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احلمُد هلل الذي َخلَق اإلنساَن وعلَّمُه البيان، وَوهَب له العقَل؛ ليعِقَل 

َعه وأَبان، وأنزَل القرآَن تبصـرًة للُعقول واألذهان، وأرسَل  عن ربِّه ما ََشَ

َم بأفصِح رسوَله باهلُدى والبالغ والتِّبيان، وقيََّض من عباِده َمن َنَظم العل

 لسان، أمحُده محًدا يمأل امليزان.

وأشهُد أن ال إله إال اهلل وحده ال َشيك له، كل يوم هو يف شأن، 

ليل  ة بالدَّ ًدا عبُده ورسوله املبعوث إىل النَّاس كافَّ وأشهد أنَّ نبيَّنا حممَّ

د، وعىل آله  والربهان، اللَّهمَّ َصلِّ وسلِّم عىل عبِدك ورسولِك حممَّ

 ه وَمن تبعهم بإحسان.وأصحاب

ا بعد : أمَّ

فإنَّ العلَم والثَّقافة العربيَّة َميداٌن َخصٌب لكلِّ ُمتعلِّم؛ إذا أراد أن 

ته.  يستزيَد من اإلحاطة بُلغته، وِدينه، ومبادئ أمَّ

؛ كان البدَّ من توفري املواد العلميَّة  وحتَّى ينترش هذا الوعي ويعمَّ

زمة له، ومن أهمِّ تلك ا ملواد: الكتب بمختلف أنواعها ومناهجها الالَّ

ة.  ومستوياهتا، َشيطة أن تكون نافعة بنَّاءة جادَّ

عور باالنتامء، وتقوية  فني َشًقا وغرًبا، وتنامي الشُّ وألجل تواصل املثقَّ
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تني العربيَّة واإلسالميَّة؛ كانت  أوارص االرتباط الثَّقايف بني شعوب األمَّ

ة فكرة االجتهاد يف إخراج الكن سائل العلميَّة أولويَّ اثيَّة، وطباعة الرَّ وز الُّتُّ

، فهي بذلك تسعى لزرع الثَّقافة العربيَّة «الوعي اإلسالميِّ »عمليَّة يف جملَّة 

غار والكبار عىل  اإلسالميَّة، بشتَّى صنوفها، يف النَّاشئة واملبتدئني، ويف الصِّ

 حدٍّ سواء.

ية ط «الوعي اإلسالميِّ »وقد ََجعت جملَّة  اقاهتا وإمكاناهتا العلميَّة واملادِّ

امي؛ َفتيَّسَّ هلا  إخراج عدد  -بفضل اهلل تعاىل  -لتحقيق هذا اهلدف السَّ

ليس بالقليل من هذه الكتب، وكان هلا نصيب وافر من احلفاوة والتَّكريم 

يف كثري من املجتمعات داخل الكويت وخارجها، وذلك ملا متيَّزت به هذه 

ف، اإلصدارات من أ ٍة، ووضوِح منهج، ومراعاٍة ملصلحة املثقَّ صالٍة وقوَّ

 وحاجته العلميَّة.

بعة الذين يظلُّهم اهلل يوم »ومن هذه اإلصدارات النَّافعة:  رسالة يف السَّ

، للشيخ اإلمام، والعالمة اهلامم، حممد بن عبد «القيامة، يوم ال ظلَّ إال ظلُّه

تعاىل. وهو بتحقيق  (1122ة: )الباقي الزرقاين املالكي، املتوَّفَّ سن

باحث الدراسات اإلسالمية  سالمة بن عبد اجلليل املحاميدوتعليق الشيخ 

؛ فجزاه اهلل خري اجلزاء، وأجزل له املثوبة والعطاء يف جملة الوعي اإلسالمي

 عىل جهوده املبذولة.
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ه  كر والتَّقدير جلميع َمن  «الوعي اإلسالمي»هذا، وتتوجَّ بخالص الشُّ

أن جيعل فيه النَّفع والفائدة  اهم وأعان عىل إصداره، سائلة اهللس

 للجميع.

 واحلمد هلل ربِّ العاملني
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  مقدمة التحقيق 
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 هنى، معصيته وعن بطاعته عباده أمر استوى، العرش عىل الذي هلل احلمد

ر  ينطق ال من باهلدى، املبعوث عىل والسالم والصالة وأحيا، وأمات فهدى، قدَّ

 هبا نمَ  تعاىل اهلل ظل إىل تؤي خصال عىل وحث املأوى، بجنة برش اهلوى، عن

، وسار عىل هنجهم اهتدى هبديه نمَ و النهى، أويل وصحبه آله وعىل حتىل،

 واقتفى.

 :بعد أما

 ،الزرقاين الباقي عبد بن حممد العالمة اهلامم لإلمام رسالة فهذه

 املوجبة اخلصال يف ألفه قد كان الذي السخاوي اإلمام كتاب من انتقاها

 أربع وهي ،ونظاًم  انثرً  َجعها، ظله، إال ظل ال يوم القيامة، يوم اهلل لظالل

وإىل ما هو مستقيم  والواهي، منها املنكر إىل أحيانا يشري وقد خصلة، نوتسعو

 .وأجاد فيها فأفادمن األبيات، وما هو ليس كذلك، 

 الذي العيسى، منيس رياض الدكتور الشيخ أخي أشكر أن يفوتني وال

 التوجيهات ببعض وزودين وحتقيقه، عليه للعمل املخطوط إيل دفع

 .خريا اهلل فجزاه العمل، أثناء والتصحيحات

 .عمل من عليه تم وما ومؤلفه، باملخطوط التعريف إىلف
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  ترمجة املصنف 
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 حممد اهلل أبوعبد الصيت، الطائر النحرير العالمة املرصية الديار حمدث هو

 خامتة املرصي، املالكي الزرقاين علوان بن أمحد بن يوسف بن الباقي عبد بنا

 .املحدثني وخامتة احلفاظ،

 قرى من زرقان إىل ونسبته بالقاهرة، ،(1055) :سنة اإلمام ولد

 .بمرص منوف

 يف بذلك واشتهرت علم، أرسة كانت التي أرسته من ابتداء علمي جو يف نشأ

 كان وأصوله، الدين أحكام ونرش والتدريس بالتأليف وعرفوا املرصية، الديار

 مبادئ تعلم ثم فحفظه اهلل كتاب صوب توجه سنه، صغر منذ والعلامء بالعلم اشغوفً 

 والرشوح املتون حيث األزهر باجلامع العلامء حلقات إىل انتقل ثم والعبادة، اللغة

 . املجاالت كل يف واألمهات

: 

 : منهم العلم، أهل من غفري َجع عن العلم هذا أخد

 ةاملالكيَّ  علامء من وهو رقاينالزُّ  أمحد بن يوسف بن الباقي والده، عبد -1

                                                          

ــؤلفني1) ــم امل ــه: معج ــن مصــادر ترَجت ــُّتاجم 124/ 10) :( م ــار يف ال ــب ااث (، عجائ

(، فهـرس 33-32/ 4) :رـ(، سلك الدرر يف أعيان القـرن الثـاين عشـ69/ 1) :واألخبار

 (.184/ 6) :(، األعالم311/ 2) :، هدية العارفني(343-342/ 1) :الفهارس
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 (.1099، املتوَّف سنة: )عرصه يف

 (.1087، املتوَّف سنة: )الشربامليس عيل ورالنُّ  -2

 (.1077، املتوَّف سنة: )العرص حافظ البابيل، حممد -3

 .كثري وغريهم

 ،العلم أهل من واحدٍ  غريُ  يديه عىل جوخترَّ  الزرقاينِّ  اإلمام عىل تلمذ

 :ومنهم

 (.1176، املتوَّف سنة: )األندليسُّ  حممد بن حممد بن حممد يدالسَّ  مةالعالَّ  -1

مشقيُّ  العجلونى خليل بن حممد يخالشَّ  -2  (.1193، املتوَّف سنة: )الـدِّ

 (.1172، املتوَّف سنة: )الشرباوي حممد بن اهلل عبد اجلامل -3

 (.1138 سنة: )، املتوَّفزيتونة حممد يخالشَّ  -4

 (.1167، املتوَّف سنة: )العشاموي أمحد بن حممد -5

 (.1168، املتوَّف سنة: )النفراوي حممد بن سامل نجاأبوال -6

 (.1181، املتوَّف سنة: )امللوي الفتاح عبد بن أمحد -7

، املتوَّف املرصي ثم املغريب الفايس السقاط العريب بن حممد بن عيل -8

 .كثري هموغري (.1182سنة: )
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 برشح املسالك أهبج: فنياملؤلِّ  معجم صاحب هسامَّ  وقد املوطأ، َشح -1

 .مالك اإلمام موطأ

 اأيًض  هوسامَّ  للقسطالين، ةاملحمديَّ  باملنح ةاللدنيَّ  املواهب َشح -2

 أرسار بمزج ةاملحمديَّ  ريالسِّ  مصابيح إَشاق: فنياملؤلِّ  معجم صاحُب 

 .ةاللدنيَّ  املواهب

 .خاويللسَّ  األلسنة عىل املشتهرة األحاديث يف احلسنة املقاصد خمترص -3

 .احلديث مصطلح يف ةالبيقونيَّ  املنظومة َشح -4

 . احلديث يف األماين وصول -5

 رسالتنا وهو. للظالل املوجبة اخلصال يف خاويِّ السَّ  تأليف اختصار -6

 .هذه

 اونرًش  تعلاًم  بالعلم حافلة حياة بعد عةواس رمحة الزرقاين اإلمام تويف

 .فيها ودفن بالقاهرة،( 1122) :سنة
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 :املخطوط ةرَّ طُ  عىل جاء ولكن هلا، اسم عىل الرسالة يف املؤلف يرصح مل

 .ظله إال ظل ال يوم القيامة يوم اهلل يظلهم الذين السبعة يف رسالة هذه

 :مةاملقد يف هو وقال

 ....الشهري احلافظ كتاب من انتقيتها...الباع للقارص عجالة فهذه

 :آخرها يف بقوله رصحية للمؤلف نسبتها وردتو

 ....الزرقاين الباقي عبد بن حممد احلقري جامعه بيضه

 ، وأهنا بخطه.الرسالة هذه صاحب هو أنه شك أدنى بال يدل مما

 وقد األعم، الغالب يف األحاديث رسد منهج هذه رسالته يف اتبع

 يظلهم الذين السبعة يف املشهور احلديث بذكر ابتدأ لطيف، بتعليق بعضها يتبع

 اشتملت التي األحاديث بَّسد أعقبه ثم ظله، إال ظل ال يوم ظله يف تعاىل اهلل

 خصلة،( 94) إىل أوصلها حتى احلديث، هذا يف ترد مل التي اخلصال بقية عىل

 ما لبعض بنقده ختم ثم اخلصال، لتلك بنظم الرسالة ختم ثم ا للسخاوي،تبع

 .اخلصال لتلك نظمه يف املالكي القوي عبد ابن أورده

 املورد فهو اخلصال، يف السخاوي لكتاب خمترص هي الرسالة هذه

 :الرسالة هذه ثنايا يف ارصحيً  جاء ما بعض نورد لكن األصل،

 السنن؛ وكتب ومسلم، البخاري، يحكصحمنها: كتب الصحاح؛ 



19 
 

          

 

 وموطأ الُّتمذي، وجامع منصور، بن وسعيد والبيهقي، داود، وأيب كالنسائي،

 ِذكره يطول مما إلخ،...والديلمي والطياليس، أمحد، كمسند واملسانيد؛ مالك،

 من كتب احلديث وعلومه. وحرصه

 منزلتها العلمية:

 :مورأ عدة منالعلمية  قيمتها هذه رسالتنا تكتسب

 علو يف هو من وهو السخاوي، لإلمام كتاب فهو الرسالة؛ أصل: أوهلا

 .والتصنيف احلديث يف زلتهـومن كعبه

 صاحب الزرقاين اإلمام وهو الرسالة، وصاحب الكتاب خمترِص : ثانيها

 .ذلك يف عرصه جمدد هو بل وعلومه، احلديث يف والتصانيف التآليف

 اهلل بإذن تسوق التي اخلصال وهو تتناوله، الذي املوضوع َشف: ثالثها

 .القيامة يوم الظالل إىل

 املقام كان حيث والتعليق السبك، وحسن الُّتتيب، جودة: رابعها

 .ذلك يستوجب

 اجليً  ذلك وجتد اطالعه، وسعة املؤلف علم غزارة ظهور: خامسها

 .تعقيباته وتعليقاته يف اخصوًص 

 .نفسه املؤلف بخط أهنا: سادسها

 .والتعليقات احلوايش بعض وعليها ومقروءة، مقابلة اكوهن: سابعها
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 نسخة هي الرسالة، هذه حتقيق يف عليها اعتمدت التي اخلطية النسخة

 جامعه بيضه: آخرها يف جاء كام الزرقاين اإلمام بخط أزهرية، مصورة

  .الزرقاين الباقي عبد بن حممد احلقري

 آغا عيل األمري الكتاب هذا وقف : منها األوىل ةاللوح أعىل يف جاء وقد

 وال يباع، ال َشعيًّا، صحيًحا وقًفا  (1) ...(اال) األزهر باجلامع العلم طلبة عىل

 اهلل إن يبّدلونه الذين عىل إثمه فإنام سمعه بعدما لهبدَّ  فمن يرهن، وال يوهب،

  .(2)اهلل من والرمحة بالغفران للواقف وادعوا عليم، سميع

 نسخي بخط ا،سطرً ( 17) مسطرهتا لوحة،( 14) من الرسالة وتتكون

وبعض الكلامت التي هلا  كلامته بعض يف بالشكل ومضبوط وواضح، مقروء

 قرئت قد ولعلها حاشيتها، يف مثبت هو كام مقابلة، نسخة وهي ،أكثر من ضبط

 الرسالة ةحاشي ويف مكتوبة مرتني فيها، بلغ مقابلةً : ؛ ألن كلمةجملسني يف

 .نفيسة تعليقات

 :املكتوب العنوان بجانب هتارَّ طُ  عىل وجاء

ــــــــة يف ــــــــاين الفقــــــــري نوب ـــــن مصـــــطفىالف ـــــد ب ـــــاين حمم الَبنَّ

ـــــــــــــه اهلل النأالفـــــــايس املغـــــــريب املـــــــالكي ـــــــــــــايس قلب الق

                                                          

 ( هذا ما ظهر من الكلمة، وباقيها ذاهب غري موجود.1)

 خ ا/ب(.: )انظر (2)
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ـــا إذا أدري ولســت (1)يــا كتــاُب  كتبتــك ـــتُّ  م ـــن م ـــراك م ـــدي يق بع

ـــ أمحســودي أم عــدوي أم صــديقي ـــذي باحِل ـــجوه ال ـــدي يش فق

 وعالمات احلديثة، اإلمالئية القواعد فيه امراعيً  املخطوط بنسخ قمت -1

  الُّتقيم.

