الذي الدعاء من حأرف بأكل وأعطاه رقبة بأدنه على شعرة
بأكل الله وأعطاه سنة عبادة له وكتب قنطارا وأعطاه نبي ثواب
السموات ملئكة له واستغفر الجنة في مدينة السرير يأخذ مرة

العرش تحت من ملك نادى منزله إلى رجع وإذا حأياته أياما والرض
فإن والعلنية السر ذنب لك غفر فقد العمل استأنف الله عبد يا

حأضرتم وإذا شهيدا مات يوما مائة إلى مات

 362 ص:2ج: الشريعة تنزيه
فضل وإن تشيعونها فإنكم أمامها تمشوا ول خلفها فامشوا الجنازة
وفيه علي حأديث (عد) من أدناكم على كفضلي خلفها الماشي
بأه (قلت) واتهم سعد بأه والمتهم طريف بأن وسعد نباتة بأن الصبغ
عدي ابأن شيخ المروزي النصاري سهل بأن علي بأن محمد الذهبي

والله عليه أدخل أو عدي ابأن شيخ وضع من يكون أن أخاف فقال
 أعلم تعالى

أربأعا تكبر سواء والنهار بأالليل الجنازة على الصلة )حأديث4(
ركن وفيه عفان بأن عثمان حأديث (خط) من تسليمتين وتسلم

 رستم بأن وإبأراهيم عصمة وأبأو الشامي
دعا عليها صلى فلما جنازة شيع الله رسول أن أنس )حأديث5(

أمانة فإنها القبر في تطلعوا ل يقول وهو القبر على فبسط بأثوب
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فيرى العقد تحل ولعله أسود وجه له فينجلي العقد تحل فلعسى
يقلبه أن وعسى أمانة فإنها عنقه في مطوقة سوداء حأية قبره في

ابأن إبأراهيم الجوزي) وفيه (ابأن أمانة فإنها تحته دخان عليه فيفور
 ومجاهيل هدبأة

(حأا) من قبره يطين لم ما الذان يسمع الميت يزال ل )حأديث6(
وفيه منه يسمع ولم عنه الحسن رواية من مسعود ابأن حأديث
بأه المتهم لكن المتروكين من وغيره الطايكاني القاسم بأن محمد

عن النجاد بأكر أبأو فروى يخالفه ما ورد (قلت) وقد الطايكاني
وطين شبرا الرض من قبره رفع النبي أن أبأيه عن محمد بأن جعفر
 أعلم تعالى والله العرصة من أحأمر بأطين

من أحأد أو خالته أو عمته أو أمه أو أبأيه قبر زار من )حأديث7(
زارت يموت حأتى لهم زائرا كان ومن مبرورة حأجة له كتب قرابأته

حأفص مقاتل أبأو وفيه عمر ابأن حأديث (عد) من قبره الملئكة
 السمرقندي

الثاني الفصل

وغدى القبر فتان ووقى شهيدا مات مريضا مات من )حأديث8(
هريرة أبأي حأديث الرزاق) من (عبد الجنة من بأرزقه وريح عليه
السلمي يحيى أبأي بأن إبأراهيم وفيه

 363 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أخرجه والحديث الشافعي وثقه إبأراهيم (تعقب) بأأن متروك وهو
في الحارثا أخرجه آخر طريق وله الطريق هذا من ماجه ابأن

ليس أنه والحق الحلية في نعيم أبأو أخرجه طريقه ومن مسنده
عن الدارقطني روى فقد منه لفظة في راويه وهم وإنما بأموضوع
مات من الحديث بأهذا جريج ابأن حأدثت قال أنه محمد بأن إبأراهيم
الماما وقال حأدثته هكذا وما مريضا مات من عني فروى مرابأطا

نوع من إذا فالحديث مرابأطا مات من الحديث إن حأنبل بأن أحأمد
 المصحف أو المعلل

(عد) من شهيدا مات فمات فعف فكتم عشق من )حأديث9(
عليه أنكر مما وهو سعيد بأن سويد طريق من عباس ابأن حأديث

ابأن أورده الحديث هذا أن المصنفين من واحأد غير (قلت) ذكر
بأأن وتعقبوه سعيد بأن بأسويد وأعله الموضوعات في الجوزي
أخرجه طريقه ومن المنجنيقي تابأعه وبأأنه مسلم رجال من سويدا

نسخ فلعل كتبه في الحديث السيوطي يذكر ولم الدارقطني
 أعلم تعالى والله تختلف الموضوعات
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حأديث عق) من خط (نع مسلم لكل كفارة الموت )حأديث10(
أبأو وعنه السقطي الرحأمن عبد بأن أحأمد الول في يصح ول أنس
وفي الموصلي شجاع بأن مفرح الثاني وفي المفيد محمد بأن بأكر

الرحأمن عبد بأن وحأفص جميل بأن نصر وفيه المحبر بأن داود الثالث
(تعقب) بأأن حأجة بأها تقوما ل أخرى طرق من وروى مجهولن

الشعب في البيهقي طريقه ومن معجمه في أخرجه السماعيلي
صالح بأن محمد إل إثبات رواته اللسان في حأجر ابأن الحافظ وقال
بأكر أبأو القاضي وصححه انتهى حأاله علمت فما السماعيلي شيخ
الدين زين الحافظ وجمع المريدين سراج كتابأه في العربأي ابأن

بأعض وفي الحسن رتبة يبلغ إنه وقال جزء في طرقه العراقي
كانوا وأنهم الطاعون بأالموت المراد أن منه يفهم ما الحديث طرق

ابأن وقال الطاعون بأه ويريدون الموت يطلقون الول الصدر في
الحافظ الحديث هذا إنكار إلى الجوزي ابأن سبق اللسان في حأجر
أنس عن سيرين بأنت حأفصة حأديث ذلك في يصح والذي طاهر ابأن

 البخاري أخرجه مسلم لكل كفارة الطاعون
ولقنوهم الله إل إله بأل كلمة أول صبيانكم على افتحوا )حأديث11(

وآخر الله إل إله ل كلمه أول كان من فإنه الله إل إله ل الموت عند
عاش ثم الله إل إله ل كلمه

 364 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وفيه عباس ابأن حأديث (حأا) من واحأد ذنب عن يسئل ل سنة ألف

بأن وإبأراهيم مجهولن وهما أبأيه عن مسلم بأن محمويه بأن محمد
المستدرك في الحديث (تعقب) بأأن البخاري ضعفه المهاجر
غريب متن وقال الحاكم طريق من الشعب في البيهقي وأخرجه

ولم أماليه في حأجر ابأن الحافظ وأورده السناد بأهذا إل نكتبه لم
له أخرج وقد لين فيه إبأراهيم قال أنه إل بأشيء سنده في يقدح

الموضوعات تلخيص في الذهبي (قلت) قال المتابأعات في مسلم
 أعلم تعالى والله ابأنه أو محمويه آفته

بأالسيف ضربأة ألف من أشد الموت ملك لمعالجة )حأديث12(
البلخي قاسم بأن محمد فيه يصح ول أنس حأديث (خط) من

أخرجه يسار ابأن عطاء مرسل من اللفظ بأهذا ورد (تعقب) بأأنه
من شواهد وله جيد بأسند مسنده في أسامة أبأي بأن الحارثا
طالب أبأي بأن علي وعن حأمزة بأن والضحاك الحسن مرسل
 الموت ذكر كتاب في الدنيا أبأي ابأن أخرجها موقوفا

كان الله كتاب على وصيته فوضع الموت حأضره من )حأديث13(
إياس بأن قرة حأديث (خط) من زكاته من ضيع لما كفارة ذلك

شيئا يساوي ل الزهير محمد بأن يعقوب فيه يصح ول المزني
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ابأن وقال ثقة الشاعر بأن حأجاج فقال وثق قد يعقوب (تعقب) بأأن
وقال عدل حأاتم أبأو وقال فاكتبوه الثقات عن حأدثا ما معين

راهويه بأن إسحاق تابأعه بأل ينفرد لم إنه ثم مكثر مشهور الذهبي
ماجه ابأن أخرجه طريق وله الطبراني أخرجه جليل إماما بأه وناهيك

ليصنع المسلم الرجل إن بألفظ مسعود ابأن حأديث من شاهد وله
الطبراني أخرجه زكاته بأذلك الله يوفي خيرا موته عند تركته في

شاهدا يصلح فل الجعفي شمر بأن عمرو طريق من (قلت) هو
 أعلم تعالى والله

فإذا مسير في الله رسول مع خرجنا الله عبد بأن جابأر )حأديث14(
من أقبلت قال الرجل أقبل أين من فقلنا له قعود على أعرابأي

الله رسول يا فقال الله رسول هذا فقلنا محمدا أريد ومالي أهلي
الله رسول وأني الله إل إله ل أن تشهد فقال السلما علي اعرض
بأالجنة تؤمن وقال أقررت فقال

 365 ص:2ج: الشريعة تنزيه
من شيئا عليه يعرض ل فجعل أقررت قال والحساب والبعث والنار

البعير يد وقعت إذ كذلك نحن فبينا أقررت قال إل السلما شرائع
الله رسول فقال لرأسه الرجل وإذا لجنبه البعير فإذا شبكة من

بأن وحأذيفة ياسر بأن عمار إليه فسبق فابأتدرناه صاحأبكم أدركوا
صاحأبكم اغسلوا الله رسول فقال مات قد الرجل فإذا اليمان

فلما النبي عليه وصلى وكفناه عنه يعرض الله ورسول فغسلناه
الذين من هذا طويل ونعم قليل تعب الذي هذا النبي قال فرغنا
نغسله ونحن أعرضت رأيناك قلنا بأظلم إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا
من زوجتيه رأيت إني جائعا مات صاحأبكم أن أحأسب إني قال

يصح (خط) ول الجنة ثمار من فيه في تدسان وهما العين الحور
الحديث (تعقب) بأأن الضرير النصاري الملك عبد بأن محمد فيه
والبيهقي مسنده في أحأمد أخرجه الله عبد بأن جرير حأديث من ورد
في حأاتم أبأي ابأن أخرجه عباس ابأن حأديث ومن الشعب في

مرسل ومن عساكر ابأن أخرجه مسعود ابأن حأديث ومن تفسيره
إبأراهيم مرسل ومن مختصرا حأاتم أبأي ابأن أخرجه سوادة بأن بأكر

 مختصرا تفسيره في حأميد بأن عبد أخرجه التيمي
والجراد والبراغيث القمل من كلها البهائم آجال )حأديث15(

التسبيح في آجالها ذلك وغير والبقر كلها والدواب والبغال والخيل
من الموت ملك إلى وليس أرواحأها الله قبض تسبيحها انقضى فإذا
الدمشقي موسى بأن الوليد وفيه أنس حأديث (عق) من شيء ذلك

حأديثه لين الحديث صدوق فقال حأاتم أبأو قواه الوليد (تعقب) بأأن
مالك رواة في الخطيب أخرجه عمر ابأن حأديث من ورد وقد صحيح
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هذا سند في الذي الوليد أن البديعات النكت في (قلت) وقع
رجال من مسلم بأن الوليد بأأن وتعقبه مسلم بأن الوليد هو الحديث

موسى بأن الوليد الحديث هذا راوي فإنما وهم وهو الصحيحين
الحافظ أورد اللسان في ترجمته وفي الصحيحين رجال من وليس

 أعلم تعالى والله جدا منكر وقال الحديث حأجر ابأن
(فت) كبيرة أربأعين عنه الله حأط فربأع جنازة شيع من )حأديث16(

الكوفي الله عبد بأن إبأراهيم كذابأان وفيه الدرداء أبأي حأديث من
(تعقب) قيس بأن الله عبد وشيخه

 366 ص:2ج: الشريعة تنزيه
حأمل من أنس حأديث من الوسط في الطبراني عند شاهدا له بأأن

علي سنده وفي كبيرة أربأعين عنه الله كفر الربأع السرير جوانب
أخذ من ثوبأان حأديث من الواهيات (قلت) وفي ضعيف سارة بأن

بأن سوار سنده في لكن كبيرة أربأعون له غفر السرير بأجوانب
 أعلم تعالى والله مصعب

ابأن حأديث (نع) من أجره مثل فله مصابأا عزى من )حأديث17(
جابأر حأديث (عد) من أيضا حأديثه (خط) من طريقين من مسعود

وفي حأماد بأن نصر الثاني وفي الوليد بأن حأماد الول في يصح ول
العرزمي الله عبيد بأن محمد الرابأع وفي عاصم بأن علي الثالث

الترمذي أخرجه عاصم بأن علي طريق من الحديث (تعقب) بأأن
بأن علي بأه ابأتلى ما أكثر ويقال غريب الترمذي وقال ماجه وابأن

عليه بأه شنع ما أبألغ الذهبي وقال عليه نقموه الحديث هذا عاصم
في كبيرة صورة له نفسه في صدوق ضعفه مع وهو الحديث هذا

الصلح أهل من كان شيبة بأن يعقوب فقال جماعة وثقه وقد زمانه
مع الغلط كثرة عليه أنكر التوقي شديد وكان البارع والخير والدين
الصحاح فخذوا بأالخير نعرفه زلنا ما وكيع وقال ذلك على تماديه

عنه فأحأدثا أنا أما حأنبل بأن أحأمد وقال الغلط ودعوا حأديثه من
على تابأعه وقد صدوق الفلس وقال متهما يكن ولم لجاج فيه كان
الرافعي تخريج في حأجر ابأن الحافظ قال بأل ضعفاء الحديث هذا

التعلق يمكن ما فيها وليس بأكثير عاصم بأن علي من أضعف كلهم
وكيع طريق من الكمال صاحأب ذكرها فقد إسرائيل طريق إل بأه

العلئي الحافظ (قلت) وقال انتهى بأعد إسنادها على أقف ولم عنه
بأن إبأراهيم رواه الحديث هذا أن الخطيب ذكر الصحيح النقد في

عن الربأيع بأن قيس عن الجراح بأن وكيع عن الخوارزمي مسلم
الثقات في حأبان ابأن ذكره هذا مسلم بأن وإبأراهيم سوقة بأن محمد

وحأديثه فيه تكلموا صدوق الربأيع بأن وقيس أحأد فيه يتكلم ولم
يقارب الحديث أن يظهر والذي عاصم بأن علي لرواية متابأعا يصلح
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أعلم تعالى والله محتمل ضعف فيه بأل إليه ينتهي ول الحسن درجة
الجنة في بأردا كسى ثكلي عزى من بأرزة أبأي حأديث شواهده ومن
عمرو ابأن وحأديث بأالقوي إسناده وليس غريب وقال الترمذي رواه

حألل من الله كساه إل بأمصيبة أخاه يعزي مؤمن من ما حأزما بأن
وحأسنه ماجه ابأن أخرجه القيامة يوما الكرامة

 367 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 الباب في شيء أصح هو الشعب في البيهقي وقال النووي

جزعه واشتد بأولده معاذ أصيب غنم بأن الرحأمن عبد )حأديث18(
إلى الله رسول محمد من إليه فكتب الله رسول ذلك فبلغ عليه
أما هو إل إله ل الذي الله إليك أحأمد فإني عليك سلما جبل بأن معاذ
ثم الشكر وإياك ورزقنا الصبر وألهمك الجر لك الله فأعظم بأعد
وعواريه الهنية الله مواهب من وأولدنا وأموالنا وأهلنا أنفسنا إن