  .املشكلة الكلامت ضبطت بعض -2

زدتُّ و الكلامت، بعض نسخ يف خطأ من ورد ما عىل احلاشية يف نبهُت  -3

  اهلامش. يف له اإلشارة مع[     ] بني وستجده به، إال السياق يستقيم ال ما

 اايات إىل أماكنها يف املصحف.  ُت عزو -4

 ونبهُت  األصلية، مصادرها من الواردة، وااثار األحاديث خرجُت  -5

 قمت بُّتقيم األحاديث.كام  أحيانا، واأللفاظ الروايات اختالف إىل

-1اخلصال كام أوردها املصنف يف األصل؛ مثال: ]اخلصال: رقَّمُت  -6

  [...، وهكذا كام سُّتاه.2-3-4-5

 بعالمة اهلوامش مع تعليقات، من الرسالة حاشية يف ورد ما أثبتُّ  -7

 .هلا ايزً يمـت ؛)*(

 .   ها بني تبعض العناوين التوضيحية ووضع أضفُت  -8

 

                                                          

 ، وال يستقيم الوزن إال بام أثبته.( يف األصل: يا كتايب1)
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  صور املخطوط 
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١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م
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  املؤلفمقدمة  
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 حيممحن الرَّ بسم اهلل الرَّ 

ه عىل مزيد إنعامه علينا دنيا ، وشكرِ (1)ُّتىعىل نعمه التَّ  اهلل أما بعد محدِ 

ا، لنا يوم القيامة ذخرً  ن جعل دعوته شفاعةً عىل مَ  والسالمِ  وأخرى، والصالةِ 

 ا.وعىل آله وأصحابه الذين نالوا به أعىل مقاٍم َأعِظْم به فخرً 

، ومل َرعاالطالع، ممن ال يف األنام ضا الباع، القليلِ  للقارِص  الةٌ جَ فهذه عُ 

 اظ بسهام اإلصابة صاَرع.فَّ وال بني فرسان احلُ  حيمل رماح احلفظ عىل عاتقه

         انتقيتها من كتاب احلافظ الشهري، العامل الكبري، أيب اخلري حممد بن 

ه ـــإليه، وجعله ممَّن بظل عرش، متَّعه اهلل بالنظر (2)عبد الرمحن السخاوي

                                                          

َتـُّْتَى،  والتواتر: التتابُع، أو َمـَع َفـَُّتاٍت ... وجـا وا ( أي: املتتابعة، قال الفريوزآبادي1)

ُن، وأصُلها َوْتَرى: ُمتواتِِرينَ  (. 490)ص/. انظر: القـاموس املحـيط مـادة )وتـر(، وُينَوَّ

تـُّتى: فعـىل مـن املـواترة، (. وقـال ابـن جنـي: 1/332مـادة )وتـر(، ) :وخمتار الصحاح

وأصلها وترى، ومن العرب من ينوهنا، جيعل ألفها لإلحلاق، بمنزلة ألف أرطى، ومغزى، 

. انظـر: رس رفه، جيعـل ألفهـا للتأنيـث، بمنزلـة ألـف سـكرى وغضـبىـمن ال يصـومنهم 

 (.1/156) :صناعة اإلعراب

مة، حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن عثامن بن حممـد، امللقـب بشـمس 2) ( اإلمام، العالَّ

اهلل، ابـن الـزين، أو اجلـالل أيب الفضـل، وأيب حممـد، السـخاوي  أبوعبدري، وأبواخلالدين، 

األصل، القاهري، الشافعي، ويعرف بالسخاوي، وربام يقال له: ابن البارد شهرة جلده بني 

أناس خمصوصني، وكان يكره هذه النسبة؛ ولذا مل يشتهر هبا ال هو وال أبوه بـني اجلمهـور، 

 

:
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قد أجاد، ومدَّ ساعد اجلد  لظالل، فإنهيف اخلصال املوجبة ل، (1)اويــي

 .*حتى أفاد فوق ما استفاد

 او عييأ ي ييا ة، يي، ويروى الشييان، و والائيي،واو والسا،لئيي -1

ــــ والُّتمــــذي، عــــن أيب  أ، ومــــن طريقــــه: مســــلم،واإلمــــام مالــــك يف املوطَّ

يف  ســـبعة يظلهـــم اهلل أنـــه قـــال: هريـــرة، أو أيب ســـعيد، عـــن النبـــي

ــل  ــادة اهلل، ورج ــأ يف عب ــاب نش ــادل، وش ــام ع ــه: إم ــل إال ظل ــوم ال ظ ــه ي ظل

ــا يف اهلل  ــالن حتاب ــه، ورج ــود إلي ــى يع ــه حت ــرج من ــجد إذا خ ــق باملس ــه معل قلب

ـــاه،  ـــا؛ ففاضـــت عين ـــه، ورجـــل ذكـــر اهلل خالًي ـــا علي ـــك، وافُّتق اجتمعـــا عـــىل ذل

                                                          

ــه هبــا إال مــن حيتقــره )ت  :هـــ( رمحــه اهلل تعــاىل. انظــر: اجلــواهر والــدرر902/وال ينادي

 (.8/2) :رَجته لنفسه يف كتابه: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع(، وانظر ت9)ص/

لت؛ ملراعاة السجع مع كلمة: السخاوي.1)  ( أصلها: يأوي، هبمزة، لكن ُسهِّ

*قولــه: أفــاد فــوق مــا اســتفاد ، هــو مشــكل؛ ألن اإلنســان ال يكــون مفيــًدا لغــريه إال بــأن 

يفيــد فــوق مــا اســتفاد، ولعــل  يصــُدق، وذكــر مــا مل يكــن اســتفاده؛ كــذٌب، فــال يمكــن أن

اجلواب: بأن يكون حذف متعلقه؛ لضيق السجع، أي: مـا اسـتفاد مـن بعـض املؤلفـات يف 

ذلك؛ لقصوره عن بعض اخلصال، فوجد يف ااثار غري ما فيه، أو مـا اسـتفاد مـن مشـا ه؛ 

ألول، فإنه وجد زيادة عام قالوه؛ بأن عثر عليهـا يف الكتـب، أو مـا كـان اسـتفاده يف الـزمن ا

أفاده، أو نحو ذلك مما فإنه ملا اجتهد يف َجع ذلك وتأليفه؛ وجد زيادة عام كان استفاده قبل ف

 /أ(.2)خ  :. انظرحيتمل.اهـ

:
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ـــال إين أخـــاف اهلل، ورجـــل ـــرأة ذات منصـــب وَجـــال، فق ـــه ام  ورجـــل دعت

   (1)ق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينهتصدَّ 

 .وغريه، من حديث أيب هريرة (3)رواه أبو نعيم(2) ]و[ -2

 .وابن اجلراح يف أماليه، من حديث ابن مسعود -3

ورجـل كـان يف رسيـة مـع قـوم، ، وشاب نشأ يف عبـادة اهلل :فقاال بدل

حتـى نجـوا  –ديـارهم ويف لفـٍظ: – حمـى آثـارهمفلقوا العـدو، فانكشـفوا، ف

 .(4)ونجا، أو استشهد

                                                          

(، كتاب األذان، باب من جلس يف املسجد ينتظر 660برقم: ) :( أخرجه البخاري يف صحيحه1)

(، كتاب الزكاة، باب 1031)برقم:  :الصالة وفضل املساجد، هبذا اللفظ، ومسلم يف صحيحه

(، ما جاء يف املتحابني يف 761/  3505برقم: ) :فضل إخفاء الصدقة، بمثله، ومالك يف املوطأ

(، كتاب آداب القضاة، باب اإلمام العادل، 5395برقم: ) :اهلل، بنحوه، والنسائي يف املجتبى

، باب ما جاء يف هلل (، أبواب الزهد عن رسول ا2391برقم: ) :بنحوه، والُّتمذي يف جامعه

 (.2584برقم: ) :احلب يف اهلل، بمثله، والطياليس يف مسنده

 ( زيادة عىل األصل يقتضيها السياق.2)

 (.2305(، ورقم: )35(، ورقم: )34(، ورقم: )33( يف املستخرج، برقم: )3)

  -(، مـادة )بيـب(2/54) :. انظـر: تـاج العـروسضـيزىك – يَبى( وروته هبذا اللفظ، بِ 4)

(، وابـن حجـر العسـقالين يف 111بـرقم: ) :بنت عبد الصمد اهلرويـة، اهلرثميـة يف جزئهـا

 (.99برقم: ) :األمايل املطلقة
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 .(1)اقال احلافظ ابن حجر: حسن غريب جدًّ 

عنه، حديث أيب  (2)عبه البيهقي يف الشُّ وتلميذُ  ،وروى احلاكم -4

ره، فهو يتلوه يف غَ ورجل تعلم القرآن يف ِص  أيًضا: الشاب :هريرة، فقال بدل

 .هرَب كِ 

                                                          

هذا حديث حسن غريب (، وكالمه فيه: 1/98) :( انظر: األمايل املطلقة، البن حجر1)

حممد بن ا يف غالب ألفاظه واخلصلة السابعة فيه أشد غرابة وترَجة هشام بن حسان عن جدًّ 

سريين عن أيب هريرة أخرج هبا الشيخان عدة أحاديث لكن عثامن بن اهليثم وهو العبدي 

البرصي املؤذن وإن أخرج عنه البخاري بال واسطة وبواسطة فقد قال فيه أبو حاتم إنه 

صار يلقن بأخرة فيتلقن، وعىل ذلك يتنزل قول الدارقطني: إنه كان كثري اخلطأ، واملشهور 

صلة السابعة ما وقع يف الصحيحني وغريمها من وجه آخر بدهلا وشاب نشأ يف يف هذه اخل

 .عبادة اهلل فإن كانت حمفوظة فهي ثامنة

وابن حجر العسقالين هو: أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن حممود بن أمحد، أمري املؤمنني 

مد بن أمحد تشبيًها له بقايض مكة أيب الفضل حم -فضل؛ أبواليف احلديث، شهاب الدين، 

هـ( 852/ت: )العسقالين، املرصي، الشافعي –النويري؛ إذ كان مع أبيه وهو طفٌل هناك 

رمحه اهلل تعاىل. انظر: اجلواهر والدرر يف ترَجة شيخ اإلسالم ابن حجر، لتلميذه 

 (.102-1/101) :السخاوي

ــامن2) ــعب اإلي ــرقم: ) :( ش ــي773ب ــاذان يف مش ــن ش ــاىل، واب ــن اهلل تع ــوف م خته (، اخل

ــرقم: ) :الصــغرى ــوم 32ب ــد احلــاكم، ال يف املســتدرك، وال يف عل (، ومل أجــد احلــديث عن

 احلديث.
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وروى عبد اهلل بن أمحد يف زوائد الزهد ألبيه، احلديَث عن سلامن  -5

 الشابو، اإلمام، فمثله ال ُيقال رأًيا، وأبدل *ه الرفعموقوًفا، وحكمُ 

ملواقيت الصالة، ورجل إن تكلَّم؛ تكلَّم بعلم،  ورجل يراعي الشمَس  بقوله:

 .(1)وإن سكت؛ سكت عن حلم

جل سبعة يظلهم اهلل يف ظل عرشه: ر واه ابن أيب الدنيا بلفظ:ور -6

 .إلخنبت بحلم، وعلم إن تكلم...

: وعدَّ  –أربعة يف ظل اهلل  وأخرج ابن عدي عن أنس رفعه: -7

ورجل تاجر اشُّتى وباع، فلم يقل إال  -الشاب، واملتصدق، واإلمام، قال: 

                                                          

ا يف حـديث أيب الـدرداء مـا يؤخـذ منـه أنـه يشـُّتط يف *قوله: وحكمه الرفـع، سـيأق قريًبـ

الصحايب الذي حديثه له حكم الرفع أن ال يكون ممن يأخذ عن أهل الكتاب، مع أن سلامن 

ر وخـدم َجاعـة مـن الرهبـان، والقسيسـني، ـا، ثم تنصكان أصله جموسيً  – وهو الفاريس –

وعن أي: علامئهم، فكيف يكون حلديثه املوقوف حكم الرفع؟ وسيأق عن وهب بن منبه، 

ا، فالنقـل عـنهم يسـتدل بـه يف هـذا ار؛ مـا لـيس مرفوًعـكعب األحبار، وعن عطاء بـن يسـ

ينقلونه هو من الكتـب املنزلـة، فلعـل الطريـق  املقصد؛ ألنه باب فضائل األعامل، وأكثر ما

 /أ(.3 . انظر: )خإليها مثل الطريق إىل األحاديث الضعيفة.اهـ

 (.819برقم: ) :( الزهد، لإلمام أمحد1)
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التاجر الصدوق  يق آخر عنه مرفوًعا بلفظ:وسنده ضعيف، لكن له طر .(1)حًقا

واألصفهاين، وهو ضعيف أيًضا،  ،رواه الديلمي، حتت ظل العرش يوم القيامة

 .(2)مرفوًعا، وأيب هريرة مرفوًعا عند البيهقي، وعيلٍّ  لكن له شواهد عن سلامنَ 

يب وأخرج مسلم، واحلسن بن سفيان، وأبو يعىل، وآخرون، عن أ -8

من أنظر معًَّسا، أو وضع عنه؛ أظله اهلل يف ظله يوم ال  :، عن النبيََّس اليَ 

 .(3)ظل إال ظله

                                                          

أربعة يف ظل اهلل يوم ال ظل (، واحلديث بتاممه:  8606برقم: ) :( رواه ابن عدي يف الكامل1)

تصدق بصدقة أخفى يمينه عن شامله، ورجل تاجر  شاب وهب شبابه هلل، ورجل :إال ظله

 .الناس فأقام عليهم بالعدل حتى تويف ملَك  اشُّتى وباع فلم يقل إال حقا، وملٌك 

وروي ذلك (، وقال بعده: 10416برقم: ) :( رواه البيهقي يف السنن الكربى، عن ابن عمر2)

(، 102برقم: ) :يل املطلقة. ورواه ابن حجر يف األماعن احلسن عن أيب سعيد عن النبي 

(، كتاب البيوع، التاجر الصدوق األمني املسلم مع 2152برقم: ) :ورواه احلاكم يف مستدركه

(، أبواب التجارات، باب احلث عىل 2139برقم: ) :الشهداء يوم القيامة، وابن ماجه يف سننه

كراهية اليمني يف البيع،  (، كتاب البيوع، باب10527برقم: ) :املكاسب، والبيهقي يف سننه الكبري

(، كتاب البيوع، والطرباين يف املعجم األوسط، برقم: 2812برقم: ) :والدارقطني يف سننه

التاجر الصدوق األمني املسلم، مع (، باب امليم، حممد بن أبان األصبهاين، بلفظ: 7394)

 .الشهداء يوم القيامة

زهد والرقائق، باب حديث جابر (، كتاب ال3014برقم: ) :( أخرجه مسلم يف صحيحه3)

 الطويل وقصة أيب اليَّس، هبذا اللفظ.
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وأخرج عبد اهلل بن أمحد يف زوائد مسند أبيه، عن عثامن: سمعت  -9

له: من أنظر أظل اهلل عبًدا يف ظله يوم ال ظل إال ظ يقول: رسول اهلل

 .(1)رمٍ معًَّسا، أو ترك لغا

 وللطرباين يف األوسط، عن شداد بن أوس: سمعت رسول اهلل -10

                                                          

اسمه كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد، وأمه نسيبة وأما أبوالَيََّس؛ فقال ابن سعد: 

بنت قيس بن األسود بن مري من بني سلمة، وشهد أبواليَّس العقبة يف روايتهم َجيعا وشهد 

، ا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل سنة، وشهد أحدً  ا وهو ابن عرشينا، وأحدً بدرً 

وتويف باملدينة سنة مخس ومخسني وذلك يف خالفة معاوية بن  ،ا ذا بطنا دحداًح  قصريً وكان رجاًل 

 (.3/436) :. انظر: الطبقات الكربىوله عقب باملدينة ،رمحه اهلل ،أيب سفيان

، برقم: رشين باجلنة وغريهم، مسند عثامن بن عفان( رواه أمحد يف املسند، مسند العرشة املب1)

(540.) 

، وحديث جابر بن عبداهلل بن  وله شواهد من حديث أيب قتادة األنصاري فارس رسول اهلل

هريرة  عمرو بن حرام األنصاري، وحديث كعب بن عمرو بن عباد البدري، وحديث أيب

رارة اخلزرجي، وحديث كعب الدويس، وحديث سهل بن حنيف األويس، وحديث أسعد بن ز

بن عجرة، وحديث شداد بن أوس اخلزرجي، وحديث عائشة بنت أيب بكر الصديق، وحديث ا

 عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب.
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 . (1)من أنظر معًَّسا، أو تصدق عليه؛ أظله اهلل يف ظله يوم القيامة يقول:

 من الوضع عنه، فهي غريها. *أسهل ؛والصدقة عىل املعَّس

ه يوم القيامة: من أنظر أظل اهلل يف ظل وله أيًضا عن جابر مرفوًعا: -11

 ويف إسناده ضعف. .(2)معًَّسا، أو أعان أخرق

 .(3): الذي ال صناعة له، وال يقدر أن يتعلم صنعةواألخرق

يد، واحلاكم، والبيهقي، عن بن مُح  وألمحد، وابن أيب شيبة، وعبدِ  -12

يف عَّسته، أو  غارًما من أعان جماهًدا يف سبيل اهلل، أو سهل بن حنيف مرفوًعا:

                                                          

( رواه الطرباين يف املعجم األوسط، باب العني، من اسمه عيل، عيل بن سعيد بن بشري الرازي، 1)

 (.4124برقم: )

 /ب(.3. انظر: )خ عم. اهـ*قوله: أسهل. لعل املناسب؛ أ

( رواه الطرباين يف املعجم األوسط، باب امليم، باب: من اسمه حممود، حممود بن عيل 2)

. قال مل يرو هذا احلديث عن سعيد املقربي إال ولدهوقال بعده:  ،(7920برقم: ) :األصبهاين

: ظر: جممع الزوائد. انفيه عبد اهلل بن سعيد بن أيب سعيد املقربي، وهو مُّتوكاهليثمي: 

(4/134.) 

ِسَن الرجُل الَعَمَل ( قال الفريوزآبادي: 3) واخلُْرُق، بالضم، وبالتحريِك: ِضدُّ الِرْفِق، وأن ال حُيْ

. َخِرَق، كفِرَح وكُرمَ 
ِ
. انظر: والتَّرَصَف يف األُموِر، واحُلْمُق، كاخلُْرَقِة، وَجُع األَْخَرِق واخَلْرَقاء

 (.1/877: )دة )خرق(ما :القاموس املحيط
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 .(1)أظله اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله مكاتًبا يف رقبته؛

 .*وإعانة الغارم ال تتكرر مع الُّتك له؛ ألنه أخص من معونته

 من أظلَّ  وأخرج أبو يعىل، والضياء يف املختارة، عن عمر رفعه: -13

 .(2)غاٍز؛ أظله اهلل يوم القيامة رأَس 

                                                          

، فضيلة إعانة املجاهد أو (، كتاب اجلهاد2462برقم: ) :دركه( أخرجه احلاكم يف مست1)

(، كتاب املكاتب، 21659برقم: ) :الغارم واملكاتب، هبذا اللفظ، والبيهقي يف سننه الكبري

 (، مسند16233برقم: ) :باب فضل من أعان مكاتبا يف رقبته، بمثله، وأمحد يف مسنده

: ، بمثله، وعبد بن محيد يف املنتخب من مسنده، حديث سهل بن حنيف املكيني 

(، كتاب 19903برقم: ) :(، سهل بن حنيف، بمثله، وابن أيب شيبة يف مصنفه471برقم: )

برقم:  :الكبري، ما ذكر يف فضل اجلهاد واحلث عليه، بمثله، والطرباين يف فضل اجلهاد

 بن سهل بن حنيف عن أبيه، بلفظه. ، عبد اهلل(، باب السني5590)

. *قوله: ألنه أخص: أي: الُّتك له أخص من معونته؛ فاملعونة أعم، فيكون فيها زيادة. اهـ

 /أ(.4انظر: )خ

(، كتاب الصالة، ذكر بناء اهلل جل وعال 1608برقم: ) :(أخرجه ابن حبان يف صحيحه2)

ا، والضـياء املقـديس يف األحاديـث رـبيتا يف اجلنة ملـن بنـى مسـجدا يف الـدنيا، بلفظـه خمتصـ

(، من حديث أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطـاب، عـثامن بـن 244برقم: ) :املختارة

(، 2461بـرقم: ) :، بمثله، واحلاكم يف مسـتدركهعبد اهلل بن رساقة العدوي عن عمر 

ا، رً ـه خمتصـكتاب اجلهاد، ذكر رجال حيبهم اهلل تعاىل وذكر رجال يبغضهم اهلل تعاىل، بنحـو
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، ومن طريقه التيمي يف ترغيبه، وأبو (1)وأليب الشيخ يف الثواب -14  

نَّ فيه أظله اهلل حتت من كُ  ثالٌث  ، عن جابر رفعه:(2)نعيم يف فضل إطعام الطعام

إىل املساجد يف  عىل املكاره، واملُش  عرشه يوم ال ظل إال ظله: الوضوءُ  ظلِّ 

 .(3)اجلائع م، وإطعامُ الظُّلَ 

 ، ضعيف جًدا، لكن يف(4)فاريغقال احلافظ ابن حجر: غريب، وفيه ال

                                                          

ا، (، أبواب املساجد واجلامعات، باب من بنـى هلل مسـجدً 735برقم: ) :وابن ماجه يف سننه

رين باجلنـة وغـريهم، ـرة املبشـ(، مسند العش128برقم: ) :ا، وأمحد يف مسندهبلفظه خمترًص 

(، مسـند عمـر 253بـرقم: ) :، وأبو يعىل يف مسندهمسند أيب حفص عمر بن اخلطاب 

 ، بمثله.بن اخلطابا

 ا.( الثواب أليب الشيخ، مل أعثر عليه مطبوًعا وال خمطوطً 1)

 ا.( فضل إطعام الطعام أليب نعيم، مل أعثر عليه مطبوًعا وال خمطوطً 2)

(، وأبوالقاســم التيمــي يف الُّتغيــب 102بـرقم: ) :( رواه ابـن حجــر يف األمــايل املطلقــة3)

عـىل )(، بدل: يف املكاره)( :ملوك، وقال(، فصل يف اإلحسان إىل امل149برقم: ) :والُّتهيب

 .املكاره

: ( يف األصــل: القفــاري. وهــو خطــأ، والصــواب مــا أثبتُّــه مــن  هتــذيب التهــذيب4) 

( ، كالمهــا البــن حجــر 1/108) :(، واألمــايل املطلقــة267(، الُّتَجــة رقــم: )1/148)

 العسقالين.
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 .(1)من الثالثة أحاديُث قوية الُّتغيب يف كلٍّ  

من أطعم اجلائع حتى يشبع؛ أظله اهلل حتت ظل  وللطرباين عن جابر: -15

 من مطلق إطعامه. أخصُّ  ؛اجلائع وإشباعُ  .(2)عرشه

فيحتمل أنَّ تْرَك  – *وهو جابر –اد املخرج قلت: ال ينهض هذا مع احت

اإلطعام املعترب، وهو  :ه يف السامع، واملرادالغاية يف الرواية األوىل تقصريُ 

 األصل خصلتني. انتهى. (3) بدليل الرواية الثانية، لكن قد عدمها ]يف[ ؛اإلشباع

                                                          

هذا حديث غريب مه فيه: (، ونص كال1/108: )البن حجر :( انظر: األمايل املطلقة1)

أخرجه أبوالشيخ يف كتاب الثواب عن عبد الرمحن هكذا، وعبد اهلل بن إبراهيم الغفاري 

ا، لكن وردت يف الُّتغيب يف كل من هذه أخرج له الُّتمذي وابن ماجه وهو ضعيف جدً 

اخلصال أحاديث قوية، ومعنى الوضوء عىل املكاره أن يكره الرجل نفسه عىل الوضوء كام 

...وقال أبو داود: عبد اهلل الغفاري ، وقال ابن حجر يف هتذيب التهذيب:  شدة الربديف

 (.1/249. )منكر احلديث

برقم:  :(، ورواه ابن حجر يف األمايل164برقم: ) :( رواه الطرباين يف مكارم األخالق2)

(103.) 

 ( زيادة عىل األصل يقتضيها السياق.3) 

 /ب(.4: )خ. ا.هـ. انظر*بالباء املوحدة
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 بسند ضعيف عن عيل رفعه: (1)وأليب الشيخ -16

لزم التجارة التي دل اهلل عليها من اإليامن باهلل  (2) [رجٌل ] لتجارن سيد اأ

ذم إذا اشُّتى، وال ورسوله، وجهاد يف سبيله، فمن لزم البيع والرشاء؛ فال يَ 

للمؤمنني الغالء، فإذا  األمانة، وال يتمنَّ  مد إذا باع، وليصدق احلديث، ويؤدِّ حَي 

  .لعرشالسبعة الذين يف ظل ا (3)كان كذلك؛ كان أحد

 وهذا قدر زائد عىل الصدق، فيمكن أن يكون خصلة مستقلة.

أيب نعيم، والديلمي، وابن عدي، عن أيب هريرة (4)]و[وللطرباين،  -17

ن ُخ  ،أوحى اهلل إىل إبراهيم: يا خلييل رفعه: قك ولو مع الكفار؛ تدخل لُ حسِّ

أْن أظله حتت ظل عريش، قه لُ ُسن ُخ مداخل األبرار، وإن كلمتي سبقت ملن َح 

                                                          

 (.3/26: )( يف كتاب الثواب، كام ذكر القسطالين يف إرشاد الساري1)

 (.3/26: )( زيادة هذه الكلمة من إرشاد الساري للقسطالين2)

. املصدر كان كأحد السبعة( يف الرواية التي أوردها القسطالين يف َشحه قال: 3)

 السابق.

بته؛ ألن احلديث خمرجه واحد، وهو ( يف األصل: عن. ولعله خطأ، والصواب ما أث4)

، كام أن احلديث عند أيب نعيم األصبهاين يف األربعني، كام سيأق يف الصحايب أبو هريرة 

 التخريج. واهلل أعلم.
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ـُـواريوأسقيه من حظرية قديس، وأ  .(1)*دنيه من ِج

 ومن كفل يتياًم، أو :(2)وللطرباين، عن جابر رفعه يف حديث -18

 .(4)ضعيف، لكن له شواهد  .(3) أرملة؛ أظله اهلل يف ظله يوم القيامة

                                                          

 /أ(.5انظر: )خ  *مًعا. )يعني: كَّس اجليم وضمها(.

اود بن أسلم ( رواه الطرباين يف املعجم األوسط، باب امليم، من اسمه حممد، حممد بن د1) 

(، مع اختالف يف بعض األلفاظ، وأبو نعيم يف كتاب األربعني عىل 6506برقم: ) :الصديف

(، عند ذكر مؤمل 8/192) :(، وابن عدي يف الكامل21برقم: ) :مذهب املتحققني من الصوفية

برقم:  :(، وابن حجر يف األمايل املطلقة1916بن عبد الرمحن بن العباس الثقفي، برقم: )ا

 .هذا حديث غريب(، وقال بعده: 103)

ا يف اجلنة، ا بنى اهلل له بيتً من حفر قربً : عن جابر بن عبد اهلل ، قال : قال ( احلديث بتاممه: 2) 

ا من حلل اجلنة، ا كساه اهلل أثوابً ا خرج من اخلطايا كيوم ولدته أمه، ومن كفن ميتً ومن غسل ميتً 

ا كساه اهلل صىل عىل روحه يف األرواح، ومن عزى مصابً ا ألبسه اهلل التقوى وومن عزى حزينً

حلتني من حلل اجلنة ال يقوم هلام الدنيا، ومن اتبع جنازة حتى يقىض دفنها كتب له ثالثة قراريط، 

 . أو أرملة أظله اهلل يف ظله وأدخله جنتهالقرياط منها أعظم من جبل أحد، ومن كفل يتياًم 

 :ألوسط، باب اهلاء، ذكر من اسمه هاشم، هاشم بن مرثد الطرباين( رواه الطرباين يف املعجم ا3) 

(، وابن 101برقم: ) :(، ويف مكارم األخالق له، باب فضل التكفل بأمر األرامل9292برقم: )

 (.103برقم: ) :حجر يف األمايل املطلقة

كثري،  ( له شواهد من حديث عيل بن أيب طالب، وعائشة بنت أيب بكر الصديق، وحييى بن أيب4)

 ومعاذ بن جبل:
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أتدرون من  عن عائشة رفعته: ،بيهقي، وغريهموأمحد، وابن منيع، وال -19

عطوا احلق السابق إىل ظل اهلل يوم القيامة؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم. قال: الذين إذا أُ 

 .(1)حكمهم ألنفسهمكقبلوه، وإذا ُسئلوه بذلوه، وحكموا للناس 

غريب، ومل أره إال من حديث ابن هليعة، وحاله قال احلافظ ابن حجر: 

 .(2)معروف

                                                          

 (.1462برقم: ) :فأما حديث عيل بن أيب طالب، أخرجه ابن ماجه يف سننه

برقم:  :وأما حديث عائشة بنت أيب بكر الصديق، أخرجه البيهقي يف سننه الكبري

(، والطرباين يف املعجم 25549(، وبرقم: )25521برقم: ) :(، وأمحد يف مسنده6757)

 (.7545برقم: )(، و3575برقم: ) :األوسط

 (.6097وأما حديث حييى بن أيب كثري، أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، برقم: )

(، وابن أيب 6098وأما حديث معاذ بن جبل، أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، برقم: )

 (.11268شيبة يف مصنفه، برقم: )

لبيهقي ، هبذا اللفظ، وا(،  مسند عائشة 25017برقم: ) :( أخرجه أمحد يف مسنده1) 

يف شعب اإليامن، باب يف أن حيب الرجل ألخيه املسلم ما حيب لنفسه ويكره له ما يكره 

(، وأبو نعيم يف حلية 10626برقم: ) :لنفسه ويدخل فيه إماطة األذى عن الطريق

(، ومسند أمحد بن منيع 104برقم: ) :(، وابن حجر يف األمايل املطلقة2/186: )األولياء

 مفقود. 

هذا حديث (، ونص كالمه هناك: 1/113: )البن حجر :األمايل املطلقة ( انظر:2) 
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 ذرٍّ  عن أيب واحلاكم،وابن عساكر، وابن شاهني، وابن أيب الدنيا،  -20

ة فاحفظها لعلها تنفعك: ُزر القبور؛ تذكرك ااخرة، إين موصيك بوصيَّ  رفعه:

م غسل املوتى؛ فإن يف معاينة جسٍد بالنهار أحياًنا، والزِ  ،قلت: بالليل؟ قال: ال

عىل اجلنائز؛ لعل ذلك حيزنك، فإن احلزين يف ظل اهلل  ، وصلِّ بليغةً  خاٍو موعظةً 

م عليهم، وُكل مع صاحب البالء س املساكني، وسلِّ ض لكل خري، وجالِ معرَّ 

ًنا، وال ان لعبادة ربك أحيس اخلشن من الثياب، وتزيَّ بَ إيامًنا وتواضًعا، والْ 

  .(1)ب شيًئا مما خلق اهلل بالنارتعذِّ 

                                                          

أخرجه أمحد بن منيع عن حسن بن موسى عىل املوافقة، ومل أره إال من حديث ابن  ،غريب

 .وحاله معروف ،هليعة

إين (، ولفظه عنده: 470برقم: ) :( رواه ابن شاهني يف الُّتغيب يف فضائل األعامل1) 

. قلت: فظها، ولعل اهلل أن ينفعك هبا: زر القبور وتذكر هبا ااخرة موصيك بوصية فاح

ا وال تكثر، واغسل املوتى؛ فإن معاجلة جسد النهار أحيانً يا رسول اهلل، بالليل؟ قال: 

ا عظة بليغة، وصل عىل اجلنائز لعل ذلك أن حيزنك، فإن احلزين يف ظل اهلل، ويعوض خاويً 

ا عليهم إذا لقيتهم، وكل مع صاحب البالء تواضعً كل خري، وجالس املساكني وسلم 

ا به، والبس اخلشن الضيق من الثياب لعل العجب والكرب أن ال يكون هلام فيك لربك وإيامنً 

ا ا، وال تعذب شيئً ا وتكرمً ا لعبادة ربك ، فإن املؤمن كذلك يفعل تعففً مساغ، وتزين أحيانً 

 :(، وكتاب الرقاق1395برقم: ) :كتاب اجلنائز، واحلاكم يف املستدرك، مما خلق اهلل بالنار
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 احلاكم، ضعف، وخفيت علته عىليب، وفيه غر :قال احلافظ ابن حجر

 .(1)فاستدركه

يق: سمعت رسول دِّ نعيم، وغريمها، عن الصِّ  ووأب ،وابن شاهني -21

ه يف األرض، فمن نصحه يف نفسه، اهلل، ورحمُ  الوايل العادل ظلُّ  يقول: اهلل

 نفسه، ويف عباد ويف عباد اهلل؛ أظله اهلل بظله يوم ال ظل إال ظله، ومن غشه يف

، فقال أبو (3) جاءرجاله معروفون، إال سليامن بن ر .(2)اهلل؛ خذله اهلل يوم القيامة

                                                          

(، وابن 8851(، والبيهقي يف شعب اإليامن، فصل يف زيارة القبور، برقم: )7941برقم: )

برقم:  :(، والديلمي يف مسند الفردوس، باب104برقم: ) :حجر يف األمايل املطلقة

(3343.) 

هذا حديث مه هناك: (، ونص كال1/114: )البن حجر :( انظر: األمايل املطلقة1) 

غريب ...وفيه استدراك عىل احلاكم يف استدراكه هذا احلديث، لكن وقع عنده بحذفه 

فخفيت عليه علته مع أنه أخرجه من طريقني إىل موسى ابن داود وزاد عنده وعند احلاكم 

 .بني أيب مسلم وأيب ذر عبيد بن عمري وهذا يؤذن بأنه ما ضبط إسناده

(، واللفظ عنده: 7)ص/(، 15برقم: ) :م يف فضيلة العادلني من الوالة( رواه أبو نعي2) 

، وابن حجر يف األمايل الوايل العادل املتواضع...حرشه اهلل يف وفده يوم ال ظل إال ظله

 (.105برقم: ) :املطلقة

  (.116: )ص/( يف األصل: رجال. والتصحيح من األمايل البن حجر. انظر: األمايل3) 
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 .(1)حاتم: جمهول

من أراد أن  يق رفعه:دِّ شيخ، عن الصِّ أبوالوأبو بكر بن الل، و -22

 .(2)يظله اهلل بظله؛ فال يكن عىل املؤمنني غليًظا، وليكن باملؤمنني رحياًم 

ي، والديلمي، نِّ وابن السُّ ، يقدِّ والدارقطني، وابن شاهني عن الصِّ  -23

: ما جزاء من لربه قال موسى عنه، وعن عمران بن حصني، قاال:

 .(3)ى الثكىل؟ قال: أظله يف ظيل يوم ال ظل إال ظيلعزَّ 

                                                          

هذا حديث (، ونص كالمه فيه: 116-1/115: )البن حجر :األمايل املطلقة( انظر: 1) 

غريب أخرجه ابن شاهني يف الُّتغيب عن أمحد بن إسحاق بن هبلول عن أبيه عن حممد بن 

 .قال أبو حاتم: إنه جمهول عمران هبذا اإلسناد، ورجاله معروفون إال سليامن بن رجاء

ة أن ابن الل قد أخرجه يف كتابه مكارم األخالق، وأن ( ذكر ابن حجر يف األمايل املطلق2) 

(، وإرشاد الساري، 1/116) :أبا الشيخ قد أخرجه يف كتابه الثواب. انظر: األمايل املطلقة

 (.4/547) :(، وَشح الزرقاين عىل املوطأ3/26: )للقسطالين

(، وقال: 587م: )برق :( رواه ابن السني يف عمل اليوم والليلة، باب تعزية أولياء امليت3) 

، وذكر ابن حجر يف األمايل، والقسطالين يف إرشاد أظله يف ظيل، بدل: أجعله يف ظيل

الساري، أن الدارقطني قد أخرجه يف كتابه: األفراد، وأن ابن شاهني قد أخرجه يف كتابه: 

(، وانظر كذلك: 3/26: )(، وإرشاد الساري1/116) :الُّتغيب، انظر: األمايل املطلقة

 (.4/548: )ح الزرقاين عىل املوطأَش
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ا مرَّ قال احلافظ القسطالين: وطريق كل من هذين احلديثني أوهى مم
(1). 