ثم معلوما وقت إلى ويقبضها معدود أجل إلى بأها يمتع المستودعة
من ابأنك وكان ابأتلى إذا والصبر أعطى إذا الشكر علينا افترض
وسرور غبطة في بأه متعك المستودعة وعواريه الهنية الله مواهب
صبرت إن والهدى والرحأمة الصلة كثير بأأجر منك وقبضه

أجرك جزعك يحبط أن خصلتين معاذ يا تجمعن فل واحأتسبت
وتنجزت مصيبتك ثواب على قدمت قد فلو فاتك ما على فتندما

أن معاذ يا واعلمن عنه قصرت قد المصيبة أن عرفت موعده
الموعدة وتنجز العزاء فأحأسن حأزنا يدفع ول ميتا يرد ل الجزع

الجوزي) (ابأن والسلما قد فكأن بأك نازل هو بأما أسفك وليذهب
عباس ابأن حأديث (خط) من المصلوب سعيد بأن محمد طريق من
محمود حأديث من الدعاء (طب) في نجيح بأن إسحاق طريق من
طريق من الحديث (تعقب) بأأن مجاشع وفيه مثله معاذ عن لبيد بأن

لكنه حأسن غريب وقال المستدرك في الحاكم أخرجه مجاشع
أبأو وأخرج مجاشع وضع من ذا فقال تلخيصه في الذهبي تعقبه
من وروى قال ثم غنم بأن الرحأمن عبد حأديث الحلية في نعيم

هذه وكل قال ثم نحوه جابأر عن الزبأير أبأي عن جريج ابأن حأديث
رسول وفاة بأعد كانت معاذ ابأن وفاة فإن تثبت ل ضعيفة الروايات

فنسبها الراوي فوهم الصحابأة بأعض إليه كتب وإنما لسنتين الله
وليس اليمن إلى إل النبي حأياة في غيبة لمعاذ يعلم ول النبي إلى

 انتهى وتفاريدهما رواياتهما تعتمد ممن ومجاشع سعيد بأن محمد
فمرضتها فاطمة اشتكت رافع أبأي ولد أما سلمى )حأديث19(

ثم فسكبت غسل لي اسكبي أماه يا علي وخرج يوما لي فقالت
هاتي لي قالت ثم تغتسل أراها كنت ما كأحأسن فاغتسلت قامت
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فيه كانت الذي البيت إلى جاءت ثم فلبستها بأها فأتيتها الجدد ثيابأي
فقالت

 368 ص:2ج: الشريعة تنزيه
يدها ووضعت اضطجعت ثم البيت وسط إلى الفراش لي قدمي
اليوما مقبوضة إني أماه يا قالت ثم القبلة واستقبلت خدها تحت
علي فجاء مكانها فقبضت أحأد يكشفني فل اغتسلت قد وإني

(ابأن ذلك بأغسلها فدفنها أحأد يكشفها ل والله ل فقال فأخبرته
طرق من وروى مجروح إسحاق بأن محمد فيه يصح الجوزي) ول

الموت قبل للموت الغسل يصح وكيف شيء منها يصح ول أخرى
(تعقب) بأأن عنه ينزهان بأل وعلي فاطمة إلى إضافته تصلح ل هذا

مسنده في أحأمد الماما أخرجه إسحاق ابأن طريق من الحديث
على الجوزي ابأن حأمل المسدد القول في حأجر ابأن الحافظ وقال

عيب ما وأكثر حأديثه قبلوا قد الئمة فإن تحته طائل ل إسحاق ابأن
وهو فصدوق بأنفسه هو وأما المجهولين عن والرواية التدليس عليه
الرزاق عبد أيضا رواه والحديث الجمهور عند المغازي في حأجة

وهو مرسل عقيل بأن محمد ابأن الله عبد عن طريقه من والطبراني
أن من غيرهما رواه لما مخالف هو نعم إسحاق ابأن مسند يعضد
وشرح أيضا هذا تعقب وقد فاطمة غسل عميس بأنت وأسماء عليا
انتهى مسلم غير موضوعا الخبر هذا يكون الحكم أن إل يطول ذلك
احأتمال فجوابأه الموت قبل للموت الغسل الجوزي ابأن إنكار وأما
خص كما عنها ورضى أبأوها بأها خصها لفاطمة خصيصة ذلك أن

أبأو الشيخ استدل (قلت) وقد عليه الصلة بأترك إبأراهيم أخاها
إضجاع استحباب على المذكور بأالخبر المهذب في إسحاق

شرحأه في النووي وقال القبلة مستقبل اليمن جنبه على المحتضر
مسند في أنه وفاته المشهورة الكتب في له ذكر ل غريب خبر إنه

الغتسال استحباب على الكلما في الزركشي بأه واستدل أحأمد
 أعلم تعالى والله للمحتضر

(خط) ويبتليك الله فيرحأمه لخيك الشماتة تظهر ل )حأديث20(
بأن إسماعيل بأن عمر فيه يصح ول السقع ابأن واثلة حأديث من

الضعفاء في حأبان ابأن أخرجه الحذاء أمية بأن القاسم وتابأعه مجالد
الترمذي (تعقب) بأأن له أصل ل وهذا بأه يحتج ل القاسم وقال

اسم (قلت) انقلب غريب حأسن حأديث وقال الطريقين من أخرجه
القاسم والصواب القاسم بأن أمية فقال الترمذي سند في القاسم

ثم العلئي تلميذه عنه ونقله المزي الحافظ عليه نبه كما أمية بأن
الرازيان حأاتم وأبأو زرعة أبأو فيه قال معروف هذا والقاسم قال

كما حأسن وهو الحديث عهدة من إسماعيل ابأن عمر فبرئ صدوق
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تعالى والله انتهى القاسم لتفرد قال كما غريب لكنه الترمذي قال
الخر وفي متهم أحأدهما (قلت) في آخران طريقان وله أعلم
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الخطيب أخرجه عباس ابأن حأديث من شاهد وله أعلم والله ضعيف

العدني أبأان بأن الحكم بأن إبأراهيم وفيه والمفترق المتفق في
 ضعيف

صارخة بأها جنازة تتبع أن الله رسول نهى عمر ابأن )حأديث21(
الثبات عن يجيء قيراط بأن حأماد فيه له أصل ل (حأب) وقال

أخرجه وثان ماجه ابأن أخرجه آخر طريقا له (تعقب) بأأن بأالطامات
(قلت) وناقض الطبراني أخرجه وثالث المصنف في شيبة أبأي ابأن
حأاتم أبأو وقال يخطئ وقال الثقات في حأمادا فذكر حأبان ابأن

 أعلم تعالى والله حأديثه يكتب الحديث مضطرب
تبع من لجيمع يغفر أن المؤمن العبد بأه يجازى ما أول )حأديث22(

حأديث (خط) من عباس ابأن حأديث حأميد) من ابأن (عبد جنازته
جنازته في خرج من لجميع يغفر أن المؤمن تحفة أول بألفظ جابأر

الله على المؤمن كرامة أول إن بألفظ هريرة أبأي حأديث (عد) من
المجيد وعبد سالم بأن مروان الول في يصح ول لمشيعيه يغفر أن
راشد بأن محمد الثاني وفي متروكان رواد أبأي ابأن العزيز عبد بأن

عبد بأن إسماعيل وعنه قيس بأن الرحأمن عبد الثالث وفي مجهول
أخرجه عباس ابأن حأديث (تعقب) بأأن متروك ميمون بأن الله

أيضا وأخرج آخر طريق ومن الطريق هذا من الشعب في البيهقي
جابأر ولحديث ضعيفة الثلثة السانيد في وقال هريرة أبأي حأديث
مردويه وابأن الموت ذكر في الدنيا أبأي ابأن أخرجها ثانية طريق

من شواهد وللحديث الشيخ وأبأو الفردوس مسند في والديلمي
سلمان حأديث ومن نوادره في الترمذي الحكيم أخرجه أنس حأديث
شمر بأن عمرو طريق من (قلت) هو الثواب في الشيخ أبأو أخرجه

أخرجه الزهري مرسل ومن أعلم والله شاهدا يصلح فل الجعفي
أبأي مرسل ومن الشعب في والبيهقي سننه في منصور بأن سعيد
 الدنيا أبأي ابأن أخرجه الحبطي عاصم

لهما الله فقال السماء إلى ملكاه صعد العبد قبض إذا )حأديث23(
ارجعا لهما فيقول عبدك قبضت رب فيقولن بأكما جاء ما أعلم وهو
له جعلت قد فإني القيامة يوما إلى وهللني واحأمداني قبره إلى
كان فإذا له مني ثوابأا وتهليلكما وتحميدكما تسبيحكما أجر مثل
جاء ما لهما الله فيقول السماء إلى ملكاه صعد فمات كافرا العبد
إلى ارجعا لهما الله فيقول وجئناك عبدك قبضت رب فيقولن بأكما
جعلت وإني وجحدني كذبأني فإنه القيامة يوما إلى والعناه قبره
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أبأي حأديث الجوزي) من (ابأن القيامة يوما إلى أعذبأه عذابأا لعنتكما

يصح ول الخدري سعيد أبأي حأديث (قط) من أنس حأديث ومن بأكر
التيمي يحيى ابأن إسماعيل سعيد وأبأي بأكر أبأي حأديث في

(تعقب) بأأن مطر بأن عثمان أنس حأديث وفي عليه ومدارهما
ليس مطر بأن عثمان وقال أنس حأديث الشعب في أخرج البيهقي
بأكر أبأو أخرجه جماز بأن الهيثم تابأعه فقد بأه ينفرد لم إنه ثم بأالقوي

البيهقي قال الغيلنيات في الشافعي بأكر وأبأو الجنائز في المرزوي
والله نحوه مرفوعا عنه بأإسنادين روى ثم أنس عن أخر شواهد وله

 أعلم تعالى
القبر إلى انتهينا فلما جنازة في النبي مع كنا حأذيفة )حأديث24(

فيه المؤمن يضغط قال ثم فيه بأصره يردد فجعل شفته على قعد
في أحأمد (الماما نارا الكافر على ويمل حأمائله منها تزول ضغطة

(تعقبه) الحافط بأشيء ليس جابأر بأن محمد فيه يصح مسنده) ول
المتن أن على يدل ل هذا مجرد فقال المسدد القول في حأجر ابأن

 لستيفائها الحال يتسع ل كثيرة شواهد له فإن موضوع
وكانت الله رسول ابأنة زينب توفيت مالك بأن أنس )حأديث25(

القبر دخل فلما حأاله فساءنا الله رسول فتبعها مسقامة امرأة
منك رأينا الله رسول يا فقلنا وجهه أسفر ثم صفرة وجهه التمع
وجهك أسفر ثم صفرة وجهك التمع القبر دخلت فلما ساءنا أمرا
فأتيت القبر عذاب وشدة ابأنتي ضعف تذكرت قال ذلك فمم

ما صوتها سمع ضغطة ضغطت ولقد عنها خفف قد أنه فأخبرت
هو الدارقطني قال يصح شا) ول داود أبأي (أبأي الخافقين بأين

وأبأو المستدرك في الحاكم أخرجه الحديث (تعقب) بأأن مضطرب
يقتضي ل فذلك فيه الضطراب سلم إن ثم صحيحه في عوانة
في الحديث الجوزي ابأن (قلت) أورد بأالوضع المتن على الحكم

بأن سعيد سنن من عمر حأديث من ثم أنس حأديث من الواهيات
تلخيصه في الذهبي وتعقبه طرقه جميع من يصح ل وقال منصور

 أعلم والله حأجة بأغير دفع هذا فقال
الرض ونزل معاذ بأن سعد لوفاة الله عرش اهتز )حأديث26(

بأه واستبشر قبلها نزلوها ما ملك ألف سبعون معاذ بأن سعد لشهود
أحأد كان ولو قبره في ضمة معاذ بأن سعد ضم ولقد السماء أهل
(شا) عامر حأديث (قط) من معاذ بأن سعد عوفي معافى منها
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ضغطة وله إل الناس من أحأد من ما بألفظ عباس ابأن حأديث من
والذي معاذ بأن سعد منها لنفلت أحأد منها منفلتا كان ولو القبر في

(هناد قبره في أضلعه اختلف ورأيت أنينه سمعت لقد بأيده نفسي
في يصح ول بأمعناه الحسن مرسل من الزهد السري) في بأن

عبد بأن القاسم الثاني وفي بأه يحتج ل صالح بأن محمد الول
شهاب بأن طريف وفيه مرسل والثالث الحديث منكر الرحأمن
عدة في صحيح سعد ضغطة في الحديث أصل (تعقب) بأأن متروك
من القبر عذاب في والبيهقي والحاكم النسائي فأخرجها أحأاديث
وعائشة الله عبد بأن جابأر حأديث من والبيهقي عمر ابأن حأديث
الوسط في والطبراني والبيهقي منصور بأن وسعيد صحيح بأسند

 موثقون رجاله بأسند عباس ابأن حأديث من
رومان وسيدهم وناكور ونكير منكر أربأعة القبر فتانو )حأديث27(

موقوفا ضمرة (نع) عن حأبيب بأن ضمرة حأديث الجوزي) من (ابأن
له أصل ول رومان وسيدهم وناكير أنكر ثلثة القبر فتان بألفظ

حأجر ابأن الحافظ (تعقب) بأأن تابأعي ضمرة لن مرسل والول
فيه بأسند ورد بأأنه فأجاب رومان اسمه ملك الميت يأتي هل سئل
الحسن لبأي الطوالت عن قزوين تاريخ في الرافعي وذكره لين

القبر فتان قال حأبيب بأن ضمرة إلى موثقين بأرجال بأسنده القطان
حأكم له الوقف وهذا رومان وسيدهم وناكور ونكير منكر أربأعة
 مرسل فهو الرأي قبل من مثله يقال ل إذ الرفع

عمر ابأن حأديث (خط) من المكرمات من البنات دفن )حأديث28(
حأماد بأن حأميد الول في يصح ول عباس ابأن حأديث (طب) من

مضطرب خالد بأن عراك الثاني وفي بأالمناكير الثقات عن يحدثا
ضعيفان وهما أبأيه عن عطاء بأن عثمان عن بأالقوي ليس الحديث

ابأن أخرجه القرشي طلحة بأن الرحأمن عبد بأن محمد عراكا وتابأع
الوضع يقتضى ما ذكر فيما ليس (تعقب) بأأنه ضعيف وهو عدي

الميزان صاحأب فيه قال فقد ذكر بأما حأاتم أبأو ضعفه وأن وعراك
ماجه ابأن له أخرج عطاء بأن وعثمان الحديث حأسن معروف إنه

ضعفه ومن بأه بأأس ل دحأيم وقال حأديثه يكتب حأاتم أبأو فقال ووثق
 البخاري له وأخرج توثيقه على الجمهور وأبأوه بأكذب يجرحأه لم
(عد) من القبر وأفضلهما والزوج القبر ستران للمرأة )حأديث29(

له (تعقب) بأأن بأه المتهم وهو يزيد بأن خالد وفيه عباس ابأن حأديث
الحسن حأديث من شاهدا
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الميت فإن صالحين قوما وسط في موتاكم ادفنوا )حأديث30(
حأديث (نع) من السوء بأجوار الحي يتأذى كما السوء بأجوار يتأذى