بلغني أن موسى  وابن أيب الدنيا، عن فضيل بن عياض قال:  -24

 َمن تظل حتت عرشك يوم ال ظل إال ظلك؟ قال: يا موسى الذين  قال: أي ربِّ 

 .(2)يعودون املرىض، ويشيعون اهللكى، ويعزون الثكىل

السابقون إىل ظل  :وروى أبو سعيد السكري، عن عيل رفعه -25

العرش يوم القيامة طوبى هلم. قال: من هم؟ قال: هم شيعتك يا عيل، 

م ابن لَ لطي، رماه الدارقطني بالكذب، وَس واٍه جًدا، فيه سليامن امل .(3)وحمبوك

  اص، ضعيف، قال أبو حاتم: ال ُيكتب حديثه.ميمون اخلوَّ 

ـــان: شـــغَ  ـــن حب ـــال اب ـــظ ه الصـــالُح لَ وق ـــن حف ـــىاحلـــديث (4)ع  ، حت

                                                          

وطريق كل من هذين احلديثني أوهى مما ( هذا القول عند ابن حجر يف األمايل، ونصه عنده: 1) 

 (.1/116) :. انظر: األمايلتقدم

(، 1/10) :( رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب العزاء. انظر: متهيد الفرش للجالل السيوطي2) 

برقم:  :(، واإلمام أمحد يف الزهد، زهد موسى عليه السالم1/4) :وبزوغ اهلالل، له أيًضا

(385.) 

...أخربنا أبو سعد الكنجروذي (، وقال: 133برقم: ) :( رواه ابن حجر يف األمايل املطلقة3) 

 .يف فوائده ختريج أيب سعيد السكري

 ( يف األمايل: حتفظ.4) 
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 املناكري يف روايته. (1)كثرت

قال موسى: يا رب  والبيهقي، وابن عساكر، عن أيب الدرداء قال: -26

َمن ُمساكنك يف حظرية القدس، ومن يستظل بظلك يوم ال ظل إال ظلك؟ 

 با، والنا، وال يبتغون يف أمواهلم الرِّ قال: أولئك الذين ال ينظرون بأعينهم الزِّ 

 .(2)يأخذون عىل أحكامهم الرشا، أولئك طوبى هلم وحسن مآب

ق عىل تركه، وما كان فِ من اتُّ  (3) تهفضل: غريب، وليس يف رواأبوالقال احلافظ 

 .(4)حكم الرفع هدرداء ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فالظاهر أن حلديثأبوال

ثالثة  ابن عمر مرفوًعا:عن  ،تيمي يف ترغيبهقاسم الأبوالوأخرج  -27

يف احلساب: رجل مل تأخذه يف اهلل لومة  يتحدثون يف ظل العرش آمنني والناُس 

فيه  .(5)م عليهرِّ يده إىل ما ال حيل له، ورجل مل ينظر إىل ما ُح  دَّ الئم، ورجل مل يمُ 

                                                          

 (.1/202) :ايل ابن حجر( يف األمايل: كثر. انظر هلذين املوضعني: أم1) 

من (، بلفظ: 5125برقم: ) :( رواه البيهقي يف شعب اإليامن، يف قبض اليد عن األموال2) 

 (. 133برقم: ) :، وابن حجر يف األمايل املطلقةيسكن غًدا يف حظرية القدس

 (.1/203) :( يف األصل: رواية. والتصحيح من األمايل البن حجر. انظر: األمايل3) 

 (.1/203) :األمايل املطلقة :نظر( ا4) 

( أخرجه األصبهاين يف الُّتغيب والُّتهيب، باب يف الُّتغيب يف غض البرص عام ال 5) 

(، وقال السيوطي يف 4/548) :(، وانظر َشح الزرقاين عىل املوطأ2254برقم: ) :حيل
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 عنبسة القريش، مُّتوك متهم.

 لكن ورد يف اخلصال الثالث ما يرغب فيها.

ى طلحة بن عيل بن الصقر يف جزئه املشهور، عن ابن عباس وور -28

چ چ من قرأ إذا صىل الغداة ثالث آيات من أول سورة األنعام إىل  قال:

 ،م؛ نزل إليه أربعون ألف ملك يكتب له مثل أعامهل(3)األنعام: ڇ

راهيم بن فيه إب .(1)فإذا كان يوم القيامة قال اهلل: امش يف ظيلاحلديث، وفيه: 

 وذكره ابن وقال األزدي: زائغ. ، مُّتوك. قاله الدارقطني.(2)ق الضبيإسحا

                                                          

ية منه ويف إسناده: عنبسة بن عبد الرمحن القريش، مُّتوك، وللخصلة الثانبزوغ اهلالل: 

: بزوغ اهلالل :. انظرشاهد عن سلامن الفاريس، وللثالثة شاهد عن جابر بن عبد اهلل

(1/4.) 

...ونزل إليه ملك (، ومتام احلديث: 134برقم: ) :( رواه ابن حجر يف األمايل املطلقة1) 

ا من الرش من فوق سبع ساموات ومعه مرزبة من حديد فإن أوحى الشيطان يف قلبه شيئً 

ا فإذا كان يوم القيامة قال اهلل تعاىل له: أنا رضبة حتى يكون بينه وبينه سبعون حجابً رضبه 

ربك وأنت عبدي امش يف ظيل، واَشب من الكوثر، واغتسل من السلسبيل، وادخل 

 .اجلنة بغري حساب وال عذاب

ــايل: 2)  ــن حجــر يف األم ــال اب ــة ـوالصــيني بكســ( ق ــة وســكون التحتاني ر الصــاد املهمل

ـــن بعـــده ـــالقرب مـــن واســـط العـــراق ذكـــر ذلـــك اب ـــدة ب ـــون نســـبة إىل صـــينية، بلي ا ن
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 . (1)حبان يف الثقات 

 .(2)ستأنس له بهوورد ما يُ 

                                                          

الســمعاين، وقــد صــحفه بعضــهم فقــال: الضــبي بالضــاد املعجمــة واملوحــدة املثقلــة، 

ــ ــةوحيتمــل أن يكــون حمفوًظ ــدة واألخــرى للقبيل ــه النســبتان إحــدامها للبل . ا أن تكــون ل

ــــايلانظــــر  ــــن القيســــ205-1/204) :األم ــــال اب ة منســــوب إىل صــــينيَّ راين: ـ(. وق

ــت ُمَديِّ  ــيل احلواني ــو ع ــان أب ــن ماه ــد ب ــن أمح ــن ب ــنهم احلس ــط والصــليق، م ــني واس ــة ب نَ

 (.1/92) :األنساب املتفقة :. انظرالصيني

 (.8/78) :الثقات البن حبان :( انظر1) 

...وجدت له شاهدا: قال الديلمي يف مسند الفردوس: أنا والدي أنا ( قال السيوطي: 2) 

 الزينبي ثنا حممد بن عمر الوراق ثنا أبو بكر حممد بن عيل بن عثامن التامر ثنا عيل نرصأبو 

بن حرب املوصيل ثنا أبو معاوية الرضير عن األعمش عن إبراهيم عن علقمه عن ابن ا

صىل الفجر يف َجاعة، وقعد يف مصاله، وقرأ ثالث آيات من من :مسعود قال: قال 

ل اهلل ا، يسبحون اهلل، ويستغفرون له، إىل يوم  به سبعني ملكً أول سورة األنعام، وكَّ

يف اإلظالل: قال ابن الرضيس يف فضائل القرآن: أنا  شاهدا آخرله ، ثم وجدت القيامة

احلباب ثنا احلارث بن موسى الطائي ثنا حبيب بن عيسى بن سلمة بن شبيب ثنا زيد 

ول سورة األنعام بعث اهلل سبعني العمي أبو حممد الفاريس قال: من قرأ ثالث آيات من أ

ألف ملك، يستغفرون له، إىل يوم القيامة، وله مثل أجورهم، فإذا كان يوم القيامة، أدخله 

اهلل اجلنة، وأظله يف ظل عرشه، وأطعمه من ثامر اجلنة، وَشب من الكوثر، واغتسل من 

 (.1/12) :متهيد الفرش :. انظرالسلسبيل، وقال اهلل: أنا ربك، وأنت عبدي
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ثالثة  شيخ، والديلمي، عن يزيد الرقايش، عن أنس رفعه:أبوالو -29

حم يزيد اهلل تعاىل يف يف ظل العرش يوم القيامة، يوم ال ظل إال ظله، واصل الر

فقالت:  ،رزقه، ويمد له يف أجله، وامرأة مات زوجها وترك عليها أيتاًما صغاًرا

هم اهلل تعاىل، وعبد صنع عىل أيتامي حتى يموتوا، أو يغنيَ  أقيمُ  ،ال أتزوُج 

لوجه واملسكني، فأطعمهم  ،عليه الفقري اوأحسن نفقته، فدعطعاًما، فأطاب صنعه 

 .(1)اهلل

ثالثة يف ظل اهلل يوم القيامة،  والطرباين يف الكبري، عن أيب أمامة رفعه: -30

رجل حيث توجه علم أن اهلل معه، ورجل دعته امرأة إىل نفسها، فُّتكها من خشية 

 ، مُّتوك. نمريفيه برش بن  .(2)اهلل، ورجل حيب الناس جلالل اهلل تعاىل

إذا كان يوم القيامة  يف التاريخ، عن أيب سعيد رفعه: وروى اخلطيب -31

مفروشة بالسندس واإلستربق،  ،مكللة بالدرر والياقوت ،جيء بكرايس من ذهب

أطول  منون؟ فيقومون، وهثم يرضب عليها قباب من نور، ثم ينادي مناد: أين املؤذِّ 

                                                          

(، وذكره املتقي اهلندي 2526برقم: ) :( رواه الديلمي يف مسند الفردوس، باب الثاء1) 

(، وعزاه هناك أليب الشيخ يف 43243برقم: ) :يف كنز العامل، الفصل الثالث يف الثالثيات

 كتاب الثواب.

 (.7935برقم: ) :( رواه الطرباين يف الكبري، برش بن نمري عن القاسم2) 
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باب، حتى يفرغ اجلسوا عىل تلك الكرايس حتت تلك الق :الناس أعناًقا، فيقال هلم

  .عليكم وال أنتم حتزنون اهلل من حساب اخلالئق، فإنه ال خوٌف 

ال  كو  ن بالذكر عن مراعي الشمس، فإنه قد ، وأفرد املؤذِّ (1)وسنده ضعيف جًدا

ًن،.  مؤذِّ

ثالثة حتت ظل العرش يوم  مرفوًعا: ، عن أنسوللديلمي بال سندٍ  -32

 نتي، وأكثرَ ُس  اج عىل مكروب من أمتي، وأحيإال ظله، من فرَّ  القيامة يوم ال ظل

 .(2)الصالة عيلَّ 

أدمنوا أوالدكم عىل ثالث خصال،  وأخرج الديلمي مرفوًعا: -33

 ة القرآن يف ظل اهلللَ أهل بيته، وعىل قراءة القرآن، فإن مَحَ  نبيكم، وحبِّ  حبِّ 

 .(3)ائه وأصفيائهيوم ال ظل إال ظله، مع أنبي 

                                                          

برقم:  :( داود بن إبراهيم بن داود4433) :اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد ( رواه1) 

(، والآللئ 1/17) :(. وانظر: الفوائد املجموعة، كتاب الصالة9/353(، )2850)

 (.2/78) :(، وتنزيه الرشيعة املرفوعة، الفصل األول2/12) :املصنوعة، كتاب الصالة

وانظر: السلوك يف طبقات العلامء وامللوك ( مل أجده عند الديلمي يف الفردوس، 2) 

 (.1/218) :للجندي اليمني

مل أجد احلديث عند الديلمي يف الفردوس، وانظر له: إحتاف اخلرية املهرة بزوائد  (3) 

، أدبوا أوالدكم(، بلفظ: 7749(، برقم: )8/185) :املسانيد العرشة، للبوصريي
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لكن  .ورجل تعلم القرآن يف صغره، فهو يتلوه يف كربه ومرَّ حديث:

 غري تلك. حامل القرآنالظاهر أن هذه اخلصلة وهي 

 قلت: كأنه حلظ أنه ال يلزم من محله كونه تعلمه يف صغره. انتهى.

إذا خرج  عن أنس رفعه: ،وروى أبو يعىل يف حديث طويل -34

املسلم من بيته يعود أخاه املسلم؛ خاض يف الرمحة إىل حقويه، فإذا جلس عنده؛ 

اد فيه عيَّ  .(1)ض يف ظل عرشه، والعائد يف ظل عرشهيغمرته الرمحة، وكان املر

 .(2)مُّتوك؛ لغفلته، وإن كان صاحلًا، لكن له شواهد ،بن كثري، ضعيفا

                                                          

(، وقال بعده: 1/85(، )174برقم: ) :اسوذكره العجلوين يف كشف اخلفاء ومزيل اإللب

رواه أبوالنرص عبد الكريم بن حممد الشريازي يف فوائده، وابن النجار يف تار ه عن 

 (.  961برقم: ) :(2/89: )، وعزاه السيوطي للديلمي يف جامع األحاديثرفعهعيل

(، كتاب الذكر والدعاء والتوبة 2688برقم: ) :أخرجه مسلم يف صحيحه (1) 

ا، وأبو يعىل يف واالستغفار، باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة يِف الدنيا، بنحوه خمترًص 

وبرقم:  :(، مسند أنس بن مالك، ثابت البناين عن أنس، هبذا اللفظ3429برقم: ) :مسنده

(3511.) 

، عند مسلم برقم: له شواهد من حديث ثوبان بن بجدد موىل رسول اهلل ( 2) 

(، ومن حديث 2771أيب سعيد اخلدري، عند ابن حبان برقم: ) (، ومن حديث2568)

(، ومن حديث أيب موسى 2958عيل بن أيب طالب، عند ابن حبان أيضا برقم: )

(، ومن حديث أيب هريرة، عند الُّتمذي 637األشعري، عند الضياء يف املختارة برقم: )

(، ومن 1036: )بن عوف، عند البزار برقما(، ومن حديث عبد الرمحن 2008) :برقم
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أهل اجلوع يف الدنيا هم الذين  والديلمي، عن أيب هريرة رفعه: -35

عرفوا، قدوا، وإذا شهدوا مل يُ فتَ الذين إذا غابوا مل يُ  ميقبض اهلل أرواحهم، وه

، وما (1)مٌ قُ ء، إذا رآهم اجلاهل ظن أهنم ُس أخفياء يف الدنيا، معروفون يف السام

 يف .(2)إال اخلوف من اهلل، يستظلون يوم القيامة يوم ال ظل إال ظله مٌ قَ هبم َس 

 إسناده ضعف.

الصـائمون يف ظـل  أنه قـال: (3) سميوابن أيب الدنيا عن مغيث بن  -36

                                                          

(، ومن حديث 245العالية برقم: )حديث عبد اهلل بن عباس، عند ابن حجر يف املطالب 

(، ومن حديث صفوان بن 6761أيب قالبة اجلرمي، عند عبد الرزاق يف مصنفه برقم: )

بن ابن عمر ا(، ومن حديث عبد اهلل 7389عسال املرادي، عند الطرباين يف الكبري برقم: )

(، ومن حديث بريدة بن 4396الطرباين يف املعجم األوسط برقم: ) اخلطاب، عند

 (.6118احلصيب األسلمي عند الطرباين يف املعجم األوسط برقم: )

الكلمة  مرفوع. وليست هذه أنيف األصل: سقاًم. ولعل الصواب ما أثبته؛ ألن خرب  (1)

 أحد مفعويل )ظن( واهلل أعلم.

أهل اجلوع (، واللـــفظ عنده: 1654برقم: ) :ب األلفرواه الديلمي يف مسنده، با (2) 

يف الدنيا هم الذين يقبض اهلل أرواحهم وهم الذين إذا غابوا مل يفتقدوا، وإن شهدوا مل 

، وما هبم حيرضوا، أخفياء يف الدنيا معروفني يف السامء، إذا رآهم اجلاهل ظن أن هبم سقاًم 

 .امة يوم ال ظله إال ظلهسقم إال اخلوف من اهلل، يستظلون يوم القي

 (.3/27: )يف األصل: سام. والتصحيح من إرشاد الساري (3) 
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الصـائمون  عن أنس مرفوًعا: ،ومثله ال يقال رأًيا، بل عندهم أيًضا .(1)العرش

ينفح من أفواههم ريـح املسـك، وتوضـع هلـم يـوم القيامـة مائـدة حتـت العـرش 

 .(2)ةفيأكلون منها والناس يف شدَّ 

من  موائديوضع للمصلني  عن أيب الدرداء رفعه: ،والديلمي -37

 .(3) حتت العرش ذهب

من صام يف رجب  ويف أمايل ابن نارص، عن أيب سعيد رفعه: -38

اهلل له يوم القيامة مائدة يف ظل العرش يأكل منها  عثالثة عرش يوًما؛ وض

 ى.هَ وهو شديد الوَ  .(4)ةوالناس يف شدَّ 

                                                          

عزاه القسطالين يف َشحه عىل صحيح البخاري، البن أيب الدنيا يف كتابه األهوال،  (1) 

 (.3/27) :انظر: إرشاد الساري

ا يف (، وابن أيب الدني297)ص/(، 712برقم: ) :رواه السهمي يف تاريخ جرجان (2) 

 :(، والديلمي يف مسنده، باب الياء، عن أيب الدرداء، بنحوه139برقم: ) :كتاب اجلوع

 (.8853برقم: )

(، 4/548: )مل أجده عند الديلمي يف الفردوس، وأورده املؤلف يف َشحه عىل املوطأ (3) 

 علم.. فاهلل أللمصلني، بدل: للصائمنيباب ما جاء يف املتحابني يف اهلل، وقال هناك: 

رواه اإلمام ابن الشجري اجلرجاين يف األمايل اخلميسية، بُّتتيب اإلمام حميي الدين  (4) 

(، يف حديث طويل، إال 1834برقم: ) :العبشمي، صوم رجب وفضله وما يتصل بذلك

وضعت له  ا،يومً  ومن صام من رجب ثالثة عرشأن هذا اجلزء من احلديث أورده بلفظ: 

اقوت أخرض يف ظل العرش قوائمها من درة أوسع من الدنيا سبعني يوم القيامة مائدة من ي
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من صىل ركعتني بعد  واحلارث بن أيب أسامة، عن عيل رفعه: -39

 ٱ ٻ ٻ ٻ و ،قرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب ،ركعتي املغرب

يقني، دِّ مخس عرشة مرة؛ جاء يوم القيامة فقيل: هذا من الصِّ  (1)اإلخالص:

 ،لنبينيفيجوزهم، فيقال: هذا من ا ،فيجوزهم، فيقال: هذا من الشهداء

جب حتى ينتهي إىل ظل فيجوزهم، فال حُي  ،فيجوزهم، فيقال: هذا من املالئكة

 . منكر اوهذ .(1)العرش

 ،يؤتى يوم القيامة باملتقاعسني عن أنس رفعه:قال الديلمي:  -40

واملتبذلني، قالوا: يا رسول اهلل ومن هم؟ قال: أما املتبذلون؛ فهم الذين تركوا 

يوم القيامة،  ائهم هلل، فهراقوها شاهري سيوفهم، يتمنون عىل اهللهج دممُ 

                                                          

ة سبعون ألف لون من الطعام ال يشبه حفمرة، عليها صحائف الدر والياقوت، يف كل ص

. وانظر: وكرب عظيمة، فيأكل منها والناس يف شدة شديداللوُن اللوَن، وال الريُح الريَح، 

(، والآللئ املصنوعة للسيوطي، 2/205) :املوضوعات البن اجلوزي، كتاب الصيام

 (.2/151) :(، وتنزيه الرشيعة املرفوعة للكناين، الفصل األول2/97) :كتاب الصيام

من صىل ركعتني بعد ركعتي املغرب قرأ أورده املؤلف يف َشحه عىل املوطأ، بلفظ:  (1) 

جب مخس عرشة مرة، جاء يوم القيامة فال حي ٱ ٻ ٻ ٻيف كل ركعة الفاحتة، و 

 (.4/549) :انظر: َشح الزرقاين .حتى ينتهي إىل ظل العرش
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املؤمنني اشتد عليهم املوقف  أطفاُل  ؛ال يرد هلم حاجة، وأما املتقاعسون منهم

 –وهو أعلم بذلك  – ؟فيتصاحيون، فيقول اهلل: يا جربيل ما هذا الصوت

: فيقول: أظلهم أطفال املؤمنني اشتد عليهم املوقف، قال فيقول جربيل: ربِّ 

 ،فيها (1)تعونريفحتت ظل عريش، فيظلهم، ثم يقول: يا جربيل أدخلهم اجلنة، 

فيسوقهم جربيل، فيصيحون كام يصيح اخلرفان إذا عزلت أمهاهتم، فيقول: يا 

يريدون ااباء واألمهات،  قال: يا ربِّ  مما حاهل –وهو بذلك أعلم  –جربيل 

ضعيف،  .(2)ت مع أطفاهلم جنتي برمحتي: أدخل ااباء واألمهافيقول اهلل

 لبعضه شواهد.

إن إبراهيم  والطرباين برواة ثقات، عن ابن عمر مرفوًعا يف حديث: -41

 .(3)حتت ظل العرش بن النبيا

ن ذكرك قال موسى: إهلي مَ  قال: (4) منبهوأبو نعيم عن وهب بن  -42

                                                          

 يف األصل: ويريقون. (1) 

(، واملتقي اهلندي يف كنز العامل، أطفال 8759أورده الديلمي يف الفردوس، برقم: ) (2) 

(، 2/391) :(، وانظر: تنزيه الرشيعة للكناين، الفصل الثالث39803برقم: ) :املؤمنني

 .يه أربعٌة كذابونوفوقال عقيبه: 

برقم:  :الكبري، مسند عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب املعجم رواه الطرباين يف (3) 

(14096.) 

 يف األصل: منيه. (4) 
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 .(1)وأجعله يف كنفي ،سى أظله بظل عريشبلسانه وقلبه؟ قال: يا مو

كر (2)ق آخر عن كعب مثلهيوعنده بطر ، ومها واهيان، لكن يف الذِّ

 ستأنس به يف اجلملة.أحاديث شاهدة بالثواب اجلزيل، منها ما يُ 

وابن عساكر، عن ابن مسعود، وسعيد بن منصور، والبيهقي، عن  -43    

رأى موسى رجاًل يف ظل العرش، قال: من هذا؟  ة، قال: من الصحاب (3) جلر

كان ال حيسد الناس عىل ما  :قال: ال أحدثك من هو، ولكن سأخربك بثالث فيه

 .(4)آتاهم اهلل من فضله، وال يعق والديه، وال يمش بالنميمة

أن موسـى  ار:وأمحد يف الزهد، وابن أيب الدنيا، عن عطـاء بـن يسـ -44

الذين تؤوهيم يف ظل عرشـك يـوم  ،قال: يا رب أخربين بأهلك الذين هم أهلك

ـ قلـوهبم، النقيـةُ  ال ظل إال ظلك؟ قال: هـم الطـاهرةُ  ، (5)ة أبـداهنمقلـوهبم، الربيَّ

                                                          

 (.4/45) :رواه أبو نعيم يف حلية األولياء (1) 

 (.6/37) :انظر: حلية األولياء (2) 

 يف األصل: جل. (3) 

جاء يف النميمة،  (، كتاب األدب، ما27119برقم: ) :أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه( 4) 

 (.10606برقم: ) :(، والبيهقي يف شعب اإليامن27125برقم: )بنحوه، 

 يف هذه اللفظة عدة روايات: (5) 
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رُت هبـم، كِـروا؛ ذُ روا يب، وإذا ُذكِـكِـرُت؛ ذُ كِ الذين يتحابون بجاليل، الذين إذا ذُ 

، وينيبون إىل ذكـري كـام تنيـب النسـور إىل (1)وء يف املكارهالذين يسعون يف الوض

وكرها، ويغضبون ملحارمي إذا استحلت كام يغضب النمر إذا حرب، ويكلفون 

 .(2)بحبي كام يكلف الصبي بحب الناس

أخربنا معمر عن رجل من قريش قال:  وابن املبارك يف الزهد: -45

الذين يعمرون مساجدي، ويستغفروين  د:فذكره وزا قال موسى ...

 .(3)باألسحار

                                                          

 (.3/221) :حلية األولياء :، انظرالندية أيدهيممنها: 

 (.12/78) :، انظر: شعب اإليامنالنقية أبداهنمومنها: 

(، والرقة والبكاء، البن 7/71) :، انظر: املصنف البن أيب شيبةيئة أيدهيمالربومنها: 

 (.1/46: )قدامة

َبُة أيدهيمومنها:   (. 1/20) :، انظر: األولياء البن أيب الدنياالَُّتِ

 (.7/71) :. انظر: املصنفيسبغون الوضوء عىل املكارهعند ابن أيب شيبة:  (1) 

(، وابن املبارك 20325برقم: ) :امعه، باب املتحابني يف اهللرواه معمر بن راشد يف ج (2) 

(، وابن أيب شيبة يف املصنف، كالم 216برقم: ) :يف الزهد، باب تعظيم ذكر اهلل عز وجل

(، وابن أيب الدنيا يف األولياء، وصف 34275برقم: ) :داود بن سليامن عليهام السالم

 . (37برقم: ) :موسى عليه السالم ألولياء اهلل

 (.216(، برقم: )1/71) :انظر: الزهد البن املبارك (3) 
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قال موسى: يا رب َمن   وأبو نعيم، عن أيب إدريس اخلوالين قال: -46

 *يف ظلك يوم ال ظل إال ظلك؟ قال: الذين أذكرهم ويذكروين، ويتحابون

 .(1)جلاليل، فأولئك يف ظيل يوم ال ظل إال ظيل 

: قربوا أهل ال إله إال اهلل يقول اهلل يلمي، عن أنس مرفوًعا:والد -47

 .(2)من ظل عريش؛ فإين أحبهم

هلم  والطرباين بسند صحيح يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص: -48

 .(3)منابر من نور يظل عليهم الغامم -أي: املؤمنني  -

خلق  مرفوًعا:أيب الدرداء عن والديلمي، وأبو يعىل بسند ضعيف،  -49

، ااية(پ ڀ) اهلل اإلنس ثالثة أصناف: صنف كالبهائم، قال اهلل تعاىل:

                                                          

 /أ(.10*بلغ مقابلة. اهـ. انظر: )خ  

 :ختريج أحاديث اإلحياء :(، وانظر10/129) :رواه األصبهاين يف حلية األولياء (1)

(2/575.) 

(، وذكره املتقي اهلندي يف كنز 8055برقم: ) :رواه الديلمي يف مسنده، باب الياء (2) 

 (.233برقم: ) :لعامل، الفرع األول يف فضل الشهادتنيا

واملراد خيار املؤمنني كام رصح قال املؤلف يف َشحه عىل املوطأ بعد إيراده هلذا احلديث: 

 ا.(، وسيورده املصنف قريبً 4/542) :َشح الزرقاين :، انظربه القرطبي

 (.8/126) :رواه األصبهاين يف حلية األولياء (3) 
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. وصنف أجسادهم أجساد بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطني، (179)األعراف:

 .(1)وصنف يف ظل عرش اهلل يوم القيامة يوم ال ظل إال ظله

ال قول سلامن: يف  :واملراد: أخيار املؤمنني، كام رصح به القرطبي، فقال

ظاهره العموم، وليس كذلك، أما املراد واهلل  جهنم مؤمن وال مؤمنة رَّ جيد َح 

املرء يف أعلم: مؤمن كامل اإليامن، أو من استظل بظل العرش، وكذا ما جاء 

 . انتهى.األعامل الصاحلة أصحاهبا يف ظلها، و(2)ظل صدقته

 .(3)يف ظل عرش الرمحن يف اجلنة أن الشهداء ويف حديث مرفوع: -50

وأبو داود، واحلاكم، وصححه عىل َشط مسلم مرفوًعا يف شهداء  -51

 معلقة يف  ،تأوي إىل قناديل من ذهب ،أن أرواحهم يف أجواف طري خرض ُأحد:

 .(4)ظل العرش

                                                          

(، وذكره املتقي اهلندي يف كنز 2942برقم: ) :الديلمي يف مسنده، باب اخلاء رواه (1) 

 (، ومل أجده يف يشء من كتب أيب يعىل.15179برقم: ) :العامل، اجلن

(، وابن خزيمة يف 17333برقم: ) :رواه أمحد يف املسند، عقبة بن عامر اجلهني (2) 

 وغريمها. ،(2431م: )برق :صحيحه، باب إظالل الصدقة صاحبها يوم القيامة

 (.4/542) :انظر: َشح الزرقاين عىل املوطأ (3) 

 :(، واحلاكم يف مستدركه375برقم: ) :أخرجه الضياء املقديس يف األحاديث املختارة (4) 

 ،ڱ(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)(، كتاب اجلهاد، شأن نزول آية 2458برقم: )
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س وروى احلسن بن عيل بن حممد اخلالل، واخلطيب عن ابن عبا -52

اغفر للمعلمني وأطل أعامرهم، وأظلهم حتت ظلك؛ فإهنم  مالله مرفوًعا:

 .(2)قال بعض احلفاظ: هذا موضوع .(1)مون كتابك املنزليعلِّ 

ثالثة  شيخ، والديلمي، عن عبد الرمحن بن عوف مرفوًعا:أبوالو -53

: أال يناديانة، والرحم حتت ظل العرش يوم القيامة: القرآن حياج العباد، واألم

 قال العقييل: ال يصح إسناده. .(3)وصله اهلل، ومن قطعني قطعه اهلل من وصلني

                                                          

فضل يف (، كتاب اجلهاد، باب 2520برقم: ) :(، وأبو داود يف سننه3183برقم: ) :بمثله

 الشهادة، هبذا اللفظ.

لفي يف اجلزء السادس والعرشون  (1)  املشيخة البغدادية، من فوائد هنَّاد من رواه السِّ

(، 2040: )برقم :(، )خ(، والديلمي يف مسنده، باب األلف21برقم: ) :النسفي

(، 1281برقم: ) :ديواخلطيب البغدادي يف التاريخ، حممد بن عيل بن إسحاق البغدا

 (. 6813برقم: ) :اهللروزبة موىل املتوكل عىل بن والفرخان 

(، والآللئ املصنوعة، 1/221) :العلمانظر: املوضوعات البن اجلوزي، كتاب  (2) 

(، وتذكرة 1/252) :(، وتنزيه الرشيعة املرفوعة، الفصل األول1/180: )كتاب العلم

 (.1/19) :ىل العابداملوضوعات للفتني، باب فضل العامل ع

، بدل: تنادي(، واللفظ عنده: 2527) :برقم :رواه الديلمي يف مسنده، باب الثاء (3) 

 . ينادي
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أوحى اهلل إىل موسى يف التوراة: يا  وأبو نعيم، عن كعب األحبار: -54

صحبتي يف موسى َمن أمر باملعروف وهنى عن املنكر، ودعا الناس إىل طاعتي؛ فله 

 .(1)دنيا ويف القرب، ويف القيامة ظيلال

 أنا سيد ولد آدم ويف أمايل ابن البخُّتي، عن جابر مرفوًعا: -55

 .(2)وال فخر ،وال ظل إال ظله ،يوم القيامة ويف ظل الرمحنإىل أن قال: ...

القيامة  (3) أنه يسري ]يوم[ ويروى عن أمحد يف مناقب عيل مرفوًعا: -56

حتى يقف  ،اء احلمد، وهو حامله، واحلسن عن يمينه، واحلسني عن يسارهبلو

.(4)، وبني إبراهيم يف ظل العرشالنبي بني

م، عاد احل،كم  –إ  صلح لالستشه،د  -ومأ الواةا م،  شهد له  -57

إذا ك،   وم القا،مة ُض، ت لا قبة مح،اء عأ  مني  عأ سلام  م،فوًع،:

و وُض، ت إل ،اةام قبة مأ  ،قوتة خرضاء عأ  ئ،ر الع،شو وُض،ب الع،ش

                                                          

 (.6/35) :رواه أبو نعيم ضمن حديث طويل يف احللية، تكملة كعب األحبار (1) 

 (.141برقم: ) :رواه أبو جعفر ابن البخُّتي يف أماليه (2) 

 يقتضيها السياق. عىل األصلزيادة  (3) 

برقم:  :رواه عيل بن حممد ابن املغازيل يف مناقب عيل، حديث األعمش واملنصور (4) 

(188.) 
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فاام  ااا، لعلاٍّ قبة مأ لؤلؤ   اض،ءو فام ظاك  حباب  ني خلالني
(1). 