بأن داود أيضا ورواه عيسى بأن سليمان فيه يصح ول هريرة أبأي
حأديث من شواهد له (تعقب) بأأن بأالوضع المتهم وهو الحصين

ومن والمؤتلف المختلف في الماليني أخرجهما عباس وابأن علي
الهوال كتاب في منده بأن القاسم أبأو أخرجه سلمة أما حأديث

في عساكر ابأن أخرجه مسعود ابأن حأديث ومن بأالسؤال واليمان
بأأن الحسنة المقاصد في السخاوي العلمة (قلت) وقواه تاريخه
ابأن الحافظ بأخط ورأيت ذلك على يزل لم والخلف السلف عمل
بأن داود نصه ما دربأاس لبأن الموضوعات تلخيص هامش على حأجر

ليس وغيره النسائي وقال الستة الكتب أصحاب له أخرج الحصين
ضعيفا عندي الحصين بأن داود كان الدوري عباس وقال بأأس بأه

 أعلم تعالى والله انتهى ثقة يحيى لي فقال
يس فقرأ الجمعة يوما أحأدهما أو والديه قبر زار من )حأديث31(

له (تعقب) بأأن زياد بأن عمرو وفيه عائشة حأديث (عد) من له غفر
كل أحأدهما أو أبأويه قبر زار من بألفظ هريرة أبأي حأديث من شاهدا
والصغير الوسط في الطبراني أخرجه بأارا وكتب له غفر جمعة
بأن محمد مرسل ومن ضعيف وهو أمية بأن الكريم عبد وفيه

البيهقي طريقه ومن القبور كتاب في الدنيا أبأي ابأن أخرجه النعمان
في النجار ابأن أخرجه بأكر أبأي حأديث من (قلت) وجاء الشعب في

بأشيء عليه يحكم ولم المنثور الدر في السيوطي وذكره تاريخه
 أعلم تعالى والله

قبورهم في يتزاورون فإنهم موتاكم أكفان حأسنوا )حأديث32(
ولى إذا بألفظ أنس حأديث (عق) من هريرة أبأي حأديث (عد) من

ويتزاورون أكفانهم في يبعثون فإنهم كفنه فليحسن أخاه أحأدكم
سعيد الثاني وفي أرقم بأن سليمان الول في يصح ول أكفانهم في
كثيرة طرق له صحيح حأسن الحديث (تعقب) بأأن سلما بأن

 وشواهد
(قلت) مسنده في الحارثا أخرجه الله عبد بأن جابأر حأديث من جاء

فليحسن أخاه أحأدكم كفن إذا بألفظ مسلم صحيح في فقط وأوله
الترمذي أخرجه قتادة أبأي حأديث ومن أعلم تعالى والله كفنه

موقوفا عباس ابأن عن الدنيا أبأي لبأن القبور كتاب وفي وحأسنه
تحشر
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سيرين ابأن عن شيبة أبأي ابأن مصنف وفي أكفانهم في الموتى
أكفانهم في يتزاورون إنهم ويقال الكفن حأسن يحب كان قال

أكفان أحأسنوا موقوفا عمر عن منصور بأن سعيد سنن (قلت) وفي
من ثبت ما ذلك ينافي ول القيامة يوما فيها يبعثون فإنهم موتاكم

بأثيابأهم القبور من يبعثون بأأنهم الجمع يمكن إذ عراة يحشرون أنهم
 أعلم تعالى والله عراة يحشرون ثم

الثالث الفصل

أكذلك له فيقال ميتها يقعد واجبله قالت إذا النائحة )حأديث33(
فل ضربأة فيضرب قبضتك في ضعيفا كنت بأل رب يا فيقول كنت
إنك ذق له ويقال حأدته على تطاير إل الخر يلزما عضو منه يبقى
أربأعة وفيه هريرة أبأي حأديث (مى) من الكريم العزيز أنت

بأن الله وعبيد يزيد بأن وعلي أمامة أبأي صاحأب القاسم مجروحأون
 يزيد بأن ومطرح زحأر

جابأر حأديث (مى) من ويدفن وليلة يوما الغريق يترك )حأديث34(
 سالم ابأن سلم وفيه

حأديث (حأا) من للوالدين تمحيص الصبي نزع تعسير )حأديث35(
 مقاتل أبأو وفيه أنس

فعقوبأة ذلك وراء وما وإزار ملحفتان الكفن من يكفيك )حأديث36(
الحسيني محمد بأن جعفر طريق من جابأر حأديث (مى) من وندامة
 العروس كتاب صاحأب

يقولن وهما القبر إلى ملكاه شيعه أوصى وقد مات إذا )حأديث37(
والقرابأة والجيران رحأمه ووصل واعتمر حأج عبدك رب يا

كان فإنه مقامه فارحأم بأه منا أرحأم وأنت واليتامى والمساكين
 هدبأة أبأي طريق من أنس حأديث (مى) من رحأيما

تتكلم ل والخرى تتكلم واحأدة المناما في امرأتين رأيت )حأديث38(
قالت تتكلم ل وهذه تتكلمين أنت لها فقلت الجنة أهل من كلتاهما

(مى) من القيامة يوما إلى تتكلم ل وصية بأل ماتت وهذه أوصيت أنا
 هدبأة أبأي طريق من أنس حأديث

محزونون وهم ملك بأهم وكل قد الجنازة مشيعي إن )حأديث39(
حأتى مهمومون
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وإن الموت وسكرات الموت كرب ليعالج العبد إن )حأديث40(
تفارقني السلما عليك تقول بأعض على بأعضها ليسلم مفاصله
أبأي طريق من أنس حأديث (مى) من القيامة يوما إلى وأفارقك

 هدبأة
سبعين يوما كل العباد وجوه في لينظر الموت ملك إن )حأديث41(

لقبض إليه بأعثت عجباه يا يقول إليه بأعث العبد ضحك فإذا نظرة
 هدبأة أبأي طريق من أنس حأديث (نجا) من يضحك وهو روحأه

وأصعبها الموت أهونها عقبات سبع والجنة العبد بأين )حأديث42(
(أبأو بأالظالمين المظلومون تعلق إذا تعالى الله يدي بأين الوقوف

 هدبأة أبأي طريق من أنس حأديث من معجمه النقاش) في سعيد
أوحأى الموت ملك بأه فنزل بأدنه الموت عند سقم من )حأديث43(

عبد بأن جابأر حأديث (مى) من بأدنه ضنى فقد بأه ترفق أن إليه الله
عرفته ما الهروي صاحأب زيد أبأو وفيه علته يبين (قلت) لم الله

أعلم تعالى والله

 375 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 المواريث كتاب

الول الفصل

عباس ابأن حأديث (عد) من مباله قبل من يرثا الخنثى )حأديث1(
النخعي سليمان الكلبي وعن الكلبي وعنه صالح أبأو فيه يصح ول

هذا عن يغني الرافعي تخريج في حأجر ابأن الحافظ (قلت) قال
المنذر ابأن نقله فقد بأالجماع المسألة هذه في الحأتجاج الحديث
علي عن صحيح بأسند الرزاق وعبد شيبة أبأي ابأن وروى وغيره
 أعلم والله يبول حأيث من خنثى ورثا أنه عنه تعالى الله رضي

الثاني الفصل

ذيولها فتوطأ نسائها من ثلثة في خرجت فاطمة أن )حأديث2(
قتيبة ابأن قال الميراثا في يعني فكلمته بأكر أبأي على دخلت حأتى
من أعرف أنا الخبار نقلة بأعض لي قال حأتى أصل له أرى كنت
عائشة عن طرق من وغيرهما الصحيحين في (تعقب) بأأن عمله

أبأو لها فقال الله رسول من ميراثها تلتمس بأكر أبأا أتت فاطمة أن
 صدقة تركنا ما نورثا ل قال الله رسول إن بأكر

المسلم يورثا كان أنه جبل بأن معاذ عن يعمر بأن يحيى )حأديث3(
الله رسول سمعت ويقول المسلم من الكافر يورثا ول الكافر من
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وهو المهاجر بأن محمد (قا) وفيه ينقص ول يزيد السلما يقول
غير من الطبراني رواه فقد منه بأريء (تعقب) بأأنه بأه المتهم
بأين أدخل أنه إل مسنده في الطيالسي داود أبأو وكذلك طريقه
في أحأمد الماما أخرجه وكذلك الدئلي السود أبأا ومعاذ يحيى

 تلخيصه في الذهبي يتعقبه ولم المستدرك في والحاكم المسند
أبأي حأديث (عد) من ولؤه فله رجل يده على أسلم من )حأديث4(

بأن جعفر وعنه واه أمامة أبأي صاحأب القاسم فيه يصح ول أمامة
بأشيء وليس الصدفي يحيى ابأن معاوية جعفرا وتابأع الزبأير

ضعيف وقال طريقين من سننه في أخرجه البيهقي (تعقب) بأأن
في السنة ما الله رسول يا قلت الداري تميم حأديث وشاهده

 ومماته بأمحياه الناس أولى هو قال الرجل يد على يسلم الرجل
 الحاكم وصححه وغيرهم الربأعة السنن أصحاب أخرجه
 الثالث الفصل

خال

 376 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 البعث كتاب

الول الفصل

وإن الرض تحت بألئها طول النار من أمتي حأظ إن )حأديث1(
فالول الول وأمتي أنا أدخلها حأتى المم جميع على محرمة الجنة

عمران وعنه مصعب بأن خارجة وفيه عباس ابأن حأديث (قط) من
 مجهول

سنة ألف منها موقف كل موقفا لخمسين القيامة في إن )حأديث2(
أبأواب على يقومون قبورهم من الناس خرج إذا موقف فأول

قبره من خرج فمن عطاشا جياعا حأفاة عراة سنة ألف قبورهم
والقيامة بأالبعث مؤمنا وناره بأجنته مؤمنا بأنبيه مؤمنا بأربأه مؤمنا

من محمد بأه جاء بأما مصدقا وجل عز الله من وشره خيره والقدر
في بأقي هذا من شيء في شك ومن وسعد وغنم وفاز نجا ربأه عند

بأما فيه الله يقضي حأتى سنة ألف وكربأه وغمه وعطشه جوعه
على فيقومون المحشر إلى المقاما ذلك من يساقون ثم يشاء

عن والنار الشمس حأر في النيران سرادقات في عاما ألف أرجلهم
جزء مقدار طويل وهو وقال علي حأديث الجوزي) من (ابأن أيمانهم

وفيه الطويل وسلما حأميد بأن محمد إسناده وفي الوضع آثار عليه
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 بأشيء ليس صالح بأن سلمة أيضا
سبحان فقال وكفتان موازين أثم الله رسول يا قلنا معاذ )حأديث3(

فضلت فإن بأسيئاته حأسناته توزن وسيئات حأسنات ثم إنما الله
على سيئاته فضلت وإن الجنة أهل من كان سيئاته على حأسناته
جاز وسيئاته حأسناته استوت ومن النار أهل من كان حأسناته
فيدخلون له أشفع حأتى العراف وهو السور على وكان الصراط

من الله فأبأعده بأواحأدة والسيئة بأعشر والحسنة بأشفاعتي الجنة
ابأن الحسين الطيان) عن إبأراهيم (رواه عشرا واحأدته غلبت

بأن خالد عن ثور عن زياد أبأي بأن إسماعيل عن الزاهد القاسم
 متهمون والطيان والحسين إسماعيل يصح ول معاذ عن معدان

القرب ثم بأيتي أهل أمتي من له أشفع من أول )حأديث4(
النصار ثم فالقرب

 377 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ومن العاجم ثم العرب سائر ثم اليمن من واتبعني بأي آمن من ثم

أبأي بأن حأفص وفيه عمر ابأن حأديث (قط) من أفضل أول له أشفع
 بأه واتهم بأه تفرد داود

ملكا الله بأعث الجنة الجنة أهل يدخل أن الله أراد إذا )حأديث5(
هدية الجنة خواتيم من خواتيم عشر ومعه أنتم كما الملك فيقول

طبتم خاتم أول في مكتوب أصابأعهم في فيضعه العالمين رب من
يوما ذلك بأسلما ادخلوها مكتوب الثاني وفي خالدين فادخلوها

وفي والغموما الحأزان عنكم ذهب مكتوب الثالث وفي الخلود
مكتوب الخامس وفي والحلل الحلي لباسهم مكتوب الرابأع

بأما اليوما جزيتهم إني مكتوب السادس وفي العين الحور زوجناكم
ل شبابأا صرتم مكتوب السابأع وفي الفائزون هم أنهم صبروا

وفي أبأدا تخافون ل آمنين صرتم مكتوب الثامن وفي أبأدا تهرمون
أنتم مكتوب العاشر وفي والشهداء النبيين رافقتم مكتوب التاسع

لله الحمد قالوا بأيوتهم دخلوا فلما الجيران يؤذي ل من جوار في
بأن الله عبد حأديث الجوزي) من (ابأن الحزن عنا أذهب الذي

 ومجهول ضعيف بأين ما وغيره الفرع بأن الشاه وفيه مسعود
أسفلها ومن الحلل أعلها من يخرج شجرة الجنة في إن )حأديث6(

ول تروثا ل والياقوت بأالدر ملجمة مسرجة ذهب من بألق خيل
شاءوا حأيث بأهم فتطير الله أولياء عليها فيجلس أجنحة ذوات تبول

هؤلء بألغ ما رب يا ناصفونا الجنة أهل يا منهم أسفل الذين فيقول
تفطرون وكنتم يصومون كانوا إنهم تعالى الله فقال الكرامة هذه

تبخلون وكنتم ينفقون وكانوا تنامون وكنتم الليل يقومون وكانوا
وفيه علي حأديث (خط) من تجبنون وكنتم العدو يجاهدون وكانوا
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أبأي حأديث ومن سعد بأه والمتهم الصغير والسدي طريف بأن سعد
وأبأو الحديث ذاهب لهيعة ابأن وفيه هذا من بأأطول الخدري سعيد
المقدمة في (قلت) مر مجهول السقطي محمد بأن أحأمد حأنش

بأخبر وأتى يعرف ل نكرة حأنش أبأي في قال أنه الذهبي عن
 أعلم والله الحديث هذا يعني موضوع

يهبط النار النار وأهل الجنة الجنة أهل الله أسكن إذا )حأديث7(
وفي قال مرة آلف سبعة جمعة كل في الجنة إلى وتعالى تبارك
مرج إلى فيهبط تعدون مما سنة كألف ربأك عند يوما وإن وحأيه
أهل إلى جبريل فيبعث نور من حأجابأا الجنة وبأين بأينه فيمد الجنة
صفوة حأوله عظيم موكب في رجل فيخرج ليزورهم فيأمره الجنة
ودوي الجنة أهل

 378 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أعناقهم الجنة أهل فيمد الجبال أمثال أيديهم ين والنور تسبيحهم
هذا الملئكة فتقول الله على له أذن قد الذي هذا من فيقولون
والمسجود السماء والمعلم روحأه من فيه المنفوخ بأيده المجبول

إبأراهيم في هذا نحو وذكر آدما هذا الجنة له أبأيح الذي الملئكة له
والشهداء الصديقون فيخرج وأمته نبي كل يخرج ثم وقال ومحمد

وجل عز لهم فيقول العرش حأول يحفوا حأتى منازلهم قدر على
حأديث الجوزي) من (ابأن بأعبادي مرحأبا نغمته وحألوة صوته بألذاذة
أن عن منزه والله ذكره في فائدة ل طويل حأديث وهو وقال أنس