 ،واحلسني ،واحلسن ،وعيل ،فاطمة والديلمي عن عمر مرفوًعا: -58

 .(2)سقفها عرش الرمحن ،يف قبة بيضاء ،من حظرية القدس

 ،وفاطمة ،وعيل ،أنا ونحوه عن أيب موسى األشعري مرفوًعا: -59

 .(3)يوم القيامة يف قبة حتت العرش ،واحلسني ،واحلسن

 ،وإبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم ،واعلم: أن عدَّ سيد اخللق

وابنيهام؛ ألهنم أخص من مطلق األنبياء واألصفياء، كام أن عدَّ  ،وفاطمة ،وعيل

                                                          

(، وعزاه للبيهقي 32988برقم: ) :ذكره املتقي اهلندي يف كنز العامل، فضائل عيل  (1) 

 (، وانظر: العلل2667برقم: ) :يف فضائل الصحابة، وكذا السيوطي يف جامع األحاديث

 (.401برقم: ) :املتناهية البن اجلوزي، كتاب الفضائل واملثالب

برقم:  :ذكره املتقي اهلندي يف كنز العامل، الفصل األول يف فضائل أهل البيت جمماًل  (2) 

، وعزاه هناك ا واحلسن واحلسني يف حظرية القدسإن فاطمة وعليً (، بلفظ: 34167)

برقم:  :(، وتنزيه الرشيعة املرفوعة113برقم: ) :البن عساكر، وانظر: الفوائد املجموعة

 (.7976برقم: ) :(، وجامع األحاديث للسيوطي، إن املشددة مع اهلمزة767)

(، 15022برقم: ) :ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد، باب ما جاء يف احلسن بن عيل  (3) 

(، وعزاه 34177)برقم:  :اواملتقي اهلندي يف كنز العامل، الفصل األول يف فضلهم َجيعً 

(، وانظر: الآللئ املصنوعة، 5751برقم: ) :للطرباين، والسيوطي يف جامع األحاديث

 (.1/359) :كتاب املناقب
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 من مطلق أوالد املؤمنني، وكذا عد؛ ألنه أخص إبراهيم بن النبيالسيد 

 .شهداء ُأحد؛ ألهنم أخص من مطلق الشهداء

وليس  ،هذا ما يَّس اهلل الوقوف عليه يف مدة متطاولة: قال السخاوي

 بل باب الفضل مفتوح. ،ذلك عىل وجه احلرص فيه

ا إىل نيف قفً و كامل الدين السيوطي ممن تردد إيلقال: ووصل هبا ابن 

 (1) رتشع، وإن أج ما ال ترصيح باملراد منه يف أحاديثهدرأونظمها و ،وسبعني

به، كالزهد، وقضاء احلوائج، وصالح العبيد، واإلمام املرتىض للمأمومني، 

 واملهاجر.

 .(2)جلساء اهلل غًدا أهل الورع والزهد فلفظه يف األول: -60

ة ُأجلسوا عىل منابر من نور، إذا كان يوم القيام ويف الثاين: -61

 .(3)والناُس يف احلساب ،وحيادثون اهلل ورسوله

                                                          

 :يف األصل: أسفرت. ولعل الصواب ما أثبته، انظر: َشح الزرقاين عىل املوطأ (1) 

(4/550.) 

َلفي يف معجم السفر، عن سلامن الفاريس (2)  (، وابن 1415برقم: ) :رواه أبو طاهر السِّ

(، )خ(، ومعمر بن زياد يف جزء 9برقم: ) :افضالة النيسابوري يف فوائده، عن سلامن أيًض 

(، )خ(، وابن أيب الدنيا يف كتاب 15برقم: ) :افيه أحاديث األربعني، عن سلامن أيًض 

 (.15برقم: ) :الورع، عن سلامن كذلك

، حيدثهم وحيدثونه(، بلفظ: 1575برقم: ) :ام الرازي يف فوائده، عن أنسرواه متَّ  (3) 

 :اإليامء إىل زوائد األمايل، األدب :(، وانظر5158برقم: ) :والطرباين يف املعجم األوسط
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ال هيوهلم  ،ثالثة عىل كثب من مسك أسود والرابع: ،ويف الثالث -62

وال يناهلم احلساب: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه اهلل، وأمَّ قوًما  ،الفزع األكرب

تغاء وجهه، ورجل ابتيل وهم راضون، ورجل أذن يف مسجد دعا إىل اهلل اب

 .(1). رواه البيهقيفلم يشغله ذلك عن طلب ااخرة ،بالرق يف الدنيا

جيلسون عليها يوم  ،إن للمهاجرين منابر من نور ويف اخلامس: -63

 .(2)أمنوا من الفزعالقيـامة، قـد 

لزادت كثرًيا، بل ربام يتوهم من  ؛: ولو أريد استيفاء ما يشبه ذلك*قال

 ، وليس كذلك. انتهى. (3) [نقلو] واملعلم ،الطفل، واملؤذننظمه أن 

                                                          

 (.452برقم: )

 املعجم (، ويف124برقم: ) :الصغري، عن ابن مسعوداملعجم رواه الطرباين يف  (1) 

بيهقي يف شعب اإليامن، عن أيب (، وال9280برقم: ) :األوسط، عن ابن مسعود كذلك

 (.14606برقم: ) :(، وأبو نعيم يف احللية، عن ابن عمر2002برقم: ) :سعيد وأيب هريرة

(، بلفظ: 7262برقم: ) :أخرجه ابن حبان يف صحيحه، ذكر وصف منازل املهاجرين (2) 

ظ: (، بلف6965برقم: ) :، واحلاكم يف املستدرك، ذكر فضل املهاجرينمنابر من ذهب

 :، واملتقي اهلندي يف كنز العامل، يف القبائل وذكرهم جمتمعة ومتفرقةمنابر من ذهب

 .منابر من ذهب(، بلفظ: 33785برقم: )

 /ب(.12اهـ. انظر: )خ *أي: السخاوي. 

 ( هذا رسمها يف األصل، ومل تتبني يل يف املعنى؛ فأثبتها كام هي.3)
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له احلافظ ابن حجر وقد نظم أبو شامة السبعة األوىل يف بيت، وذيَّ 

ما لت عليه بقية وذيَّ  ،ذلك ا، ومل ينظمها، فذكرُت وزادها ستًّ  ،سبعات بثالِث 

 وتسعون خصلة، فقلُت: ذكره السخاوي، واجلملة أربع
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  صالنظم اخل 
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ـــ .1  ســـبعةٌ  ا والصـــحيحنيأتـــى يف املوطَّ

 

 سبعةٌ  

 بظلـــــــــه الكـــــــــريمُ  يظلهـــــــــم اهلُل 

 زمانـــــه أشـــــار هلـــــم رمـــــًزا إمـــــامُ  .2 

 

 

ـــامةٍ   ـــو ش ـــعره أب ـــت ش ـــال يف بي  إذ ق

 ، متصــــدٌق ، ناشــــٌئ ، عفيــــٌف حمــــب   .3 

 

 بعدلـــــه ، واإلمـــــامُ ، مصـــــلٍّ وبـــــاكٍ  

ــــــــه العســــــــقالينُّ  .4   بعــــــــده وزاد علي

 

ــــــ  ــــــبعاٍت  ةَ ثالث ــــــه س ــــــال بنقل  فق

 هوعوُنـــــ ،غـــــازٍ  إظـــــالُل  وزد ســـــبعةً  .5 

 

ـــُف  ،رٍ ـســـذي عُ  وإنظـــارُ   ـــمِح  وختفي  هلِ

ــ .6   ذي وعــونُ  ،واوحــامي غــزاة حــني ولَّ

 

ــــزاةِ   ــــق غ ــــه ،ح ــــب أهل ــــع مكات  م

 إعانــــةٌ  ؛ســــبعتني عٍف ِضــــ عَ وزد َمــــ .7 

 

ـــرَق   ـــع أخـــذٍ  ،ألخ ـــقٍّ  م  وبذلـــه ،حل

 ملســــجد ٌي ـثـــم مشــــ ،وضــــوء وكـــرهُ  .8 

 

ـــُخ  نيُ ســـحتو  ـــم ُمطعـــمُ  ،قْل  فضـــله ث

ـــــ وكافـــــُل  .9   وهـــــت فأرملـــــةٌ  ،متْ ذي ُي

 

ــــاجرُ   ــــه وت ــــال وفعل  صــــدق يف املق

 ورأفــــةٌ  ،ونصــــٌح  ،وتصــــبريٌ  ،وحــــزنٌ  .10 

 

ــرَ تُ    فضــله مــن فــيض هبــا الســبعاُت  عْ بَّ

 عف ومل تقـــعا بِضـــوقـــد زادهـــا ســـتًّ  .11 

 

 نثــــره فخــــذ نظــــمَ  ،منــــه مــــةً منظَّ  

ــــركٌ  ،عــــيلٍّ  فحــــبُّ  .12  ــــم ت  لرشــــوة ث

 

 

 

 

ـ  ــ ـــ ،ازًن ـــمٌ  ،اورًب ـــريٍ  حك ـــه لغ  كمثل

 ثالثــــــةٌ  ومــــــن أول األنعــــــام آٌي  .13 

 

 

ــَب   ــةُ  عقي ــه صــالة الصــبح غاي  نقل

ــيُخ  . 14  ــا الســخاويُّ  وأوصــلها الش  أربًع

 

ــُج  إلســنادِ  عٍف مــع َضــ وتســعنيَ    هلِّ

 ســاكٌت  ،للمواقيــت شــمسٍ  مراقــُب  .15 

 

ــمٍ   ــمٍ  ،بحل ــن عل ــهي وع ــول وعقل  ق

 صـــغره حالـــةَ  القـــرآنَ  ومـــن حفـــظَ  .16 

 

ـــــ وحامـــــُل  ،يتلـــــو رَبٍ ويف كِــــ   هكلِّ

ــــريٌض  .17  ــــ وتشــــييعٌ  ،م ــــادةٌ  ،ٍت ملْي  عي

 

 فـــاز بقتلـــه دَ ومـــن يف ُأْحـــ ،شـــهيدٌ  

ـــــمٌ  .18  ـــــأنَّ  وعل ـــــمَ  اهللَ ب ـــــاجرٌ  ،هُ ْع  وت

 

 لـــــهْح لرَ  وذمٍّ  بـــــال مـــــدٍح  أمـــــنيٌ  

ــــ .19  ــــن مل يُم ــــ دَّ وم ــــرمٍ  دَّ الَي ــــو حم  نح

 

ــــه  ــــري حِ  ،علي ــــر إىل غ ــــومل ينظ  هلِّ

ــــ .20   ٌق دِّ َصـــــمُ  ،للفقــــري مٍ ْعـــــطُ  نُ حمسِّ

 

 رهـْســالغــريم لعُ  تــركُ  ،رٍ ـعــىل معســ 

ـــــةٌ  .21  ـــــاأيتامَ  وكافل ـــــد زوجه ـــــا بع  ه

 

 هأهلِـــ ثــم واصــُل  ،جــوعٍ  ومشــبعُ  
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 نٌ مــــؤذِّ  ،األنــــايس للجــــالل حمــــبُّ  .22

 

 (1) [لـهدع]ليف اهلل لوًمـا  ومن مل  ْف  

ــــةُ  ،مٌ ِحــــكــــذا رَ  .23   اهــــوُ لْ تِ  ثــــم األمان

 

ــارُ   ــد خي ــ ،ذوي التوحي ــ ُب طيِّ  هفعلِ

ــــي لســــنة ،كــــرٍب  ُج مفــــرِّ  .24  ــــم حمي  ث

 

ــرًيا بعُ  (2) يمصــلٍّ عــىل اهلــاد  ــكث  رهْم

 وصـائمٌ  ا،خوفـ ،اجلـوع وأهـُل  ،رانٌ قُ  .25 

 

ـــرَ مـــن مُ  رٍ ـْشـــعَ  ثالثـــةَ    ب حولـــهجَّ

 من بعد مغـرٍب  ومن يقرأ اإلخالَص  .26 

 

ـــنيَ   ـــد ن ثالث ـــن بع ـــني م ـــهفيف ثنت  ل

ـــاُل و .27  ـــامن أطف ـــُل  ،ذي اإلي ـــا نج  نبين

 

 ألصـــله ال يعـــقُّ  ،حســـود وغـــريُ  

ــٍب  وطــاهرُ  .28  ــ ،قل ــيس يم ــةً ـل  ش نميم

 

ــــري    ــــوٌف  ،ب ــــه حمــــب   ،ومكل  لرب

ـــــٌب  .29  ـــــذكورٌ  ،مني ـــــ وم ـــــ رْ ذكِّ ي  هإهلَ

 

 لهبْ لُســــــ داعٍ  ،حلرمتـــــه غضـــــبانُ  

 ملنكـــــرٍ  وهنـــــٌي  ،بمعـــــروٍف  وأمـــــرٌ  .30 

 

 (3)لنيلـــه مـــع لســـانٍ  بقلـــٍب  ،وذكـــرٌ  

 مســجدٍ  رُ ُعــامَّ  ،األســحارِ  ومســتغفرُ  .31 

 

 

 مسجدٍ  

ــــ ،امٌ كــــذلك صــــوَّ    هطفلِــــ مُ معلِّ

ــرمحنَ  .32  ــذكر ال ــه مْ مــع ذكــرهِ  ومــن ي  ل

 لهُ  

ـــاءُ   ـــذا أنبي ـــع أهـــلِ  ك ـــ اهلل م  وهفْ َص

ـــُل  .33  ـــهِ  خلي ـــرشِ  إل ـــةٌ  ،الع ـــذا فاطم  ك

 

 هلِ ْســــرُ  مُ وخــــاتَ  ،ونجــــالهُ  ،عــــيل   

ـــه صـــالةٌ  .34  ـــرَ  مـــع ســـالمٍ  علي ـــه ُن  ىب

 

ــــــبظِ  املعــــــادِ  بحرمتــــــه يــــــومَ    هلِّ

  

***

                                                          

 (.4/551) :اين عىل املوطأيف األصل: لعذله. انظر: َشح الزرق (1) 

 (.4/551) :يف األصل: اهلاد. انظر: َشح الزرقاين عىل املوطأ (2) 

 (.4/551) :يف َشح املوطأ: لنبله. انظر: َشح الزرقاين عىل املوطأ (3) 
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  نقد املؤلف لبعض  

 نظم ابن عبد القوي املالكي
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العامل الفقيه النحوي معمر بن عبد القـوي املـالكي املكـي، وإن  ما نظمُ أو

للقيـل  صـال، قاطعـةٌ للخ ه السـخاوي، وقـال: إن أبياتـه جامعـةٌ أطنب فيه شيخُ 

 ، كقوله يف الستة التي من جهات مل ينظمها احلافظ:والقال؛ ففيه إعوازٌ 

 كنفسـه لغـريٍ  ها حكمٌ فخذ نظمَ  

 

 لســـيف اهلل شــيعة عدلـــه حمــٌب  

 بـاء ورشـوةٍ الرِّ  نا تركُ الزِّ  وتركُ   

 

 كلـــــــه أنعـــــــام هنايـــــــةُ  وأوُل  

 وبأكثر من الثالثة، ومدَّ  إذ يصدق بآية وأول أنعام :إذ ال يعلم املراد بقوله 

  .ويف جوازه للنظم خالف ،با وهو مقصورالرِّ 

 ومن حفظ القرآن يف حال صغره:وكذا قوله                

 

 

 

 وفــــاز كبــــريا يف األنــــام بحملــــه 

ا لقوله يف احلديث: رمزً  اوفاز كبريً ال يعلم املراد به؛ فإنه جعل قوله  

 :ببادئ الرأي أنه مكرر مع قوله بعده بأبيات ، بل يتوهمفهو يتلوه يف كربه

 ، واملطلوب أنه غريه.وحامل قرآن

، بل حتسينه، فليس املراد جمرد الصنع وصانع طعم لليتيم: وكذا قوله

 اا فأحسن صنعه فدعوعبد صنع طعامً  ، فلفظ احلديث:وال خصوص اليتيم

 . كام مر.عليه الفقري واملسكني فأطعم لوجه اهلل

علم املراد به فيه إَجال، فال يُ  أتى بعد مغرب فقرآنٌ  مصلٍّ : قولهوكذا 

 إال بالوقوف عىل احلديث.