وفيه وضعه من الله فكافأ النغمة وحألوة الصوت بألذاذة يوصف
الجوهري الله عبد بأن ويحيى عمرو بأن وضرار الرقاشي يزيد

 متروكون
من فيه الله يغرق الريح منتن مظلما بأحرا جهنم في إن )حأديث8(

أبأو فيه يصح ول أنس حأديث خط) من (عد غيره وعبد رزقه أكل
 هدبأة بأن إبأراهيم هدبأة

جزء منهم بأاب (لكل الية هذه في قال النبي أن أنس )حأديث9(
سلما (خط) وفيه الله عن غفلوا وجزء بأالله أشركوا مقسوما) جزء

تعالى والله جدا منكر الميزان في الذهبي (قلت) قال الطويل
 أعلم

تخفق أحأد آدما بأني من فيها ما يوما جهنم على يأتي )حأديث10(
وفيه أمامة أبأي حأديث (خط) من الموحأدين أبأواب كأنها أبأوابأها
موقوفا العاص بأن عمرو عن البزار (قلت) رواه الزبأير بأن جعفر
 أعلم تعالى والله عليه

حأنطة من قبضة إل مهرها كان ما عيناء حأوراء من كم )حأديث11(
أبأي حأديث (عد) من عمر ابأن حأديث (عق) من تمر من مثلها أو
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في يصح ول أيضا بأمعناه أمامة أبأي حأديث (قط) من بأمعناه هريرة
طلحة الثالث وفي صبح بأن عمر الثاني وفي المحبر بأن أبأان الول

 زيد بأن
الثاني الفصل

تعالى الله قال الخرة أياما من أياما سبعة الدنيا عمر )حأديث12(
أنس حأديث تعدون) (عد) من مما سنة كألف ربأك عند يوما (وإن
(تعقب) بأأن زيدل بأن العلء وفيه

 379 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في الطبراني أخرجه الجهني زمل بأن الضحاك حأديث من شاهدا له

النف الروض في السهيلي وأورده الدلئل في والبيهقي الكبير
موقوفا عباس ابأن عن روى فقد ضعيفا كان وإن الحديث في وقال

وعضده الصل هذا الطبري جعفر أبأو وصحح قال صحاح طرق من
) 1بأآثار(

يوما منه أشرب حأوضي الله رسول قال عمير بأن سويد )حأديث13(
لصالح ثمود ناقة الله ويبعث النبياء من اتبعني ومن القيامة

رغاء ولها الموقف يوافي حأتى معه آمنوا والذين ويشرب فيحتلبها
ابأنتي ل قال العضباء على يومئذ وأنت الله رسول يا رجل له فقال

النبياء دون بأه واختص البراق على أنا وأحأشر العضباء على فاطمة
فيتقدمنا الجنة نوق من ناقة على هذا يحشر فقال بألل إلى نظر ثم

مثلها النبياء قال الله إل إله ل أن أشهد قال فإذا محضا بأالذان
الله رسول محمدا أن أشهد قال فإذا الله إل إله ل أن نشهد ونحن
منه مقبول فمن الله رسول محمدا أن نشهد الخلئق قالت

يوما يكسى من وأول الجنة حألل من بأحلة فيتلقى عليه ومردود
(عق) المؤذنين وصالح الشهداء النبياء بأعد الجنة حألل من القيامة

رواه آخر طريقا له (تعقب) بأأن كيسان بأن الكريم عبد طريق من
تلخيص في الذهبي (قلت) زاد مرة بأن كثير حأديث من عساكر ابأن

عمير بأن وسويد منقطع وهذا فقال الحديث إعلل في الموضوعات
ابأن الحافظ ذكره عمير بأن (وأقول) سويد انتهى هو من يدري ل

ابأن استدركه فقال عامرا أبأاه سمى أنه إل الصابأة في حأجر
بأن العزيز عبد رواية من ثم البارودي طريق من وأخرج فتحون
 عامر بأن سويد عن كيسان

ذكر وقد الحديث القيامة يوما منه أشرب حأوضي الله رسول قال
بأينا فقد هذا هو يكن فإن الصحابأة في عامر بأن سويد البر عبد ابأن
أبأي ابأن وذكر مرسل حأديثه وأن له صحبة ل أنه الخير القسم في
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بأن عقبة والد هو أدري ل وقال النصاري عامر بأن سويد خيثمة
ابأن الحافظ ذكره مرة بأن وكثير الصابأة كلما انتهى ل أما عامر
وذكره الصحابأة في بأعضهم وذكره أدراك له فقال الصابأة في حأجر

 أعلم والله انتهى التابأعين في الكثرون
ناقته على صالحا ويبعث الدواب على النبياء الله يبعث )حأديث14(

فاطمة ابأني ويبعث المحشر أصحابأه من بأالمؤمنين يوافي كيما
بأن وعلي ناقتين على والحسين الحسن

 380 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ناقة على بألل ويبعث البراق على وأنا ناقتي على طالب أبأي

محمدا أن أشهد بألغ إذا حأتى حأقا حأقا وشاهده بأالذان فينادي
فقبلت والخرين الولين من الخلئق جميع بأها شهد الله رسول

بأن الله عبد وفيه هريرة أبأي حأديث (خط) من منه قبلت ممن
أخرجه آخر طريقا له (تعقب) بأأن الحديث منكر الليث كاتب صالح

الذهبي وتعقبه مسلم شرط على وصححه المستدرك في الحاكم
غيره وقال نظر فيه البخاري قال العمش قائد مسلم أبأا فيه بأأن

(قلت) عساكر ابأن أخرجهما وعلي بأريدة حأديث من وجاء متروك
رجال من وهو جماعة وثقه صالح بأن الله وعبد ضعيف وإسنادهما

بأه الحديث إعلل في تلخيصه في الذهبي يرض لم ولهذا البخاري
الجوزي ابأن فيه تعلق وضعه من أدري وما مظلم إسناده قال بأل

وكثير سويد لحديثي شاهدة الحأاديث وهذه الليث كاتب على
 أعلم تعالى والله قريبا السابأقين

الذر صور في القيامة يوما المتكبرين ليبعث الله إن )حأديث15(
بأأرجلها والدواب والنس الجن فتطؤهم تعالى الله على لهوانهم

النار النار وأهل الجنة الجنة أهل فيدخل عباده بأين الله يقضي حأتى
مالك بأن عوف حأديث (عد) من جهنم نار في القيامة يوما ويقذفون
(تعقب) بأأن دينار بأن والحسن جحدر بأن الخصيب وفيه الشجعي

هريرة أبأي حأديث ومن البزار أخرجه جابأر حأديث من شواهد له
حأديث ومن مطول أماليه في صصري وابأن مختصرا البزار أخرجه

والنسائي وحأسنه والترمذي أحأمد أخرجه بأمعناه عمرو بأن الله عبد
 تفسيره في حأاتم أبأي وابأن الشعب في والبيهقي

الله من سترا بأأمهاتهم القيامة يوما الناس الله يدعو )حأديث16(
إبأراهيم بأن إسحاق فيه يصح ول أنس حأديث (عد) من عليهم

بأالنكارة الحديث وصف على اقتصر عدي ابأن (تعقب) بأأن الطبري
(قلت) هو الطبراني أخرجه عباس ابأن حأديث من آخر طريق وله
يصلح فل وضاع كذاب وهو بأشر بأن إسحاق حأذيفة أبأي طريق من

قاله كما جيد بأإسناد داود أبأي سنن ففي يخالفه ما ثبت وقد شاهدا
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يوما تدعون إنكم مرفوعا الدرداء أبأي حأديث من الذكار في النووي
الصحيح وفي أسماءكم فحسنوا آبأائكم وأسماء بأأسمائكم القيامة

يوما والخرين الولين الله جمع إذا مرفوعا عمر ابأن حأديث من
والله فلن بأن فلن غدرة هذه فيقال لواء غادر لكل يرفع القيامة
أعلم تعالى

 381 ص:2ج: الشريعة تنزيه
أنا الجسد فيقول القيامة يوما والجسد الروح تختصم )حأديث17(

 الروح لول رجل ول يدا أحأرك ل ملقى الجذع بأمنزلة كنت
شيئا أعمل أن أستطع لم الجسد لول ريحا كنت أنا الروح وتقول

بأبصره فدله المقعد العمى حأمل ومقعد أعمى مثل لهما وضرب
بأن سعيد وفيه أنس حأديث (قط) من بأرجله العمى وحأمله المقعد

ل حأديثهما (تعقب) بأأن متروكان شريك بأن والمسيب المرزبأان
الترمذي رجال من المرزبأان ابأن فإن بأالوضع عليه يحكم أن يبلغ

عدي ابأن وقال يكذب ل كان زرعة أبأو قال بأعضهم وثقه ماجه وابأن
ضعف فيه صدوق الساجي وقال يترك ول حأديثه يكتب ضعيف

ثم الكذب من المديني وابأن أحأمد بأرأه شريك بأن والمسيب
تفسيره في حأاتم أبأي ابأن أخرجه عباس ابأن عن شاهد للحديث

 منده وابأن
 الزهد زوائد في أحأمد بأن الله عبد أخرجه سلمان وعن

وتطرح أذنابأها وترفع مناقيرها ترفع القيامة يوما الطير )حأديث18(
ابأن حأديث (عد) من بأائقة ول طلبة عندها وليس بأطونها في ما

في رواه البيهقي (تعقب) بأأن الفرات بأن محمد فيه يصح ول عمر
 الفرات بأابأن وضعفه سننه

خضر ثياب عليهم قوما الله بأعث القيامة يوما كان إذا )حأديث19(
خزنة عليهم فتشرف الجنة حأيطان على فيسقطون خضر بأأجنحة
يدي بأين والوقوف الحساب شهدتم أما أنتم ما لهم فيقولون الجنة
سرا الجنة يدخلنا أن فأحأب سرا الله عبدنا قوما نحن ل فقالوا الله
وفيه أنس حأديث من الربأعين السلمي) في الرحأمن عبد (أبأو

محمد بأكر أبأو تابأعه (تعقب) بأأنه القيسي هارون بأن علي بأن حأميد
(قلت) حأميد تهمة فانتفت تاريخه في النجار ابأن أخرجه شعيب بأن

 أعلم والله يعرف ل شعيب بأن محمد
عن الله رسول سئل هريرة وأبأي الحصين بأن عمران )حأديث20(

في لؤلؤ من قصر عدن) قال جنات في طيبة (ومساكن الية هذه
بأيتا سبعون دار كل في حأمراء ياقوتة من دارا سبعون القصر ذلك
سرير كل على سريرا سبعون بأيت كل في خضراء زبأرجدة من

العين الحور من زوجة فراش كل على لون كل من فراشا سبعون
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الطعاما من لونا سبعون مائدة كل على مائدة سبعون بأيت كل في
واحأدة غداة في القوة المؤمن ويعطى وصيفة سبعون بأيت كل في
جزئه حأيويه) في (ابأن كله ذلك على يأتي ما

 382 ص:2ج: الشريعة تنزيه
الطريق هذا من (تعقب) بأأنه بأشيء ليس فرقد بأن جسر وفيه

لم وجسر الشعب في والبيهقي تفسيره في حأاتم أبأي ابأن أخرجه
 أعلم تعالى والله بأكذب يتهم

الجوزي) من (ابأن العين الحور مهور المساجد كنس )حأديث21(
متروك زيد بأن الواحأد وعبد مجاهيل فيه يصح ول أنس حأديث

المساجد ابأنوا قرصافة أبأي حأديث من شاهدا له (تعقب) بأأن
الجنة في بأيتا له الله بأنى بأيتا لله بأنى فمن منها القمامة وأخرجوا

نعم فقال الطرق في تبنى التي المساجد وهذه الله رسول يا قيل
وصححه الطبراني أخرجه العين الحور مهور منها القمامة وإخراج
 المختارة في المقدسي الضياء

الية هذه في يقول الله رسول سمعت هريرة أبأي )حأديث22(
السماء بأين ما منها فراش كل غلظ مرفوعة) قال (وفرش
وهما جعفر ابأنه وعنه فرقد بأن جسر فيه يصح (خط) ول والرض

بأه المتهم وهو سنان بأن محمد بأن الله عبد جعفر وعن متروكان
أحأمد أخرجه الخدري سعيد أبأي حأديث من صح (تعقب) بأأنه

 المختارة في والضياء صحيحه في حأبان وابأن والترمذي
من الصور إل شراء ول بأيع فيها ما لسوقا الجنة في إن )حأديث23(

فيها وإن فيها دخل صورة الرجل اشتهى إن والرجال النساء
نحن يقلن مثلها الخلئق ير لم أصواتا يرفعن العين للحور لمجمعا

فل الناعمات ونحن نسخط فل الراضيات ونحن نبيد فل الخالدات
زوائد أحأمد) في بأن الله (عبد له وكنا لنا كان لمن طوبأى نبأس

أبأو إسحاق بأن الرحأمن عبد فيه يصح ول علي حأديث من المسند
القول في حأجر ابأن (تعقبه) الحافظ متروك الواسطي شيبة

إسحاق ابأن طريق من الحديث الترمذي أخرج فقال المسدد
 المذكور

طريقه من الحاكم وصحح الحديث هذا غير له وحأسن غريب وقال
القلب في قال لكن صحيحه في خزيمة ابأن له وأخرج آخر حأديثا

في الطبراني أخرجه جابأر حأديث من شاهد وله الرحأمن عبد من
الجعفي يزيد بأن جابأر وفيه الجنة صفة في نعيم وأبأو الوسط
المراد أن لي يظهر والذي فيها دخل قوله منه والمستغرب ضعيف

حأقيقة فيها دخل أنه ل الصورة بأتلك شبيهة فتصير تتغير صورته أن
صحيح في الصور لذكر تعرض غير من الجنة سوق ذكر وأصل
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أبأي حأديث من ماجه وابأن الترمذي وفي أنس حأديث من مسلم
انتهى هريرة

 383 ص:2ج: الشريعة تنزيه
فإنه آدما إل بأاسمه يدعى إل الجنة أهل من أحأد ليس )حأديث24(

إل مرد جرد وهم إل الجنة أهل من أحأد وليس محمد أبأا يكنى
جابأر حأديث (خط) من سرته تبلغ لحيته فإن عمران بأن موسى

حأديث من فقط الشعث) صدره (ابأن أيضا حأديثه من (عد) بأنحوه
أبأي ابأن شيخ الثاني وفي حأفص بأن وهب الول في يصح ول علي
علي حأديث (تعقب) بأأن الشعث ابأن بأه المتهم والثالث خالد

شواهد وله الشعث ابأن طريق من الدلئل في البيهقي أخرجه
ابأن أخرجهما العقيلي الله عبد بأن وغالب كعب عن موقوفة
العظمة في الشيخ أبأو أخرجه المزني الله عبد بأن بأكر وعن عساكر
الدنيا أبأي ابأن أخرجه موقوفا عباس ابأن عن شاهد الحديث ولخر

قاله كما ضعيف بأسند الطبراني (قلت) وفي الجنة صفة في
إل مرد جرد الجنة أهل مسعود ابأن حأديث من حأجر ابأن الحافظ
 أعلم تعالى والله سرته إلى تضرب لحية له فإن موسى

فينظرون نور لهم سطع إذ نعيمهم في الجنة أهل بأينا )حأديث25(
السلما فقال فوقهم من إليهم نظر قد وتعالى تبارك الرب فإذا

رحأيم) رب من قول (سلما تعالى قوله فذلك الجنة أهل يا عليكم
فيبقى يحتجب حأتى كذلك يزالون فل إليه وينظرون إليهم فينظر

الله عبد بأن جابأر حأديث (عد) من دارهم وفي عليهم وبأركته نوره
الطريق هذا من الحديث (تعقب) بأأن الرقاشي الفضل وفيه

تقي الشيخ (قلت) وأورده الشعب في والبيهقي ماجه ابأن أخرجه
في تعالى الله يرين النساء أن في رسالته في تيمية ابأن الدين
طريق من رويناه وقد قال ثم الرقاشي بأالفضل وأعله الخرة الدار

تفرد قد الفضل يكون أن تنفي الطريق وهذه قال ثم فذكرها أخرى
 أعلم تعالى والله بأه
إلى ناضرة يومئذ (وجوه الية هذه قرأ النبي أن أنس )حأديث26(

ربأهم يزورون أنزلها منذ نسخها ما والله ناظرة) قال ربأها
وبأينه بأينهم الحجب وترفع ويحلون ويطيبون ويسقون فيطعمون
بأكرة فيها رزقهم (ولهم قوله وذلك إليهم وينظر إليه فينظرون

قال سياه بأن ميمون فيه يصح ول أنس حأديث وعشيا) (قط) من
(قلت) لم متروك المري وصالح انفرد إذا بأه يحتج ل حأبان ابأن

في المذكورة رسالته في تيمية ابأن تعقبه وقد السيوطي يتعقبه
والنسائي البخاري له أخرج سياه بأن ميمون فقال قبله الحديث
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معين ابأن وقال الثلثة بأهؤلء وحأسبك ثقة حأاتم أبأو فيه وقال
معين ابأن ولكن ضعيف

 384 ص:2ج: الشريعة تنزيه
في ابأتداع ففيه حأبان ابأن وأما الثقات من واحأد غير في هذا يقول

 أعلم والله انتهى معروف الجرح
كافور كثيب على يوما كل الجنة لهل يتجلى الله إن )حأديث27(

جده عن العطار محمد بأن جعفر وفيه أنس حأديث (خط) من أبأيض
(قلت) مجهولون والثلثة علي أبأي عاصم عن الحكم بأن الله عبد
رسالته في تيمية ابأن بأه استشهد وقد السيوطي يتعقبه لم

يمنع ل وهذا مجهولن وجده جعفرا إن قيل وقال المذكورة
سقط ولعله يوما كل قوله في هي إنما فيه والنكارة انتهى المعاضد

ذلك في الصحيحة الروايات يوافق وبأتقديرها جمعة لفظة منه
 أعلم تعالى والله

في واد الحزن وادي أو الحزن جب من بأالله تعوذوا )حأديث28(
للقراء الله أعده مرة سبعين يوما كل جهنم منه تتعوذ جهنم

حأديث (عق) من المراء يزور من القراء شر من وإن المرائين
بأكر أبأو الول في يصح ول بأنحوه هريرة أبأي حأديث (عد) من علي

متروكان رفاعة بأن ومعان سيف بأن عمار الثاني وفي الداهري
وقال الترمذي أخرجه الثاني الطريق من الحديث (تعقب) بأأن

الطبراني أخرجه عباس ابأن حأديث من شاهد وله غريب حأديث
على حأجر ابأن الحافظ بأخط قرأت ومعان عمار توبأع (قلت) وقد

هريرة أبأي حأديث نصه ما دربأاس لبأن الموضوعات تلخيص هامش
أبأي عن محمد عن معروف بأن بأكير عن الجراح بأن رواد رواه

يوما كل جهنم منه تستعيذ واديا جهنم في إن بألفظ مرفوعا هريرة
ووثقه مسلم له أخرج وبأكير المرائين للقراء الله أعده مرة سبعين
جدا بأالمنكر حأديثه ليس بأه بأأس ل أنه أرجو عدي ابأن وقال بأعضهم

 أعلم والله انتهى بأه ارما المبارك ابأن وقال
يسكنه أن الله على حأق هبهب له يقال جبا النار في إن )حأديث29(

بأصحيح وليس الشعري موسى أبأي حأديث (عد) من جبار كل
أخرجه الحديث (تعقب) بأأن بأشيء ليس سنان بأن الزهر فيه

الذهبي يتعقبه ولم المستدرك في والحاكم البعث في البيهقي
أحأاديثه ليست فقال عدي ابأن وثقه الترمذي رجال من وأزهر

ابأن الحافظ بأخط (قلت) ورأيت بأه بأأس ل أنه أرجو جدا بأالمنكرة
وأخرجه حأسن بأإسناد الطبراني أخرجه نصه ما حأجر

 385 ص:2ج: الشريعة تنزيه
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أبأي بأن بألل على دخلت قال واسع بأن محمد حأديث من الترمذي
 أعلم تعالى والله انتهى فذكره أبأيه عن حأدثني أبأاك إن فقلت بأردة

ابأن حأديث (عد) من النحل إل النار في كله الذبأاب )حأديث30(
حأديث يعلى) من (أبأو طريقين من أيضا حأديثه (طب) من عمر
إل النار في كله والذبأاب يوما أربأعون الذبأاب عمر بألفظ أنس

الثاني وفي متروك خوط بأن أيوب الول في يصح ول النحل
المكي مسلم بأن إسماعيل الثالث وفي مجهول يزيد بأن القاسم

بأالقوي ليس العزيز عبد ابأن مسكين الرابأع وفي بأشيء ليس
أنس حأديث الباري فتح في قال حأجر ابأن الحافظ (تعقب) بأأن

(قلت) انتهى ضعيف إسناده عمر ابأن وحأديث بأه بأأس ل إسناده
روى وقد هنا هذا بأال ما تلخيصه في فقال الذهبي تعقبه إلى سبق

عبيد عن مجاهد عن سفيان عن صدوق الجرمي يزيد بأن القاسم
وهذا النار في كله الذبأاب قال النبي أن عمر ابأن عن عمير بأن

عباس ابأن حأديث من أيضا ورد وقد أعلم والله انتهى جيد إسناد
أو حأسن فالحديث جيدين بأسندين الطبراني أخرجهما مسعود وابأن

له لعذاب ليس النار في وكونه العلماء بأعض (قلت) قال صحيح
من تعالى الله أعاذنا عليهم بأوقوعه النار أهل ليعذب هو وإنما
 أعلم تعالى والله الوكيل ونعم حأسبنا وهو عذابأه

أحأقابأا فيها يمكثوا حأتى النار دخل من يخرج ل الله إن )حأديث31(
يوما كل يوما وستون ثلثمائة سنة كل سنة وثمانون بأضع والحقب

سليمان طريق من عمر ابأن حأديث (عد) من تعدون مما سنة ألف
(تعقب) بأأن المجهول شبه وسليمان جدا منكر وقال مسلم بأن

الحافظان وقال الطريق هذا من مسنده في البزار أخرجه الحديث
قال شواهد وله جدا ضعيف مسلم بأن سليمان حأجر وابأن الهيثمي

أرادها فمن المأثور التفسير في شواهده أوردت وقد السيوطي
 فليراجعه

منان يا حأنان يا سنة ألف لينادي جهنم في عبدا إن )حأديث32(
فيجد جبريل فينطلق هذا بأعبدي فائتني اذهب لجبريل الله فيقول

اذهب فيقول فيخبره ربأه إلى فيرجع يبكون منكبين النار أهل
قدميه على يقفه ثم بأه فيجيء وكذا كذا مكان في فإنه بأه فائتني
شر رب يا فيقول ومقيلك مكانك وجدت كيف عبدي يا فيقول
إذ أرجو كنت ما رب يا فيقول عبدي ردوا فيقول مقيل وشر مكان

تردني أن منها أخرجتني

 386 ص:2ج: الشريعة تنزيه
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أنس حأديث من المسند أحأمد) في (الماما عبدي دعوا فيقول فيها
في حأجر ابأن (تعقبه) الحافظ بأشيء ليس ظلل أبأو فيه يصح ول

حأديثه بأعض وحأسن الترمذي له أخرج ظلل أبأا بأأن المسدد القول
هذا وأخرج الحديث مقارب هو فيه وقال حأديثا البخاري له وعلق

في خزيمة ابأن وأخرجه والصفات السماء في البيهقي الحديث
أنه على تدل له بأطريقة ساقه أنه إل صحيحه من التوحأيد كتاب
ولبعضه موضوعا فليس وبأالجملة الصحة في شرطه على ليس
 الفك جزء في الجري أخرجه الحسن مرسل من شاهد

الثالث الفصل

فقال الصور في ينفخ متى النبي سألت عباس ابأن )حأديث33(
ينفخ متى ميكائيل سألت فقال الصور في ينفخ متى جبريل سألت

سألت فقال الصور في ينفخ متى إسرافيل سألت فقال الصور في
في ينفخ متى اللوح سألت فقال الصور في ينفخ متى الرفيع
تعالى الله إن فقال الصور في ينفخ متى القلم سألت فقال الصور

الله إل إله ل يقول أن فأمره والرض السموات خلق يوما ملكا خلق
ول فيها يتنفس ول يقطعها ل صوته بأها مادا الله إل إله ل يقول فهو

القيامة وقامت الصور في ينفخ أن إسرافيل أمر أتمها فإذا يتمها
 أعلم والله أعرفهم لم من سنده وفي علته يبين قلت) لم (مى

الحيوان بأماء عجنت قد حألة وعليها فاطمة ابأنتي تحشر )حأديث34(
حألل من حألة ألف أيضا وتكسى منها فيتعجبون إليها الخلئق فينظر
على الجنة نبي ابأنة أدخلوا أخضر بأخط حألة كل على مكتوب الجنة

تزف كما فتزف منظر وأحأسن كرامة وأحأسن صورة أحأسن
حأورية جارية ألف سبعون معها ويكون العز بأتاج وتتوج العروس

تلك لها زين وقد استبرق من منديل جارية كل يد في عينية
بأن داود طريق من علي حأديث (كر) من الله خلقهن منذ الجواري
موسى بأن علي على وضعها التي نسخته من وهو الغازي سليمان
 آبأائه عن الرضي

اثنان اصطحب ما قال الله رسول أن عمر ابأن )حأديث35(

 387 ص:2ج: الشريعة تنزيه
زوجت) (عد) النفوس (وإذا وتل عليه حأشرا إل شر ول خير على
 بأاطل هذا وقال الهاشمي الواحأد عبد ابأن جعفر طريق من

خاط مما رداء قميص وعليه الخائن الخياط الله يحشر )حأديث26(
بأن الصبغ فيه ظلمات وإسناده علي حأديث (مى) من فيه وخان
منكر الرسوفي عباد بأن إسماعيل وفيه طريف بأن سعد وعنه نباتة
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 الحديث
أبأي حأديث (مى) من أمتي من للجبابأرة شفاعتي )حأديث37(

 السلمي المأمون وفيه هريرة
عز الله يأمرهم السلما في يموتون الذين الشعراء )حأديث38(

الجنة في لزواجهن العين الحور بأه يتغنى شعرا يقولوا أن وجل
(مى) من النار في والثبور بأالويل يدعون الشرك في ماتوا والذين
 الحصين بأن لحأق وفيه مسعود ابأن حأديث

عاما بأخمسين النبياء دخول بأعد الجنة سليمان يدخل )حأديث39(
مولى دينار وفيه أنس حأديث (مى) من الله أعطاه الذي بأسبب
 خليل وغلما أنس

وخلع قوما على القبور تشققت القيامة يوما كان إذا )حأديث40(
مفروشة الدر قباب ظهرها على النجائب لهم وقدما الخلع عليهم

الذين وهم وجل عز الرحأمن إلى قصدا بأالقباب فيقعدون بأالعبقري
 وفدا الرحأمن إلى المتقين نحشر يوما الله قال
لهم فيسلم الجنة إلى بأهم ويؤمر يسيرا حأسابأا فيحاسبهم ركبانا أي

فل وأنهارهم وبأساتينهم ووصائفهم وغلمانهم وجواريهم قصورهم
العين الحور لهم فتقول يشتهون طعامهم ول ينظرون جواريهم إلى

الدار لهذه ول للدنيا الله عبدنا فما عنا إليكم فيقولون خبركم إيش
لكم ويقول السلما عليكم يقرأ الرحأمن فيقول الملك الله فيبعث

بأها هموا فإن الذهب عقيان النوق ولجم النجائب فيركبون زوروني
والسرادقات الحجب لهم فتكشف صارت بأها هموا وإن طارت
جنوبأا لقيلن تتباكى بأالليل كانت عيونا لقرن بأعبادي مرحأبا فيقول
أطعموا هاكم العرش لدى كانت أصواتا لجيبن تتجافى بأالليل كانت

مائة المائدة على ذهب مائدة منهم واحأد كل إلى فيقدما عبادي
لونين من ليس لون ألف مائة الصحفة على ذهب صحفة ألف

الدنيا في يأكل ما مثل منهم واحأد فيأكل واحأد طعاما على تجتمع

 388 ص:2ج: الشريعة تنزيه
عليهم فتدور عبادي اسقوا أكلتم عبادي يا الله فيقول ضعفا سبعين

وشربأتم أكلتم فيقول مثله الجنة في يذوقوا لم شرابأا الكاسات
حألة سبعين منهم واحأد كل على فيخلع عبادي على اخلعوا وتفكهتم

وشربأتم أكلتم الرحأمن فيقول التسبيح بأأنواع تسبح إل حألة من ما
عليهم تمطر سحابأا الله فينشر عبادي عطروا وكسيتم وتفكهتم
يا الرحأمن فيقول العنبر عليهم تثير المثيرة تسمى وريحا المسك
فيقولون سلوني وعطرتم وكسيتم وتفكهتم وشربأتم أكلتم عبادي

عبادي يا نعم فيقول الوجه نرى أن نريد الكلما سمعنا مولنا يا
نحن فيقولون والتقديس والتهليل بأالتسبيح الملئكة فتصيح
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إليك النظر نستطيع ل عبادتك حأق سمائك في عبدناك ملئكتك
لي معفرة وجوههم كراما رأيت ما طال اسكتوا ملئكتي يا فيقول

ما وطال الظلما في تتباكى عيونهم رأيت ما وطال التراب في
أزيد أن على فحقيق المساجد إلى أقدامهم على يسعون رأيتهم

جل لهم فيتجلى إلي النظر يستطيعوا حأتى قوة على قوة أبأصارهم
سجودهم في ويقولون سجدا فيخرون عبادي أبأشروا ويقول ثناؤه

رءوسكم ارفعوا الرحأمن فيقول الحور ول الجنة اليوما نريد ما
أحأب هو أعطوه شيء من فما بأكلمي وتلذذوا وجهي إلى فانظرا

من المائتين (الصابأوني) في تعالى الله وجه إلى النظر من إليهم
 المدي الخواص محمد بأن إبأراهيم وفيه أنس حأديث

أيوب أبأي منزل في الله رسول مع كنت جبل بأن معاذ )حأديث41(
فتأتون الصور في ينفخ (يوما الية هذه الله رسول فتل النصاري

الله رسول يا فقلت عيناه تغرغرت قد الله رسول أفواجا) فرأيت
ينتفض هو فإذا أفاق ثم عليه غشي (فتلها) حأتى تفسيرها ما