 نأراد به جنس املسجد، مع أ جلَّ جالُلهر بيت اهللامَّ وعُ : وكذا قوله

 املتبادر من اللفظ؛ البيت العتيق.
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أراد به خالف مدلوله؛ فإنه إشارة  ثم املحب ألجله: وكذا قوله

 .ويكلفون بحبيث القديس: للحدي

ء، مع العلم أنه أراد به يتبادر منه أهنم العلام وأحبار ديننا: وكذا قوله

 ا.القرآن، وال يلزم أن يكونوا علامء أحبارً  (1) معلمي

 عــادل، فهــو إمــامٌ  ؛وىل اجتمعــت يف يوســفقــال أن الســبعة األيُ 

ودعتـه  يف اهلل، ووالده يعقوب هو وحتابَّ  نشأ يف عبادة اهلل تعاىل، وشاٌب 

وتصـدق عـىل إخوتـه  نصب وَجـال، فقـال: إين أخـاف اهلل،زليخاُء وهي ذات م

وال شـك أن قلبـه  ،(62)يوسف:ەئ ەئ وئ وئ ا، كام يف قوله: رسًّ 

 وق إىل اهلل.شب مواطن العبادات، وأنه شديد الكان حي

ن ـع ،دـال سنـنه، به ابـردوس، وتبعـد الفـي يف مسنـأورد الديلم -64

ه، ــل عرشـم يف ظـيظله ة الـثالث :ال رسول اهللــت: قـقال ائشةــع

  *إزاره أسفل من كعبيه خيالء رَّ ن َج مَ  :م رصًفا وال عداًل ـل منهـوال يقب

                                                          

 يف األصل: معلمني. (1) 

 /أ(.15 اهـ. انظر: )خ *قوله: خيالء، بضم اخلاء وكَّسها، ممدود.
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 نفق سلعته يزينها بام ليس ٌل ـم، ورجـث ال يعلـن حيـم ابــاغت ٌل ــورجوكرًبا، 

 .(1) فيها

 .*واهلل أعلم

ه اهلل خالًصا لحممد بن عبد الباقي الزرقاين، جعه احلقري ضه جامعُ بيَّ 

 هلل رب العاملني.  عىل املرسلني، واحلمدُ  لوجهه، وسالمٌ 

*** 

                                                          

 (.2524يف املسند، باب الثاء، برقم: )رواه الديلمي  (1) 

 /أ(.15 اهـ. انظر: )خ *بلغ مقابلة.
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  فهرس املصادر واملراجع 
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 .القرآن الكريم -

ة مما مل خيرجه األحاديث املختارة، أو املستخرج من األحاديث املختار -

اهلل حممد بن  عبد أيب: لإلمام ضياء الدين البخاري ومسلم يف صحيحيهام

(، الناَش: دار خرض للطباعة والنرش 643) :سنة الواحد املقديس، املتوَّفعبد

 م(.2000 - 1420) :الثالثة ،الطبعة لبنان، –والتوزيع، بريوت 

د بن عيل بن فارس، : للزركيل، خري الدين بن حممود بن حمماألعالم -

 ،(، الناَش: دار العلم للماليني، الطبعة1396) :الدمشقي، املتوَّف سنة

 م(.2002) :اخلامسة عرش

: لإلمام أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل السنن الكربى -

 بريوت، –(، الناَش: مؤسسة الرسالة 303) :اخلراساين، النسائي، املتوَّف سنة

 م(. 2001 -  1421) :األوىل الطبعة

ى : لإلمام أمحد بن احلسني بن عيل بن موسالسنن الكربى -

ْوِجردي اخلراساين، أيب (، الناَش: دار 458بكر البيهقي املتوَّف سنة ) اخلَُّْسَ

 م(. 2003 -  1424) :الثالثة الطبعة لبنان، –الكتب العلمية، بريوت 

قوب الفريوزآبادي : ملجد الدين أيب طاهر حممد بن يعالقاموس املحيط -

(، الناَش: مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، 817) :املتوَّف سنة

 م(.2005 - 1426) :الطبعة الثامنة لبنان –بريوت 
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: املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل -

 :ةسن القشريي النيسابوري، املتوَّف سناحلأيب لإلمام مسلم بن احلجاج، 

 .بريوت –(، الناَش: دار إحياء الُّتاث العريب 261)

: لإلمام أيب بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن املصنف يف األحاديث واآلثار -

(، الناَش: 235) :حممد بن إبراهيم بن عثامن بن خواستي العبيس، املتوَّف سنة

 ـ(.1409)  :األوىل الطبعة الرياض، –مكتبة الرشد 

: لإلمام سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي طاملعجم األوس -

 –(، الناَش: دار احلرمني 360) :قاسم الطرباين، املتوَّف سنةال أيبالشامي، 

 .القاهرة

: للجربق، عبد الرمحن بن تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار -

 (، الناَش: دار اجليل بريوت.1237) :حسن، املؤرخ، املتوَّف سنة

بن موسى بن  : لإلمام حممد بن عيسى بن َسْورةجامع الرتمذي -

(، الناَش: َشكة مكتبة 279) :عيسى، املتوَّف سنة الضحاك، الُّتمذي، أيب

 م(.1975 - 1395): الثانية الطبعة مرص، –ومطبعة مصطفى البايب احللبي 

: لإلمام حممد خليل بن عيل بن سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش -

(، الناَش: دار 1206) :فضل، املتوَّف سنةال أيبمد بن حممد مراد احلسيني، حم

 م(.1988 -  1408) :البشائر اإلسالمية، دار ابن حزم، الطبعة الثالثة

: لإلمام أيب داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن سنن أيب داود -
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ِجْستاين، املتوَّف سنة (، الناَش: 275) :بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

 بريوت. صيدا، ،املكتبة العرصية

: فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت -

حممد احلسني اإلدرييس، املعروف  بنلإلمام حممد َعْبد احلَّي بن عبد الكبري 

 –(، الناَش: دار الغرب اإلسالمي 1382) :بعبد احلي الكتاين، املتوَّف سنة

 م(.1982) :الثانية بعةالط بريوت،

: لإلمام أيب احلسن نور الدين عيل بن أيب جممع الزوائد ومنبع الفوائد -

 :(، الناَش: مكتبة القديس، القاهرة807) :بكر بن سليامن اهليثمي، املتوَّف سنة

 م(. 1994  - 1414)

يعىل أمحد بن عيل بن املُثنى بن حييى بن  : لإلمام أيبمسند أيب يعىل -

(، الناَش: دار املأمون 307) :بن هالل التميمي، املوصيل، املتوَّف سنةعيسى 

 م(.1984 -ـ 1404) :األوىل الطبعة دمشق، –للُّتاث 

: لإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل مسند اإلمام أمحد بن حنبل -

(، الناَش: مؤسسة الرسالة، 241) :بن هالل بن أسد الشيباين، املتوَّف سنةا

 م(. 2001 -  1421) :طبعة األوىلال

: لعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغني كحالة معجم املؤلفني -

بريوت، دار إحياء  -(، الناَش: مكتبة املثنى 1408) :الدمشقي، املتوَّف سنة

 .بريوت –الُّتاث العريب 
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بهاين، أليب نعيم األص :عىل مذهب املتحققني من الصوفية األربعني 

  (.1414)  :بريوت، الطبعة األوىل-دار ابن حزمالناَش: 

بكر بن عبد امللك القسطالين  ألمحد بن حممد بن أيب إرشاد الساري: 

(،الناَش: 923القتيبي املرصي، أيب العباس، شهاب الدين املتوَّف سنة: )

 (.1323) :املطبعة الكربى األمريية، مرص الطبعة السابعة

حييى املرشد باهلل بن  ي اجلرجاين البن الشجر األمايل اخلميسية: 

املوفق بن إسامعيل بن زيد احلسني الشجري اجلرجاين املتوَّف سنة: احلسني 

(، رتبها: القايض حميي الدين حممد بن أمحد القريش العبشمي املتوَّف  499)

 :لبنان، الطبعة األوىل –(، الناَش: دار الكتب العلمية، بريوت 610سنة: )

 م(.2001- 1422)

أليب الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر  األمايل املطلقة: 

بريوت، الطبعة  –(، الناَش: املكتب اإلسالمي 852العسقالين املتوَّف: )

 م(.1995- 1416) :األوىل

أليب جعفر حممد بن عمرو بن البخُّتي بن مدرك بن سليامن األمايل:  

 –لبنان  -دار البشائر االسالمية  (، الناَش:339البغدادي الرزاز املتوَّف: )

 م(.2001- 1422) :الطبعة األوىل بريوت

: أليب الفضل حممد بن طاهر بن عيل بن أمحد املقديس األنساب املتفقة 

(، طبعة: ليدن: بريل، 507الشيباين، املعروف بابن القيَّساين املتوَّف سنة: )
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 م(.1865- 1282)

د بن عبيد بن سفيان بن قيس أليب بكر عبد اهلل بن حمماألولياء:  

(، 281البغدادي األموي القريش املعروف بابن أيب الدنيا املتوَّف سنة: )

 (.1413) :بريوت، الطبعة األوىل –الناَش: مؤسسة الكتب الثقافية 

ار، اإليامء إىل زوائد األمايل واألجزاء   : لنبيل سعد الدين َسليم َجرَّ

 م(.2007- 1428) :ىلالناَش: أضواء السلف، الطبعة األو

لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي املتوَّف بزوغ اهلالل:  

 .(911سنة: )

أليب بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي  تاريخ بغداد: 

 –الناَش: دار الغرب اإلسالمي ، (463) :سنة املتوَّف اخلطيب البغدادي

 م(. 2002- 1422): األوىل ،بريوت، الطبعة

أليب القاسم محزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي  تاريخ جرجان: 

بريوت، الطبعة  –(، الناَش: عامل الكتب 427القريش اجلرجاين املتوَّف سنة: )

 م(.1987- 1407) :الرابعة

: ملحمد طاهر بن عيل الصديقي اهلندي الَفتَّنِي تذكرة املوضوعات 

 :(، الناَش: إدارة الطباعة املنريية، الطبعة األوىل986املتوَّف سنة: )

(1343.) 

أليب حفص عمر بن أمحد بن الرتغيب يف فضائل األعامل وثواب ذلك: 
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عثامن بن أمحد بن حممد بن أيوب بن أزداذ البغدادي املعروف بـابن شاهني 

لبنان، الطبعة  –(، الناَش: دار الكتب العلمية، بريوت 385املتوَّف سنة: )

 م(. 2004 -  1424): األوىل

: أليب القاسم التيمي  إسامعيل بن حممد بن الفضل بن الرتغيب والرتهيب 

عيل القريش الطليحي التيمي األصبهاين، أيب القاسم، امللقب بقوام السنة املتوَّف 

- 1414) :القاهرة، الطبعة األوىل –(، الناَش: دار احلديث 535سنة: )

 م(.1993

لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي املتوَّف : متهيد الفرش 

 .(911سنة: )

لدين، عيل بن حممد بن عيل بن لنور ا تنزيه الرشيعة املرفوعة: 

(، الناَش: دار الكتب العلمية 963الرمحن بن عراق الكناين املتوَّف سنة: )عبد

 (. 1399) :بريوت، الطبعة األوىل –

محد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر أليب الفضل أ هتذيب التهذيب: 

(، الناَش: مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، 852العسقالين املتوَّف سنة: )

 .(ـه1326) :الطبعة األوىل

: حلمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، الثقات 

دائرة املعارف  (، الناَش:354أيب حاتم، الدارمي، الُبستي املتوَّف سنة: )

 م(.1973 - ه1393) :العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند، الطبعة األوىل

لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  جامع األحاديث: 
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(، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: فريق من الباحثني 911املتوَّف سنة: )

. حسن عباس بإَشاف د. عيل َجعة مفتي الديار املرصية، طبع عىل نفقة: د

 زكي.

وسننه  اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل 

(، 256املتوَّف سنة: ) ملحمد بن إسامعيل أيب عبداهلل البخاري اجلعفيوأيامه: 

 (.1422) :األوىل ،الناَش: دار طوق النجاة، الطبعة

 يب عمرو راشد األزدي موالهم، أيبملعمر بن أ جامع معمر بن راشد: 

(، الناَش: املجلس العلمي 153وة البرصي، نزيل اليمن املتوَّف سنة: )عر

 (.1403) :بباكستان، وتوزيع املكتب اإلسالمي ببريوت، الطبعة الثانية

َلفي  اجلزء السادس والعرشون من املشيخة البغدادية:  أليب طاهر السِّ

توَّف سنة: أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم ِسَلَفه األصبهاين امل

(، الناَش: خمطوط ُنرش يف برنامج جوامع الكلم املجاين التابع ملوقع 576)

 الشبكة اإلسالمية.

الفضل  : لبِيَبى بنت عبد الصمد بن عيل بن حممد، أمِّ َبىيجزء ب   

(، الناَش: دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي 477ة اهلروية املتوفاة سنة: )اهلَْرَثِميَّ 

 م(.1986) :األوىل الكويت، الطبعة –

لشمس الدين أيب اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر:  

اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثامن بن حممد السخاوي 
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(، الناَش: دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت 902املتوَّف سنة: )

 م(.1999 -  1419) :لبنان، الطبعة األوىل –

أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد حلية األولياء وطبقات األصفياء:  

دار (، الناَش: 430بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين املتوَّف سنة: )ا

 م(.1974 - 1394) : السعادة بجوار حمافظة مرص

، أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن الرقة والبكاء 

جلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقديس املتوَّف قدامة ا

(، الناَش: دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، الطبعة 620سنة: )

 م(.1994- 1415): األوىل

أليب عبد الرمحن عبد اهلل بن املبارك بن واضح  الزهد والرقائق: 

(، الناَش: دار الكتب العلمية 181 سنة: )احلنظيل، الُّتكي ثم املْروزي املتوَّف

 بريوت. –

، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين الزهد 

لبنان، الطبعة  –(، الناَش: دار الكتب العلمية، بريوت 241املتوَّف سنة: )

 م(. 1999- 1420): األوىل

وصيل املتوَّف سنة: : أليب الفتح عثامن بن جني املرس صناعة اإلعراب 

-1421): األوىل الطبعة لبنان،، الناَش: دار الكتب العلمية بريوت، (392)

 م(.2000
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: أليب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه سنن ابن ماجه 

فيصل عيسى  -(، الناَش: دار إحياء الكتب العربية 273يزيد املتوَّف سنة: )

 البايب احللبي.