يا أفواجا) قال (فتأتون قوله ما الله رسول يا قلت ثم عرقا ويفيض
أسأت قد أني ظننت حأتى وبأكى عظيم أمر عن سألتني لقد معاذ
قلت سألت عم تدري هل معاذ يا فقال علي أقبل ثم النبي إلى

من أول إنك أفواجا) قال (فتأتون قوله عن الله رسول يا أخبرني
يحشرون أجزاء عشرة أمتي تجزأ القيامة يوما كان إذا عنها سألني

صورة على وصنف القردة صورة على صنف أفواج عشرة على
الحمر صورة على وصنف الكلب صورة على وصفن الخنازير
على وصنف البهائم صورة على وصنف الذر صورة على وصنف
ركبان وصنف وجوههم على يحشرون وصنف السباع صورة
مشاة وصنف

 389 ص:2ج: الشريعة تنزيه
المة هذه من قوما فهم القدرة صورة على يحشرون الذين فأما

يقدر ولم الشياء بأعض قدر تعالى الله أن يزعمون القدرية يسمون
المة هذه مشركو أولئك له مخلوقة ليست المعاصي وأن بأعضها
فمن الله رسول يا قلت القردة صورة على النار في الله يعذبأهم
السلما أهل آفة أولئك قال الخنازير صورة على يحشرون الذين
يزعمون المرجئة يسمون قوما بأه جئت بأما المكذبأون الدين وهلك

أهل ينفع ل كما المعاصي كثرة القول مع يضرهم ل قول اليمان أن
صورة على النار في الله يعذبأهم أولئك العمال صالح كثرة الشرك
صورة على يحشرون الذين فمن الله رسول يا قلت الخنازير
واستحلوا الدين من مرقوا الدعوة أهل من قوما أولئك قال الكلب

يسمون أصحابأي من وتبرءوا حأريمهم واستباحأوا أمتي دماء
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الثقلين على عذابأهم قسم لو ثلثا النار كلب أولئك بأالحرورية
فمن الله رسول يا قلت الكلب كنباح نباح النار في لهم لوسعهم

المة هذه من صنف قال الحمير صورة على يحشرون الذين
أبأي من ويتبرءون حأبنا ينتحلون مشركون إنهم الرافضة يسمون

شر أولئك جماعة ول جمعة يرون ل نبذ لهم ويشتمونهما وعمر بأكر
معاذ يا قال مؤمنين الصناف هؤلء ليس أو الله رسول يا قلنا مكانا

بأه جئت ما وخالفوا اليمان تركوا إذا شيئا إيمانهم يمنعهم وما
يحشرون الذين فمن الله رسول يا قلت شفاعتي تنالهم ل أولئك
حأوضي ينكرون أمتي زنادقة معاذ يا قال السباع صورة على

قوما منهم جعل وجل عز الله إن أل بأفضائلي ويكفرون وشفاعتي
الله رسول يا قلت السباع صورة على النار إلى عطاشا يحشرون
يقروا ولم شفاعتي تنفعهم وكيف معاذ يا قال شفاعتك أتنفعهم

الذر صورة على يحشرون الذين فمن الله رسول يا قلت بأشفاعتي
أمتي على البغي وأصحاب أمتي من المتعاظمون المتكبرون قال

رسول يا قلت النار إلى الذر علىصورة يحشرون التطاول وأصحاب
الربأا أكلة أولئك قال البهائم صورة على يحشرون الذين فمن الله

يا قلت المس من الشيطان يتخبطه الذي يقوما كما إل يقومون ل
أولئك قال وجوههم على يحشرون الذين فمن الله رسول

رسول يا قلت المة هذه بأتقاة واللمازون والهمازون المصورون
فمن قلت اليمين أهل أولئك قال مشاة يحشرون الذين فمن الله

جنات إلى يحشرون المقربأون أولئك قال ركوبأا يحشرون الذين
قلت المجهولين من واحأد غير إسناده وفي منكر (كر) وقال عدن
الدر في السيوطي ذكر وقد موضوعا يكون أن يقتضى ل هذا

جبل بأن معاذ أن عازب بأن البراء عن أخرج مردويه ابأن أن المنثور
قول ما الله رسول يا قال

 390 ص:2ج: الشريعة تنزيه
عن سألت معاذ يا أفواجا) فقال فتأتون الصور في ينفخ (يوما الله

ميزهم قد أصناف عشرة قال ثم عينيه أرسل ثم المر من عظيم
العشرة الصناف فذكر صورهم وبأدل المسلمين جماعة من الله
شاهد فهو وبأالجملة الحديث هذا في المذكور الوجه غير على لكن

لم السيوطي فإن بأهم للستشهاد صالحين إسناده رجال كان إن له
لراجعه مردويه ابأن تفسير الن عندي وليس بأشيء عليه يحكم

 أعلم تعالى والله أراده من فليحرره رجاله وأتعرف
فيرد الجنة إلى بأه فيأمر يديه بأين يوقف عبدا لله إن )حأديث43(

وسيدي إلهي فيقول في وأخاك أخ لك يكن ألم عبدي الله فيقول
ل أنه تعلم ألم عبدي الله فيقول ونصرني آواني اليهودي فلن
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من يصيبه ل بأيتا النار في له ابأنوا ولكن بأي أشرك من جنتي يدخل
جابأر حأديث منده) من بأن القاسم (أبأو شيء بأردها من ول حأرها
 الرقي هلل بأن والعلء زيد ابأن طلحة وفيه

الصراط على مر له يقال رجل الجنة يدخل من آخر إن )حأديث43(
يبين (قلت) لم بأالتبسم مسلسل أنس حأديث (نجا) من بأه فيتعلق

 أعلم تعالى والله أعرفهم لم رجال وفيه علته
جهينة له يقال جهينة من رجل الجنة يدخل من آخر إن )حأديث44(

جهينة عند فيقولون ل فيقول يعذب أحأد بأقى هل الجنة أهل فيسأله
وقال عمر ابأن حأديث من مالك غرائب (قط) في اليقين الخبر
والله ضعيفان سوادة بأن وجامع الحكم بأن الملك عبد وفيه بأاطل
 أعلم

والرض السموات يخلق أن قبل أحأجارا الله خلق )حأديث45(
لبأليس تعالى الله أعدها عليها يوقد أن بأها أمر ثم سنة بأألفي

وفيه أنس حأديث (مى) من كاذبأا بأاسمه حألف ولمن ولفرعون
في الذهبي وقال عجائب يروى حأبان ابأن قال أبأان بأن غسان

 موضوع هذا الميزان
وشهيد وصديق نبي لكل واجب الله وجه إلى النظر )حأديث46(

 العشى خالد بأن عمرو وفيه علي حأديث (مى) من
أما والمبتذلين بأالمتقاعسين القيامة يوما يؤتى )حأديث47(

شاهرين فهرقوها لله دمائهم مهج بأذلوا الذين فهم المبتذلون
وأما حأاجة لهم ترد ل القيامة يوما الله على يتمنون سيوفهم

الموقف عليهم اشتد المسلمين أطفال فهم المتقاعسون
فيقول فيتصايحون

 391 ص:2ج: الشريعة تنزيه
رب يا جبريل فيقول بأذلك أعلم وهو الصوت هذا ما جبريل يا

ظل تحت أظلهم فيقول الموقف عليهم اشتد المؤمنين أطفال
فيسوقهم فيها يرتعون الجنة أدخلهم يقول ثم فيظلهم عرشي
فيقول أمهاتها عن عزلت إذا الخرفان تصيح كما فيتصايحون جبريل

يريدون رب أي فيقول منه بأذلك أعلم وهو شأنهم ما جبريل يا
أطفالهم مع والمهات البأاء أدخل وجل عز فيقول والمهات البأاء
الطيان كذابأون أربأعة وفيه أنس حأديث (مى) من بأرحأمتي جنتي

السيوطي (قلت) ناقض أبأان عن زياد أبأي عن الزاهد عن
في نعيم أبأو أخرجه لحديث الفرش تمهيد كتابأه في بأه فاستشهد

الشامي ركن طريق من الغيلنيات في الشافعي بأكر وأبأو الحلية
القيامة يوما المسلمين ذراري مرفوعا أمامة أبأي عن مكحول عن

أن والحق السيوطي من عجب وهذا ومشفع فشافع العرش تحت
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 أعلم تعالى والله شاهدا يصلح ل الحديث
وسيدي إلهي فقلت تعالى الله سألت بأي أسرى ليلة )حأديث48(

فإذا غيري أحأد عيوبأهم على يطلع لئل يدي على أمتي حأساب اجعل
على أطلعك أن أحأب ل عبادي إنهم أحأمد يا العلي من النداء

ابأن محمد وفيه أنس حأديث (نجا) من حأسبي حأسبي فقلت عيوبأهم
الرازي أيوب

 392 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 الجامع الكتاب

 فقط السيوطي ذيل من وهو
أحأمد (رواه آدما بأطينة معجونة والشهوة والبلء الهوى )حأديث1(

بأن سلمة عن وشعبة سفيان عن عاصم عن أبأان الحسن) ابأن بأن
بأن أحأمد بأليا من هذا الذهبي قال رفعه هريرة أبأي عن كهيل

 الحسن
مناقشة وكثرة الذنب على الذنب القلب تميت أربأع )حأديث2(

ومجالسة لك ويقول له تقول الحأمق وملحأاة وحأديثهن النساء
هريرة أبأي حأديث (مى) من جائر وسلطان مترف غني كل الموتى

 المحبر بأن داود وفيه
بأغير يدخل ول حأجاما دكان من شعره يأخذ ل الظريف )حأديث3(

وفيه علته يبين (قلت) لم هريرة أبأي حأديث (مى) من الحماما مئزر
الفرات بأن محمد وعنه بأه يحتج ل الزدي قال لقمان بأن سعيد
 أعلم والله

النار من ستر العيال غم علي يا له قال النبي أن علي )حأديث4(
وأفضل جهاد الفاقة على والصبر العذاب من أمان الخالق وطاعة

أن علي يا واعلم الذنوب كفارة الموت وغم سنة ستين عبادة من
غير يضر ول الرزق في ينفع ل لهم وغمك الله على العباد أرزاق

تلخيص (خط) في العيال غم الغم أغم وإن عليه تؤجر أنك
ًا منكر هذا وقال المتشابأه الحكم يقتضي ل (قلت) هذا يثبت ول جد

 أعلم تعالى ) والله1( بأالوضع عليه
وبأر نفسه من والنصاف كلمه في الصدق ألهم من )حأديث5(

رزقه في عليه ووسع الجل في له أنسىء رحأمه ووصل والديه
ولقن سياقه في عليه وسهل يهرما فلم الهرما وأمن بأعقله ومتع
وفيه عمر ابأن حأديث (مى) من المساءلة وقت قبره في حأجته

في يتابأع ل يونس ابأن وقال يعرف ل المزي قال كاهل ابأن إسحاق
وقد بأالوضع حأديثه على الحكم يقتضي ل (قلت) هذا مناكير حأديثه
أعلم تعالى والله الذهبي تعقبه لكن حأديثا الحاكم له صحح
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 393 ص:2ج: الشريعة تنزيه
(مى) من أهله بأه استخف إل عمره طال ملك من ما )حأديث6(

والله أعرفهم لم جماعة وفيه علته يبين (قلت) لم أنس حأديث
 أعلم تعالى

من خير للمؤمن والفقر الحياة من خير للمؤمن الموت )حأديث7(
إل المة هذه إلى ينظر ل والله والرفعة العز من خير والذل الغنى

وفيه علته يبين (قلت) لم عمر ابأن حأديث (مى) من بأالضعفاء
يروي لكونه عنه الكتابأة عن أحأمد نهى الجوزجاني الزهر بأن محمد

عبيد بأن محمد وعنه بأالمعروف ليس عدي ابأن وقال الكذابأين عن
 أعلم والله أعرفه لم خالد بأن

فأما الحضر في وثلثا السفر في ثلثا ست المروءات )حأديث8(
غير في والمزاح الخلق وحأسن الزاد فبذل السفر في اللواتي
وعمارة الله كتاب فتلوة الحضر في اللواتي وأما الله معصية
علي حأديث (مى) من وجل عز الله في الخوان واتخاذ الله مساجد

 الرملي صدقة بأن مهدي بأن علي ابأن أحأمد وفيه
صلة ول له دين ل لمن يقين ول له يقين ل لمن إيمان ل )حأديث9(

ول له ورع ل لمن صوما ول له نية ل لمن زكاة ول له إخلص ل لمن
ول المسلمين حأقوق عليه كان لمن جهاد ول الوالدين لعاق حأج

ول وضللة وبأدعة زيغ قلبه في كان لمن دين ول الخمر لمدمن توبأة
 للفاسق وفاء

سلمة ول والخرة الدنيا في للحقود راحأة ول للكذوب نور ول
وقال عباس ابأن حأديث (كر) من والخرة الدنيا في للحسود
 مظلم إسنادنه

وأنا إل حأقي عند لي تواضع عبادي من عبد من ما )حأديث10(
أدخله وأنا إل حأقي عن تكبر عبادي من عبد من وما جنتي أدخله
المعروفين من واحأد غير إسناده وفي أنس حأديث (كر) من ناري

 الحديث بأوضع
الكهنهل أربأعة الله رسول لعن عمرو بأن الله عبد )حأديث11(

قال هن وما الله رسول يا قالوا الحلية وذا والجعدن والمهنهل
الحلية وذو يشبع ل الذي والجعدن النماما والمهنهل النباش الكهنهل
لم سرع ابأن الحسين وفيه علته يذكر (كر) (قلت) لم المخنث

أعلم تعالى والله أعرفه

 394 ص:2ج: الشريعة تنزيه
بأخمس الله أتى من أو الجنة فله بأخمس الله لقى من )حأديث12(

من والشربأة خمس على إل واجبة والجمعة الجنة عن يحجبه لم
خمس عن النساء ونهى خمس النساء على الرجال وحأق خمس
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والنصح لله فالنصح الجنة عن يحجبه لم بأخمس الله لقى من فأما
لعامة والنصح المر لولة والنصح الله لرسول والنصح الله لكتاب

والمريض المرأة خمس على إل واجبة الجمعة وأما المسلمين
العسل من خمس من الشربأة وأما والصغير والمسافر والمملوك

النساء على الرجال حأق وأما والشعير والبسر والتمر والزبأيب
ول بأإذنه إل تخرج ول له إل تعطر ول قسما لها تحنث ل خمس
الكماما اتخاذ عن خمس عن النساء نهى وأما يكرهه من عليه تدخل
الزر ولبس بأالقضيب وخصر المسجد في وجلوس النعال ولبس

ثابأت بأن حأنتم وفيه الداري تميم حأديث (كر) من درع بأغير والردية
 منكر والخبر يعرف ل الذهبي قال

ويدرأ العافية من حأصن عليها مضروبأا أمتي تزال ل )حأديث13(
أماناتها وأدت علماءها وعظمت كبراءها وقرت ما الفات عنها

ونقصت علماءها ونقصت عظماءها سفهت فإذا ضعفاءها ونصرت
الداء من بأالمعضلت الله رماهم ضعفاءها وأذلت أماناتها وخربأت
وبأاب ينصرون فل للعدو الذل من بأاب أبأواب خمسة لهم وفتحت