ْوِجردي  غرى:السنن الص  ألمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلَُّْسَ

(، الناَش: جامعة الدراسات 458اخلراساين، أيب بكر البيهقي املتوَّف سنة: )

 م(.1989- 1410)  :باكستان، الطبعة األوىل - اإلسالمية، كراتش

حمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين مل :رشح الزرقاين عىل املوطأ 

 –(، الناَش: مكتبة الثقافة الدينية 1122زهري املتوَّف سنة: )املرصي األ

 م(.2003 - 1424)  :القاهرة الطبعة األوىل

ْوِجردي شعب اإليامن  : ألمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلَُّْسَ

(، الناَش: مكتبة الرشد للنرش 458اخلراساين، أيب بكر البيهقي املتوَّف سنة: )

 :اون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، الطبعة األوىلوالتوزيع بالرياض بالتع

 م(. 2003- 1423)

ملحمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن  صحيح ابن حبان: 

( بُّتتيب: 354َمْعبَد، التميمي، أيب حاتم، الدارمي، الُبستي املتوَّف سنة: )

(، الناَش:  739األمري عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس املتوَّف سنة: )

 م(. 1988- 1408) :مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل

أليب عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي  الطبقات الكربى: 
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(، الناَش: 230بالوالء، البرصي، البغدادي املعروف بابن سعد املتوَّف سنة: )

 م(.1990- 1410) :بريوت، الطبعة األوىل –دار الكتب العلمية 

جلامل الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد  لل املتناهية:الع 

(، الناَش: إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد، 597): سنة اجلوزي املتوَّف

 م(.1981-1401)  :باكستان، الطبعة الثانية

 : لشريويه بن شهردار بن شريويه بنالفردوس بمأثور اخلطاب 

(، الناَش: دار 509مذاين املتوَّف سنة: )اهل فناخَّسو، أيب شجاع الديلميِّ 

 م(.1986- 1406) : بريوت، الطبعة األوىل –الكتب العلمية 

أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن  فضيلة العادلني من الوالة: 

(، الناَش: دار 430بن موسى بن مهران األصبهاين املتوَّف سنة: )اإسحاق 

 م(.1997- 1418) :الرياض، الطبعة األوىل –الوطن 

لعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن فضالة فوائد أيب عيل بن فضالة:  

(، الناَش: خمطوط ُنرش يف برنامج جوامع الكلم املجاين 420املتوَّف سنة: )

 .التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية

ملحمد بن عيل بن حممد الشوكاين املتوَّف سنة:  الفوائد املجموعة: 

 دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. (، الناَش:1250)

أليب القاسم متام بن حممد بن عبد اهلل بن جعفر بن عبد اهلل بن الفوائد:  

(، الناَش: مكتبة الرشد 414اجلنيد البجيل الرازي ثم الدمشقي املتوَّف سنة: )
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 (.1412) :الرياض، الطبعة األوىل –

املتوَّف سنة: أليب أمحد ابن عدي اجلرجاين  الكامل يف الضعفاء: 

-1418) :لبنان، الطبعة األوىل-بريوت -(، الناَش: الكتب العلمية 365)

 م(.1997

أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس : العزاءكتاب  

 .(281البغدادي األموي القريش املعروف بابن أيب الدنيا املتوَّف سنة: )

بن عبيد بن سفيان بن قيس  : أليب بكر عبد اهلل بن حممدكتاب الورع 

 (281البغدادي األموي القريش املعروف بابن أيب الدنيا املتوَّف سنة: )

 م(.1988 -1408) :الكويت، الطبعة األوىل –الناَش: الدار السلفية 

: لعالء الدين عيل بن حسام الدين ابن قايض خان القادري كنز العامل 

املكي الشهري باملتقي اهلندي املتوَّف الشاذيل اهلندي الربهانفوري ثم املدين ف

-1401) :(، الناَش: مؤسسة الرسالة، الطبعة اخلامسة975سنة: )

 م(.1981

لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي املتوَّف  الآللئ املصنوعة: 

 - 1417) :بريوت، الطبعة األوىل –(، الناَش: دار الكتب العلمية 911سنة: )

 م(.1996

: لزين الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد  الصحاح خمتار 

الدار  -(، الناَش: املكتبة العرصية 666القادر احلنفي الرازي املتوَّف سنة: )
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 م(.1999 - 1420) :صيدا، الطبعة اخلامسة –النموذجية، بريوت 

: أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن املستخرج 

 –بريوت  -(، الناَش: دار الكتب العلمية 430ران األصبهاين املتوَّف سنة: )مه

 .لبنان

: أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن املستدرك 

ُنعيم بن احلكم الضبي الطهامين النيسابوري املعروف بابن البيع املتوَّف سنة: 

 - 1411) :بريوت، الطبعة األوىل –(، الناَش: دار الكتب العلمية 405)

 م(.1990

: أليب داود سليامن بن داود بن اجلارود الطياليس البرصي مسند الطياليس 

- 1419) :مرص، الطبعة األوىل –(، الناَش: دار هجر 204املتوَّف سنة: )

 م(.1999

لسليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي،  املعجم الصغري: 

دار  (، الناَش: املكتب اإلسالمي360طرباين املتوَّف سنة: )أيب القاسم ال

 م(.1985 -1405) :عامن، الطبعة األوىل بريوت-عامر

أيوب بن مطري اللخمي الشامي، لسليامن بن أمحد بن  املعجم الكبري: 

القاهرة،  –(، الناَش: مكتبة ابن تيمية 360القاسم الطرباين )املتوَّف:  أيب

 الطبعة الثانية.

: لسليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي ارم األخالقمك 

(، الناَش: دار الكتب 360الشامي، أيب القاسم الطرباين املتوَّف سنة: )
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 م(.1989- 1409) : لبنان، الطبعة األوىل –العلمية، بريوت 

لعيل بن حممد بن حممد بن  :مناقب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

بن اجلاليب، أيب احلسن الواسطي املالكي، املعروف بابن الطيب بن أيب يعىل 

 :صنعاء، الطبعة األوىل –(، الناَش: دار ااثار 483املغازيل املتوَّف سنة: )

 م(.2003- 1424)

 أليب حممد عبد احلميد بن محيد بن نرص الَكيسِّ  املنتخب من املسند: 

(، الناَش: مكتبة السنة 249 بالفتح واإلعجام املتوَّف سنة: )ويقال له: الَكشِّ 

 م(.1988 - 1408) :القاهرة، الطبعة األوىل –

: جلامل الدين عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي املتوَّف املوضوعات 

(، الناَش: حممد عبد املحسن صاحب املكتبة السلفية باملدينة 597سنة: )

 م(.1968) :الطبعة األوىل، املنورة

مالك بن عامر األصبحي املدين املتوَّف سنة: ملالك بن أنس بن املوطأ:  

- 1406) :لبنان –(، الناَش: دار إحياء الُّتاث العريب، بريوت 179)

 م(.1985

*** 
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 الصفحة املوضوع م

 5 تصدير 1

 9 مقدمة التحقيق 2

 13 ترَجة املصنِّف 3

 15 اسمه ونسبه ومولده 4

 8 شيوخه 5

 16 تالميذه 6

 17 مؤلفاته 7

 17 وفاته 8

 18 اسم الرسالة ونسبتها للمؤلف 9

 18 منهجه يف الرسالة 10

 18 موارده 11

 19 منزلتها العلمية 12

 20 وصف النسخة اخلطية 13

 21 عميل يف التحقيق 14

 23 صور املخطوط 15

 31 مقدمة املؤلف 16

 34 [7-6-5-4-3-2-1]اخلصال:  17

 35 [8]اخلصلة:  18
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 36 [9]اخلصلة:  19

 37 [11-10]اخلصلتان: 20

 37 [12]اخلصلة: 21

 38 [14-13]اخلصلتان: 22

 39 [15]اخلصلة: 23

 39 [16]اخلصلة: 24

 40 [17]اخلصلة: 25
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 44 [27]اخلصلة: 31
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 46 [32-31-30]اخلصال: 33

 47 [33]اخلصلة: 34

 48 [34]اخلصلة: 35

 49 [35]اخلصلة: 36

 49 [36]اخلصلة: 37

 50 [38-37]اخلصلتان: 38
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 50 [39]اخلصلة: 39

 51 [42-41-40]اخلصال: 40

 51 [45-44-43]اخلصال: 41

 52 [46]اخلصلة: 42

 54 [49-48-47]اخلصال: 43
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 57 [60]اخلصلة: 49

 57 [61]اخلصلة: 50
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 59 [64]اخلصلة: 53
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 60 [66]اخلصلة: 55
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 62 [77-76تان:]اخلصل 58
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 القد�س يف القلب والذاكرة -

حقوق الإن�سان يف ال�سريعة الإ�سالمية -

املجموعة الق�س�سية لالأطفال )الأولى( »براعم الإميان« -

احلوار مع الآخر املنطلقات وال�سوابط -

النقد الذاتي روؤية نقدية اإ�سالمية -

املراأة املعا�سرة بني الواقع والطموح -

احلج ولدة جديدة -

الفنون الإ�سالمية تنوع ح�ساري فريد -

ل اإنكار يف م�سائل الجتهاد -

املجموعة ال�سعرية لالأطفال »براعم الإميان« -

التجديد يف التف�سري نظرة يف املفهوم وال�سوابط -

مقالت ال�سيخ حممد الغزايل يف جملة الوعي الإ�سالمي -

مقالت  ال�سيخ عبد العزيز بن باز يف جملة الوعي الإ�سالمي -

ريا�س الأفهام يف �سرح عمدة الأحكام -

مو�سوعة الأعمال الكاملة لالإمام حممد اخل�سر ح�سني -

علماء واأعالم كتبوا يف الوعي الإ�سالمي -



براعم الإميان منوذج رائد ل�سحافة الأطفال الإ�سالمية -

الختالف الأ�سويل يف الرتجيح بكرثة الأدلة والرواة واأثره -

الإعالم مبن زار الكويت من العلماء والأعالم -

احلوالة -

التحقيق يف م�سائل اأ�سول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك بن اأن�س -

الأ�سول الجتهادية التي يبنى عليها املذهب املالكي -

الجتهاد بالراأي يف ع�سر اخلالفة الرا�سدة -

التوفيق وال�سداد يف م�ساألة الت�سويب والتخطئة يف الجتهاد -

فقه املري�س  يف ال�سيام -

الق�سمة -

اأ�سول الفقة عند ال�سحابة- معامل يف املنهج -

ال�سنن املتنوعة الواردة يف مو�سع واحد يف اأحاديث العبادات -

لطائف الأدب يف ا�ستهالل اخلطب -

 نظرات يف اأ�سول البيوع املمنوعة يف ال�سريعة الإ�سالمية -

الإعالء الإ�سالمي للعقل الب�سري -

ديوان �سعراء الوعي الإ�سالمي -

ديوان خطب ابن نباتة -

الإظهار يف مقام الإ�سمار -

م�ساألة تكرار النزول يف القراآن الكرمي -



احلافظ اأبو احلجاج يو�سف املزي وجهوده يف كتابه تهذيب الكمال -

يف رحاب البيت النبوي -

ال�سعقة الغ�سبية يف الرد على منكري العربية -

منهاج الطالب يف املقارنة بني املذاهب -

معجم القواعد وال�سوابط الفقهية -

كيف تغدو ف�سيًحا عّف الل�سان -

موائد احلي�س يف ف�سائل امروؤ القي�س -

اإحتاف الربية فيما جد من امل�سائل الفقهية -

تب�سرة القا�سد على منظومة القواعد -

حقوق املطلقة يف ال�سريعة الإ�سالمية -

اللغة العربية الف�سحى -

املذهب عند - احلنفية - املالكية - ال�سافعية - احلنابلة  -

منظومات اأ�سول الفقه )درا�سة نظرية و�سفية( -

اأجواء رم�سانية -

املنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند ال�سافعية -

نحو منهج اإ�سالمي يف رواية ال�سعر ونقده -

درا�سات واأبحاث علمّية ن�سرت يف جملة الوعي الإ�سالمي -

ابن رجب احلنبلي واأثره يف الفقه -

التق�سي ملا يف املوطاأ من حديث النبي ] -



املجموعة الق�س�سية لالأطفال )الثانية( »براعم الإميان« -

كرا�سة لون لالأطفال »براعم الإميان« -

مو�سوعة رم�سان -

جهد املقل )جمموعة من النظم العلمي( -

العذاق احلواين على نظم ر�سالة القريواين -

قواعد الإمالء -

العربية والرتاث -

الن�سمات الندية يف ال�سمائل املحمدية -

اهتمامات تربوية -

اأثر الحت�ساب يف مكافحة الإرهاب -

القرائن واأثرها يف علم احلديث -

جهود علماء احلديث يف توثيق الن�سو�س و�سبطها -

�سرية حميدة ومنهج مبارك »الدكتور حممد �سليمان الأ�سقر« -

اأبحاث موؤمتر ال�سحافة الإ�سالمية الأول -

نظام الوقف وال�ستدلل عليه -

قراءة يف دفرت قدمي على كتاب الأ�سمعيات -

قراءة اأخرى يف دفرت قدمي على كتاب الكامل للمربد -

الرتجيح بني الأقي�سة املتعار�سة -

التلفيق وموقف الأ�سوليني منه -



الرتبية بني الدين وعلم النف�س -

خمت�سر ال�سرية النبوية -

معجم اخلطاب القراآين يف الدعاء -

امل�سائل الطبية املعا�سرة يف باب الطهارة -

امل�سائل الفقهية امل�ستجدة يف النكاح -

دليل قواعد الإمالء ومهاراتها -

علم املخطوط العربي -

الرتاث العربي -

من ق�سايا اأ�سول النحو عند علماء اأ�سول الفقه -

نهاية املرام يف معرفة من �سماه خري الأنام ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )١([ -

اجلزء امل�سل�سل بالأولية والكالم عليه ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )٢([ -

مولد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )٣([ -

ال�سراج الوهاج يف ازدواج املعراج ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )٤([ -

ال�ستدراك على اأحاديث اجلمع بني ال�سحيحني ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )٥([ -

جواب العالمة ال�سفاريني علىَمْن زعم اأن العمل غري جائز بكتب الفقه ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )٦([ -

ماأخذ العلم ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )٧([ -

حتفة الأمني فيمن يقبل قوله بال ميني ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )٨([ -

ال�سذرات الفاخرة نظم الورقات النا�سرة ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )٩([ -

�سرح اأنفا�س ال�سحر يف اأق�سام احلديث والأثر ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )١٠([ -



اآداب الدار�س واملدر�س  ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )١١([ -

اإعانة الإن�سان على اإحكام الل�سان  ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )١٢([ -

املنتخب من كتاب الأربعني يف �سعب الدين  ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )١٣([ -

التحجي يف حروف التهجي ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )١٤([ -

فتح ال�سالم مبا يتعلق بالت�سميت وال�سالم ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )١٥([ -
العا�سرية يف النكاح ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )١٦([ -

ر�سالة يف ال�سبعة الذين يظلهم اهلل يوم القيامة يوم ل ظل اإل ظله ]ذخائر جملة الوعي الإ�سالمي )١٧([ -

تلوين اخلطاب )درا�سة يف اأ�سلوب القراآن الكرمي( -

التاريخ يف الإ�سالم  -

ر�سالة يف الوقف -

اأغاريد الرباعم »براعم الإميان« -

اأخالقنا اجلميلة »براعم الإميان« -

ق�س�س لالأطفال »براعم الإميان« -

قواعد العدد واملعدود -

اأ�سرار العربية  -

علماوؤنا وتراث الأمم، القو�س العذراء وقراءة الرتاث -

امل�سائل الأ�سولية امل�ستدل لها بقوله تعالى: »چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ   -

ڎ  ڈ  «

اإحتاف املهتدين مبناقب اأئمة الدين -

احل�سبة على املدن والعمران -



عبقرية التاأليف العربي -

الأمايل اللغوية يف املجال�س الكويتية -

التقريب والإر�ساد يف اأ�سول الفقه -

�سل�سلة اأ�سيائي »ق�س�س لالأطفال« »براعم الإميان« -

حكايات ل تن�سى مع دمية »براعم الإميان« -

عالج ال�سمنة اأحكامه و�سوابطه -

امل�سجد الأق�سى اأربعون معلومة جنهلها -

تف�سري عبداهلل بن م�سعود الهذيل جمًعا وحتلياًل -

الإرفاد ملن غدى على نظم قطر الندى -

القول املاأثور يف اإحياء ال�سواب املهجور -

اأ�ساليب اخلطاب يف القراآن الكرمي -

الأ�سربة والأطعمة -

قواعد اللغة العربية -

ال�سرف العربي -

علم البالغة -

بحور ال�سعر العربي -

ذاكرة جملة الوعي الإ�سالمي )خم�سون عاًما من العطاء( -

املجموعة العربية -

مفاتيح �سور القراآن الكرمي -



تخريج احلديث -

تطبيقات احلكمة يف دعوة اأفراد املجتمع )املراأة منوذًجا( -

معامل احلكمة يف منهج دعوة �سماحة ال�سيخ العالمة عبدالعزيز بن باز » رحمه اهلل« -

ف�سل اخلط والتوزيع اجلغرايف لن�ساخ القراآن الكرمي -

عيون البيان )افتتاحيات جملة الوعي الإ�سالمي( -

برطمان ال�سعادة »براعم الإميان« -

�سوالف جدتي »براعم الإميان« -

البنوك الوقفية  -

قواعد الأوقاف -

مقالت الأ�ستاذ الدكتور حممد ال�سيد الد�سوقي -

اجلامع املفيد لأحكام الر�سم وال�سبط والقراءة والتجويد -

قوة احلافظة وكرثة املحفوظات -

من م�سادر الرتاث العربي والإ�سالمي -

تنوير العيون وبغية الن�ساك -

دور فهم مقا�سد ال�سريعة يف احلفاظ على حقوق الطفل -

م�سافرون من الف�ساء »براعم الإميان« -

�سامل و�سارة »براعم الإميان« -

حكايات الرباعم  »براعم الإميان« -

حزاية يدتي »براعم الإميان« -



�سمري والتف�سري »براعم الإميان« -

�سما وهادي »براعم الإميان« -

مريوم والعلوم »براعم الإميان« -

ج�سمي يوؤملني »براعم الإميان« -

العم بو �سالح واأحلى ن�سائح )١( »براعم الإميان« -

كرا�سة الرباعم »براعم الإميان« -

اكت�سف الفن الإ�سالمي »براعم الإميان« -

العم بو �سالح واأحلى ن�سائح )٢( »براعم الإميان« -

ق�س�س لل�سغار جًدا »براعم الإميان« -

ريا�س الأفهام يف �سرحة عمدة الأحكام -

مو�سوعة الأعمال الكاملة لالإمام حممد اخل�سر ح�سني -

جمموعة اللغة العربية )٦*١( -

احلوارات والختالفات الفقهية تاريخ واآداب وحكم واأ�سباب و�سوابط ومناذج تطبيقية -

ال�سوابط الفقهية لالألعاب الرتفيهية -