من وبأاب يقنعون فل الحرص من وبأاب يستغنون فل الفقر من
حأديث (مى) من يرحأمون فل الكبر من وبأاب يتحابأون فل البغضاء

أعرفهم لم وآخرون بأكار بأن مسلم وفيه علته يذكر (قلت) لم علي
 أعلم تعالى والله

بأالمشرق لها طرف مسمومة حأربأة الموت لملك إن )حأديث14(
والذي هو إل إله ل والذي الحياة عرق بأها يقطع بأالمغرب وطرف

ألف من أشد معالجته إن نبيا بأالحق بأعثني والذي بأيده محمد نفس
وإن القدور في طبخة وألف بأالمناشير نشرة وألف بأالسيف ضربأة

استواء وألف نازل وألف طالع ألف عاما آلف ثلثة مسيرة الصراط
أكرما من نبيا بأالحق بأعثني والذي السيف من وأحأد الشعر من أدق

حأديث (كر) من يعلم ولم الصراط على وجاز يعلم ولم مات عالما
ل (قلت) هذا منكر وقال الضحاك عن جويبر طريق من عباس ابأن

ظاهرة الوضع لوائح أن غير موضوعا يكون أن يقتضى

 395 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 أعلم تعالى والله عليه

قومه مجلس يترك حأتى الفقه كل الرجل يفقه ل )حأديث15(
بأن الله عبد بأن الحكم وفيه عائشة حأديث (مى) من الجمعة عشية

 خطاف
من القيامة يوما جاء قوما حأديث في كذب من )حأديث16(

 الطويل موسى وفيه أنس حأديث (مى) من الخاسرين
ابأن حأديث (شا) من المعتق طينة من المعتق طينة )حأديث17(
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وفيه يعرف ل البزوري الدوري إبأراهيم ابأن أحأمد وفيه عباس
 بأاطل هذا الميزان في الذهبي وقال انقطاع

العلم طلب الجنة أهل إل يفعلهن ل خصال ثلثا )حأديث18(
علته يبين قلت) لم (مى الفقراء وحأب القبور أهل على والترحأم

المار الكذابأين أحأد هو يكون أن يحتمل الله عبد بأن أحأمد وفيه
 أعلم تعالى والله أعرفه فل وإل المقدمة في ذكره

الذنوب كفارة الصالحين وذكر العبادة من النبياء ذكر )حأديث19(
من يقربأك القبر وذكر الجهاد من النار وذكر صدقة الموت وذكر
ورأس الجهل ترك العبادة وأفضل النار من يبعدك النار وذكر الجنة
الذنوب من والبراءة الحسد ترك الجنة وثمن الكبر ترك العالم مال

الحسيني جعفر طريق من معاذ حأديث (مى) من الصادقة التوبأة
 العروس كتاب صاحأب

وتشم شهيدة السموات في سميت الصالحة الرملة )حأديث20(
سترا النار وبأين بأينها الله وجعل عاما ألف مسيرة من الجنة ريح
(مى) عيسى أما مريم الجنة في وتجاور والرض السماء بأين كما
 المذكور جعفر طريق من جابأر حأديث من

ذكر التنفل من ويكفيكم الموت ذكر العظة من يكفيكم )حأديث21(
ترك الستغفار من ويكفيكم الورع العبادة من ويكفيكم الخرة
هذه من فيه كانت ومن النصيحة الدعاء من ويكفيكم الذنوب
حأديث (مى) من النبياء زمرة أول مع الجنة دخل واحأدة الخطال
 المذكور جعفر طريق من بأكر أبأي بأنت أسماء

خطوة بأكل له ويكتب التواضع من العصا مع المشي )حأديث22(
حأسنة ألف

 396 ص:2ج: الشريعة تنزيه
جعفر طريق من سلمة أما حأديث (مى) من درجة ألف له ويرفع

 المذكور
استأنف الله عبد يا ملك ناداه منتعل وهو صلى من )حأديث23(

ابأن حأديث (مى) من ذنبك من تقدما ما لك الله غفر فقد العمل
 المذكور جعفر طريق من عمر

قالوا آمنوا الذين لقوا (إذا تعالى قوله في عباس ابأن )حأديث24(
أنهم وذلك وأصحابأه أبأي بأن الله عبد في الية هذه نزلت آمنا) قال

عبد فقال الله رسول أصحاب من نفر فاستقبلهم يوما ذات خرجوا
بأكر أبأي بأيد فأخذ عنكم السفهاء هؤلء أرد كيف انظروا أبأي بأن الله

في الله رسول وثاني السلما وشيخ تيم بأني بأسيد مرحأبا فقال
مرحأبا فقال عمر بأيد أخذ ثم الله لرسول وماله نفسه الباذل الغار
وماله نفسه الباذل الله دين في القوي الفاروق عدي بأني بأسيد
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الله رسول عم بأابأن مرحأبا فقال علي بأيد أخذ ثم الله لرسول
الله عبد فقال افترقوا ثم الله رسول خل ما هاشم بأني وسيد وختنه

كما فافعلوا رأيتموهم فإذا فعلت رأيتموني كيف انظروا لصحابأه
فأثنوا الله رسول إلى المسلمون فرجع خيرا عليه فاثنوا فعلت
أسباب (الواحأدي) في الية هذه الله فأنزل بأذلك وأخبروه عليه

مروان بأن محمد وعنه الكلبي وعنه صالح أبأي طريق من النزول
سلسلة هذه له النزول أسباب في حأجر ابأن الحافظ قال السدي
البقرة وسورة عليه لئحة الوضع وآثار الذهب سلسلة ل الكذب
وغيره إسحاق ابأن ذكره كما المدينة النبي قدما ما أوائل في أنزلت
 الهجرة من الثانية السنة في فاطمة تزوج إنما وعلي

عمرو بأن الله وعبد الله عبد بأن وجابأر هريرة أبأي )حأديث25(
بأن وأنس عمر بأن الله وعبد يسار ابأن ومعقل الحصين بأن وعمران

يحتبى أن نهى أنه الله رسول عن بأعض على بأعضهم يزيد مالك
ينتعل أن ونهى الصماء يشتمل أن ونهى واحأد ثوب في الرجل
في البول عن ونهى المغتسل في يبال أن ونهى قائم وهو الرجل
الرجل يبول أن ونهى الشارع في يبول أن ونهى الراكد الماء

 القبلة مستقبل يكون أن ونهى والقمر الشمس إلى بأاد وفرجه
عظم أو بأروثة يستنجي أن ونهى قائم وهو الرجل يبول أن ونهى
الرجل يباشر أن ونهى مرة بأه استنجى قد بأتراب يستنجي أن ونهى

بأما الرجل يتحدثا أن ونهى بأينهما ثوب ل المرأة والمرأة الرجل
زوجها مع بأه تخلو بأما المرأة تحدثا وأن أهله مع بأه يخلو

 397 ص:2ج: الشريعة تنزيه
نهر ضفة على أو مثمرة شجرة تحت حأاجته الرجل يقضي أن ونهى

أن ونهى بأيمينه الرجل يستنجي أن ونهى عامر طريق على أو
الزار إسبال وعن بأالحماما اللعب عن ونهى الحاملة النخلة تقطع
أو علىعمتها المرأة تنكح أن ونهى الشراب على الجمع عن ونهى
عن ونهى القطيعة أجل من العم ابأنتي نكاح عن ونهى خالتها على
يتوارثا أن ونهى الكتاب أهل ولئد يتزوج أن ونهى الشغار نكاح
العراف يؤما أن ونهى العلقة عن ونهى الرقية عن ونهى ملتين أهل

على نزل مما بأرئ فقد صدقه من وقال العراف يصدق أو لعرافته
النياحأة إلى والستماع النياحأة عن ونهى الرنة عن ونهى محمد
الميت أهل طعاما عن ونهى الميت صاحأب عند الجمع عن ونهى
الميت أهل إلى الطعاما إرسال وعن الميت طعاما إلى الجابأة وعن
بأيته في الرجل يقعد أن ونهى الميت النساء اتباع عن ونهى

عن ونهى النعمة عند المزمار عن ونهى فيعزى يؤتى ثم للمصيبة
عن ونهى وتر ذي كل عن ونهى الرقص عن ونهى والكوبأة الدف
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إلى الستماع وعن الغيبة عن ونهى الكذب عن ونهى كله اللعب
الثانية النظرة عن ونهى إليها والستماع النميمة عن ونهى الغيبة
ليقتطع كاذبأة صبر يمين حألف من وقال الكاذبأة اليمين عن ونهى

السحر عن ونهى غضبان عليه وهو الله لقى مسلم امرئ مال بأها
حأضور عن ونهى تصديقهم و الكهانة عن ونهى الطيرة عن ونهى

ومجالستهم الفاسقين إجابأة عن ونهى الباطل وحأضور اللعب
ومحادثته ومشاربأته ومواكلته الدعى مجالسة عن ونهى ومحادثتهم

الصبيان تعليم عن ونهى الغناء إلى والستماع الغناء عن ونهى
المغنية أجر وعن المغنية ثمن وعن المغنيات تعليم وعن الغناء
مجالسة وعن الشعر عن ونهى وثمنه المعلم الكلب بأيع عن ونهى

 الشاعر
عن ونهى القسي لبس عن ونهى للرجال الذهب لبس عن ونهى
الركوب وعن الخز لبس وعن الديباج لبس وعن والقز الحرير لبس
السنان تفليج عن ونهى النمور على الجلوس وعن النمور على
تخرج أن ونهى الوشم عن ونهى الخصاء وعن التنميص وعن

ملك كل لعنها إذنه بأغير خرجت فإن بأإذنه إل زوجها بأيت من المرأة
تطيب أن ونهى والجن النس إل عليه تمر شء وكل السماء في

اغتسال تغتسل حأتى صلتها تقبل لم فعلت فإن للمسجد المرأة
الله على كان فعلت فإن زوجها لغير المرأة تتزين أن ونهى الجنابأة

أو زوجها غير مع المرأة تتكلم أن ونهى بأالنار يحرقها أن

 398 ص:2ج: الشريعة تنزيه
تمنع أن ونهى منه بأد ل فيما كلمات خمس إل محرما رحأم ذي

بأيع عن ونهى طاهرة كانت إذا قتب على كانت ولو زوجها المرأة
وعن يسود حأتى العنب بأيع وعن يصفار أو ويحمار يزهو حأتى النخل
أكمامها في تطعم حأتى الثمرة بأيع عن ونهى يفرك حأتى الحب
بأيع عن ونهى والمحاقلة المزابأنة عن ونهى السبي بأيع عن ونهى

وعن الشطرنج بأيع عن ونهى والخنازير القدرة جلود وعن القدرة
بأه واللعب النرد عن ونهى الخنزير لحم كأكل هو وقال بأه اللعب
بأالجوز اللعب وعن كله القمار عن ونهى بأالنرد اللعب نحالة وعن

يعصر أن وعن الخمر بأيع وعن الخمر شرب عن ونهى للصبيان
تسقى أن ونهى الخمر حأمولة وعن الخمر تشتري أن وعن الخمر
وشاربأها ومعتصرها وعاصرها الخمر لعن الله فإن الخمر الخيل

من وقال إليه والمحمولة وحأاملها ثمنها وآكل وبأائعها وساقيها
صلة له تقبل ول والعزى اللت وكعابأد الوثن كعابأد فهو شربأها
أن الله على حأقا كان منها شيء بأطنه وفي مات فإن يوما أربأعين
النار أهل صديد قال الخبال طينة وما قيل الخبال طينة من يسقيه
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فيصير جهنم قدور في ذلك فيجتمع الزناة فروج من يخرج وما
ونهى والجلود بأطونهم في ما بأه ويصهر النار أهل فتشربأه حأميما

وعن الربأا كتابأة عن ونهى الربأا على الشهادة وعن الربأا أكل عن
عن ونهى وشاهديه وكاتبه وموكله الربأا آكل ولعن الربأا طعاما

ليحلها يتزوجها الذي ونهى للول يحلها آخر زوجا تتزوج أن المطلقة
 ذلك علم إذا الول زوجها ونهى الول للزوج

ونهى له والمستحل المستحل ذلك يفعل الذي لعن تعالى الله فإن
لم ما ربأح عن ونهى عنده ليس ما بأيع عن ونهى وسلف بأيع عن

 يضمن
وقال والغنم والبقر البأل من وألبانها وركوبأها الجللة عن ونهى

أن ونهى أياما سبعة والغنم كذلك والبقر يوما أربأعين البأل يحبس
ينقع الذي الناء في يبال أن ونهى غيره خد أو خده الرجل يضرب

يجامع أن ونهى القبلة مستقبل امرأته الرجل يجامع أن ونهى بأه
يبيت أن ونهى يتوضأ حأتى الخلء من خرج وقد امرأته الرجل
مسيجد الرجل يقول أن ونهى يتوضأ حأتى جنب وهو الرجل

حأتى البيوع معهم الرفاق الرجل يستقبل أن ونهى ومصيحف
أن ونهى الكل بأيع عن ونهى الماء بأيع عن ونهى السوق يقدموا
يسل أن ونهى مسلول السيوف يتعاطى أن ونهى لبيع لبن يشاب

عن ونهى المسجد في بأالنبل يمر أن ونهى المسجد في السيف
رفع

 399 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وأن الشعر ينشد وأن الضالة ينشد وأن المساجد في الصوات

أن ونهى فيه البيع وعن الجراحأات فيه تقاص وأن الحدود فيه يقاما
ينظر أن ونهى المرأة تدخله أن ونهى بأمئزر إل الحماما يدخل

يخلو أن ونهى المرأة عورة إلى والمرأة الرجل عورة إلى الرجل
يشرب مائدة على الرجل يأكل أن ونهى محرما غير بأامرأة الرجل
في النفخ عن ونهى بأشماله الرجل يأكل أن ونهى الخمر عليها

إلى الصلة عن ونهى الصلة في ينفخ أن ونهى والشراب الطعاما
يسار السماء من أربأع عن ونهى مقبرة أو حأماما أو حأش موضع
وأبأي مالك أبأي عن الكنى من أربأع عن ونهى ورافع وبأركة ونافع

والهدهد النملة قتل عن ونهى عيسى وأبأي القاسم وأبأي الحكم
التخنيث عن ونهى البهائم بأين يحرش أن ونهى والنحل والصرد

وعن المخنث مجالسة وعن المخنث ومحادثة المخنث حأديث وعن
عن ونهى الله لعنه وقال المخنث دعوة إجابأة وعن المخنث صحبة

فيه على بأيده ليمسك وقال الصلة في التثاؤب عن ونهى الختصار
يقول أن ونهى جوفه من يضحك لحييه بأين يفك الشيطان فإنه
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فلن وحأياة وحأياتك ل يقول أو والكعبة ل يقول أو وأبأيك ل الرجل
الرجل يقول أن ونهى بأقيت ما بأخير نزال ل الرجل يقول أن ونهى

يحلف أن ونهى الله بأغير الرجل يحلف أن ونهى وشئت الله شاء ما
فعليه الله كتاب من بأشيء حألف من وقال الله كتاب من بأسورة

الرجل يسوما أن ونهى فجر شاء ومن بأر شاء فمن يمين آية بأكل
الرجل يجامع أن ونهى أخيه علىخطبة يخطب وأن أخيه سوما على

الشفرة تحد أن ونهى المهد في الصبي حأتى أحأد وعنده المرأة
أن ونهى بأالبزاق تعالى الله اسم يمحي أن ونهى تنظر والشاة

المسجد في يمر أن ونهى جنب وهو المسجد في الرجل يقعد
فلن مات يقال أن ونهى الميت يندب أن ونهى طريقا يتخذه

والنهار بأالليل التعري عن ونهى القبائل في ينعى وأن فاشهدوا
أن ونهى ثوب وبأينهما إل حأائض وهي امرأته الرجل يباشر أن ونهى
عن ونهى دونه شيء قدميه يحبس وليس سطح على الرجل يبيت

فأصابأه ذلك فعل من وقال السبت ويوما الربأعاء يوما الحجامة
والماما الجمعة يوما الكلما عن ونهى نفسه إل يلومن فل وضح

تكلم من وقال يخطب والماما بأالحصى اللعب عن ونهى يخطب
فل لها من لغا فقد رأسه أو بأيده وأشار يخطب والماما الجمعة يوما

عن ونهى له جمعة

 400 ص:2ج: الشريعة تنزيه
يقال أن ونهى بأه والضرب الجرس عن ونهى بأالسواد الخضاب

حأديد من بأخاتم والمرأة الرجل يتختم أن ونهى فلن أبأا يا للذمي
في الحيوان ينقش أن ونهى الذهب وخاتم الصفر خاتم وعن

الصلة عن ونهى الخاتم على الله اسم ينقش أن ونهى الخواتيم
يوما أياما ستة صياما عن ونهى الفجر وبأعد العصر بأعد ساعتين في

النحر بأعد أياما وثلثة رمضان من فيه يشك ويوما النحر ويوما الفطر
أن ونهى محرما ذي أو زوج مع إل سفرا المرأة تسافر أن ونهى
أن ونهى الحيات قتل عن ونهى بأالنار الحيوان من شيء يحرق
الرجل ينحني أن ونهى الرجل الرجل يلتزما وأن الرجل الرجل يقبل

البسر الخليطين شرب عن ونهى الله غير لحأد يسجد أو للرجل
الدبأاء وعن المثلة عن ونهى والظفر بأالسن يذبأح أن ونهى والتمر

ونهى المسجد قبلة في التنخم عن ونهى والمزفت والنقير والحنتم
تخوما من شيء يحول أن ونهى منه يشرب البئر في البزاق عن

الصوما في الوصال عن ونهى الله لعنة فعليه ذلك فعل ومن الرض
ونهى القزع عن ونهى منا فليس ينكح لم من وقال التبتل عن ونهى

ونهى والملقيح المضامين بأيع عن ونهى الماء في السمك بأيع عن
ونهى أجره يعلمه حأتى أجيرا يستأجر أن ونهى المصاحأف بأيع عن
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الحيوان بأيع عن ونهى حأائطه في خشبته يغرز أن جاره يمنع أن
عن ونهى الحرب دار في المواشي قتل عن ونهى نسيئة بأالحيوان
تعليم عن ونهى بأالجرة المامة عن ونهى الماما إذن بأغير المبارزة
وعن الولء بأيع عن ونهى بأالجرة الذان عن ونهى بأالجرة القرآن

عن ونهى العرافة عن ونهى الخيل على الحمر تنزى أن ونهى هبته
الذهب بأيع عن ونهى القتال في الخيل تعقر أن ونهى الصبيان قتل

سواء بأوزن وزنا إل بأالذهب الذهب بأيع عن ونهى نسيئة بأالفضة
قال كثير بأن عباد وفيه المناهي كتاب الحكيم) في (الترمذي بأسواء

هو بأل له أصل ل بأاطل حأديث الرافعي تخريج في حأجر ابأن الحافظ
من المهذب على شرحأه في النووي (قلت) وذكر عباد اختلق من
بأاطل حأديث وقال والقمر الشمس استقبال عن النهي الحديث هذا

 أعلم والله يعرف ل
أعلى في العالمين لرب والمطيع لوالديه المطيع العبد )حأديث26(

هدبأة أبأي طريق من أنس حأديث (مى) من عليين

 401 ص:2ج: الشريعة تنزيه
شفاعتي وانتظار الذنوب من ذنب عمل بأل الجنة طلب )حأديث27(

ل ممن الرحأمة وارتجاء الغرور من نوع سنتي اتباع بأل بأعدي من
طريق من أنس حأديث من معجمه (نع) في وجهالة حأمق الله يطيع
 الحديث هذا عهدة من أبأرأ أنا نعيم أبأو وقال هدبأة أبأي

وبأائع والقصاب الصياد الرحأمة منهم ذهبت ثلثة )حأديث28(
 الحيوان

 العم كابأنة امرأة ول الدهم من ألقى خيل ل )وحأديث29(
إذا والمشرك بأرئ إذا المريض العلم يستأنفون أربأع )وحأديث30(

(ابأن أخرجها والحاج واحأتسابأا إيمانا الجمعة من والمنصرف أسلم
علي حأديث من البيت آل على وضعها التي سننه الشعث) في

 عنه الله رضي
السماء كفضل القرى أهل على المدائن أهل فضل )حأديث31(

 والجماعات الجمعة أجل من الرض أهل على
من (نع) كلهما شكرها فأدوا الله من نعمة الذكر )وحأديث32(

بأن إبأراهيم بأن إسحاق بأن أحأمد طريق من شريط بأن نبيط حأديث
 شريط بأن نبيط

 المؤمن خطوة الدنيا )وحأديث33(
 لعتدل ورجاؤه المؤمن خوف وزن لو )وحأديث34(
 بأه الله نفعه بأحجر ظنه أحأسن من )وحأديث35(
 ربأه عرف نفسه عرف من )وحأديث36(
 الله غضب في بأات كلب حأراسة في بأات من )وحأديث37(
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 جبره فعليه قلبا كسر من )وحأديث38(
تيمية) في ابأن (قال مني والمؤمنون الله من أنا )وحأديث39(

بأن علي الخلق عفو إلى الفقير (قال) جامعه موضوعة إنها السبعة
أردت ما وتوفيقه الله بأعون انتهى قد عراق بأن علي بأن محمد
الجوزي ابأن الحافظان جمعها التي الموضوعات من جمعه

أو النظر عنه زاغ ما إل ذكراه مما بأحديث أخل ولم والسيوطي
البشر منه يسلم ل الذي النسيان أوجبه

 402 ص:2ج: الشريعة تنزيه
وقد فات الشيخين من الموضوعات جانب كبير وقد شرعت في

جمعها في تأليف يكون كالذيل على هذا التأليف إن ساعد
التيسير من اللطيف الخبير والحمد لله رب العالمين (وقد)

نسخت هذه النسخة من نسخة منقولة عن خط مؤلفه ووافق
الفراغ من كتابأتها في يوما الثنين أواخر شهر شوال المعظم سنة

ألف ومائتين وسبعة وثمانين على يد أفقر العباد إلى الله تعالى
المنان غريب الدار والديار المشتت عن الهل والوطان عبد

الرحأمن ابأن عبد الله البغدادي غفر الله له ولوالديه وعم بألطفه
وحأفظه ووقايته من كان سببا في استنساخها جناب محمد بأك

نجل جناب المحترما وهي بأاشا حأفظه الله ووالده آمين 
(وإن تجد عيبا فسد الخلل 

) وعل فيه عيب ل من فجل
 العالمين رب لله والحمد المرسلين على وسلما
سنة من شعبان غرة ليلة النسخة هذه مراجعة انتهت
والشيخ اللطيف عبد الوهاب عبد الفقير  بأين1375

الصديق بأن محمد بأن الله عبد السيد المحدثا
عبد  حأارة13 بأمنزلنا يسمع والفقير يقرأ هو الغماري

بأالقاهرة زينب بأالسيدة الجماميز درب شارع الباقي
 لله والحمد بأمصر

 403 ص:2ج: الشريعة تنزيه
 الرحأيم الرحأمن الله بأسم

تقريظ

ملي بأعلومها حأفظه بأحر من السنة لحفظ قيض الذي لله الحمد
علي سند زمن كل في لها فكان كأوله الزمان آخر في بأه وأيدها
المعارف خفي إلى منه المتوصل العلم مدينة بأاب وهو ل كيف
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من وعاد بأه حأفظتها كما السنة على (اللهم) فاحأفظه والجلي
الذي الشريعة وضياء الدين نور فإنه ولي له كان من ووال عاداه
الشريعة تنزيه عنها نشأ حأتى البديعة العلوما غوامض سناه أظهر

أن (أحأمده) سبحانه الموضوعة الشنيعة الحأاديث عن المرفوعة
حأتى تخليطهم من وصانها البدع أهل شياطين من سماءها حأرس
متمن منهم يسمع ولم الطمع الوضع إلى اليضاع في منهم انقطع
الله إل إله ل (وأشهد) أن وأضع فيها أخب جذع فيها ليتني يا يقول
النشاء نظاما بأحسن انفرد الذي الجواد الكريم له شريك ل وحأده

والمداد اليجاد بأنعمتي عمهم بأعدأن خلقه بأين وفاوت واليجاد
السنة علماء من رفع من ورفع الملحدين من وضع من فوضع

الخلق صاحأب ورسوله عبده محمدا سيدنا (وأشهد) أن والسناد
النقية البيضاء السمحاء والسنة القوية الحسنة والحأاديث المرضية
فيما القائل العلية وأسانيدها بأنقادها الكاذيب أبأاطيل عن المصونة

للملحدين زجرا الخيار الئمة الثقات الرواة عن الخبار من يروى
النار من مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب من الشرار المفترين

إلى سنته نقلوا الذين الكراما وأصحابأه آله وعلى عليه الله صلى
الكاذيب خبث عنها ونفوا الحأكاما أحأاديث عليهم وحأفظوا أمته

دائمين وسلما صلة السلما أقطار في الطيب كلها صدق فأشرق
إلى خالفهم من يضرهم ل الله بأأمر قائمة أمته من طائفة دامت ما

بأالجمع انفرد الذي التأليف هذا على وقفت (وبأعد) فقد القياما يوما
فوجدته الوقع تأمله من كل عند حأسن الذي التصنيف هذا وتأملت

أساليب من عليه اشتمل فيما حأسنا بأصدده هو فيما شافيا كافيا
الطبع وسلمة العارضة وقوة الطلع بأسعة لمؤلفه شاهدا الوضع

ميراثا وحأائز بأثالث يعززا أن أمنا الذين الرجلين ثالث أنه مبينا
وارثا سواه تركا فيما يشاركه لم علمهما

 404 ص:2ج: الشريعة تنزيه
ومتمم ما أغفله بأما زاد عليهما من التعقبات بأالنقال والمباحأث

فهو خاتمة المحققين ومن حألف ل يأتي بأمثله كان غير حأانث وإن
من أنجب بأه ابأن عراق غريق في العلوما فل بأدع أن يسمو بأهن

ويعتلى ولعمر الله ل ينكر هذا الفيض لمن مدده من وسمى ذلك
الولي ونوره مقتبس من تلك الشمس التي عم الفاق والقطار
ضوؤها الجلي وهل يرتاب أحأد في علوما محمد إذا انتقلت إلى

وصيه علي أما صناعة المنثور والمنظوما فهي عنده من فضلت
العلوما وفكره لم يزل يطلع من بأدائعها ما يغار منه دراري النجوما

لقد أثنت عليه اللسنة ولو سكتوا أثنت عليه الحقائب ونوره
بأفضله اتضح لولي البأصار بأشريف صفاته والمناقب وشهدت
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دروسه وفتاويه بأأن رتبته في العلم تطامنت لخمصها الشهب
الثواقب وقال العباب ما أنا إل قطرة في بأحر هذا البحر الذي

أبأرز من عويص مخبآت العجائب فهو مرجع الئمة الثبات فالله
تعالى يجمل بأه السلما ويزيده إجلل وإخبات ولما اتفقت الكلمة

على مدحأه أحأببت أن أمدحأه بأأبأيات وهذه هي البأيات 
والعمل العلم فضل آتاك الله
المل غاية أقصى ذلك وإن

لقد الناما خير عن العلم وارثا يا
الجل انتها بأعد سنته أحأييت

أن الجديرة وهي أقواله وصنت
والزلل الزيغ أهل مين عن تصان

طائفة فات ما صونها في أدركت
الول أعلمنا من تقدما ممن

ولقد تفضيلهم على تقدموك
بأالجمل جئت لما لك فدا أتى

ول تدق آثار الخلق في لله
رجل في السرار جمع إذ نكير

خبئت قد الناس وقت لك مواهب
بأالزل المحفوظ المودع لوحأك في

مستفل ينفك ل يساميك فمن
علي الحسود رغم على أنت وآنت

له انتهاء ل بأحر العلم في وانت
بأالجبل الحلم وقت أشبه وأنت

أنف روضة حأكته منك والخلق
الخضل زهرها عن أكمامها يفتر
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خطر لها الدنيا عندك تكن ولم
الخطل من الدنيا إهمالك فليس

وقد منك الكف في زهرتها أن لو
تسل ولم تعطيها كنت سئلتها

بأقلتها صدرا يضق لم من عطاء
جذل ذا تلفيه بأكثرتها ول

تكدرها عن منه القلب صفا وقد
ولى خير الوقت قطب توله لما

:2ج:تنزيه الشريعة   405ص 

والده وهو عراق بأن محمد
والعمل العلم في إذن الغريق فهو

بأاطنه أن عنه يخبر كان قد
وملى جمة علوما بأفيض حأشى

مكاشفة من عراق لبأن كان كم
الحمل في كالشمس ظهرت جلية

اشتهرت قد كرامات من له وكم
المثل شهرة أيضا والغرب الشرق في

أجمعها فالخلق خالقه أطاع
تزل ولم عنه تحل لم طوعه في

وعن الممات إلىحين الظلما أحأييى
يمل لم الدهر وصياما أوراده

ل العبادة أنواع كل من وكان
كسل ومن عجز من حأاشاه يمل

وقومهم أقواما وسلك ربأي
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ميل من فيه ما عودهم فصار

وقتهم أعيان كلهم وأصبحوا
النجل العين تلك إنسان وأنت

بألى ذاك أدركت بأالمنى تكن ولم
المقل ساهر الليالي فيه قطعت

وملتهيا مشغول بأالعلم ودمت
شغل من اللهو أهل يعانيه عما

حأضرت قد والنشاء الشعر وصنعة
الجلل المستعظم من وهي لديك

فنونهما من نوع كل في أوضحت
السبل مسلوكة تكن لم طرائقا

اجتمعت قد أشتات فضائل وكم
1( لديك

عطل) منها الحلي عن 

ولم الكتاب هذا في والله أجدت
جلى استبان إل غامضا بأه تورد

عرائسه تصنيفا درك لله
الحلل أفخر في عرائسه تجلى

من الوائل فات كم فحواه يقول
وبألى يقفوهم لمن وصار علم

جواهره من علوما بأحر بأقيت
ملى بأهن أضحى قد تصانيف تبدي

بأه حأفظت علما تحفظه ودمت
الرسل خاتم طه سنة حأدود
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معا والسلما عليه الصلة أزكى
على وكان علم ذو عز ما والل

الله غفر الشافعي الزمزمي العزيز عبد الفقير وكتبه (قال) ذلك
العالمين رب لله والحمد أجمعين وآله بأمحمد عيوبأه وستر ذنوبأه

 406 ص:2ج: الشريعة تنزيه
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