
 تابك

عن هللا  مشكاة األنوار فيما روي

 خبارسبحانه من األ

 

تعالى مام العارف باهلل تأليف اإل

 عبد هللا  الشيخ محي الدين أبي

 الطائيبن العربي محمد بن علي 

  638سنة المتوفى 

 قدس هللا سره 

 بسم هللا الرحمن الرحيم         

 وعلى صلى هللا على سيدنا محمد

 وصحبه وسلم. لهآ
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محمد بن لى هللا ل العبد الفقير إقا

الطائي علي بن محمد بن العربي 

ختم هللا له ندلسي األمي تالحا

 بالحسنى:

والعاقبة الحمد هلل رب العالمين 

باهلل  القوة إ والحول  للمتقين وال

 والصالة والسالمالعلي العظيم, 

على محمد سيد العلمين وعلى آله 

الطاهرين وأصحابه التابعين 

 المؤمنين.وجميع 

فإني لما وقفت على قوله  ..أما بعد

من حفظ على أمتي " :عليه السالم
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أربعين حديثاً من السنة كنت له 

 ."شفيعاً يوم القيامة

أخبرنا به أبو الحسن علي بن أبي 

الفتح بن علي المعروف والده 

بالكناري بالموصل أخبرنا أبو 

الفضل عبد هللا بن أحمد الطوسي 

أبي محمد عن أبيه أحمد عن 

الفضل بن محمد بن عبيد 

عن أبي سعٍد عبد  النيسابوري

الرحمن بن حمدان بن محمد 

النصروني عن أبي عمرو محمد 

بن أحمد بن حمدان بن علي 

أبي العباس الحسن بن الحيري عن 
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سفيان بن عامر الشيباني أنا علي 

بن حجر أنا إسحاق بن نجيح عن 

ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح 

عباس قال قال رسول هللا  عن ابن

صلى هللا عليه وسلم وذكر 

 الحديث.

وبهذا اإلسناد أيضاً إلى أبي العباس 

الشيباني قال أنا أحمد بن الحجاج 

بن نصر أنا حفص بن جميع عن 

 قال قالأبان عن أنس بن مالك 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

من حفظ على أمتي أربعين حديثاً "
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فقيها تبه هللا مما يحتاجون إليه ك

 ً  ."عالما

كان اإلنسان آلخرته التي فيها  ولما

معاده أحوج منه إلى دنياه جمعت 

هذه األربعين حديثاً بمكة حرسها 

هللا تعالى في شهور سنة تسع 

وتسعين وخمسمائة وشرطت فيها 

أن تكون من األحاديث المسندة إلى 

 تبعتهاأهللا تعالى خاصة وربما 

مرفوعة إليه أربعين عن هللا تعالى 

غير مسندة إلى رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم مما رويتها وقيدتها 

ثم أردفتها بإحدى وعشرين حديثا 
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فجاءت واحداً ومائة حديث إلهية 

ويجعلنا وهللا ينفعنا وإياكم بالعلم 

من أهله بمنه ويمنه فهو على كل 

 شيء قدير.

 

 )الحديث األول(

حدثنا محمد بن قاسم قال أن أبو  

الطاهر أحمد بن محمد قال أنا أبو 

عبد هللا الحسين بن علي الطبري 

عن أبي الحسين عبد الغافر بن 

محمد عن أبي أحمد الجلودي عن 

هللا بن  دأنا عبإبراهيم بن مسلم قال 

الرحمن بن بهرام الدارمي قال  عبد
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 يعني ابن محمد الدمشقي أنا مروان

العزيز عن  نا سعيد بن عبدقال أ

يزيد عن أبي إدريس  ربيعة بن

عن النبي  الخوالني عن أبي ذر

صلى هللا عليه وسلم فيما روى عن 

يا ] :هللا تبارك وتعالى أنه قال

عبادي إني حرمت الظلم على 

نفسي وجعلته بينكم محرما فال 

تظالموا يا عبادي كلكم ضال إال 

من هديته فاستهدوني أهدكم يا 

عبادي كلكم جائع إال من أطعمته 

موني أطعمكم يا عبادي فاستطع

كلكم عار إال من كسوته 
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فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم 

تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 

الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر 

لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 

فتضروني ولن تبلغوا نفعي 

فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم 

وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 

لب رجل واحد منكم ما زاد أتقى ق

ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن 

أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 

على أفجر قلب رجل واحد ما 

نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي 

لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وجنكم قاموا في صعيد واحد 

فسألوني فأعطيت كل إنسان 

مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال 

ص المخيط إذا أدخل البحر كما ينق

يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 

لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا 

فليحمد هللا ومن وجد غير ذلك فال 

 .[يلومن إال نفسه

 

 )الحديث الثاني(

حدثنا يونس بن يحيى نا أبو الوقت 

عبد األول بن عيسى السجزي نا 

عبد األعلى بن عبد الواحد المليحي 
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بن إبراهيم عن محمد  يلعن إسماع

بن الغطريف عن أبي خليفة 

الجمحي عن القعنبي عن عبد 

عن العالء عن ردي العزيز الدراو

رضي هللا عنه أبيه عن أبي هريرة 

رسول هللا صلى هللا عليه  قال :قال

أنا ] :و جل قال هللا عز": وسلم

فمن  أغنى الشركاء عن الشرك

فأنا  عمل عمال أشرك فيه غيري

 .[وهو للذي أشرك ءمنه بري

 

 )الحديث الثالث( 
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حدثنا المسعود عبد هللا بن بدر 

ي الغنايم بن أبي الحبشي معتق أب

الفتوح الحراني عن يونس عن أبي 

الوقت عن المليحي عن إسماعيل 

الهروي عن محمد بن عبد هللا عن 

أحمد بن نجدة عن يحيى بن عبد 

يحيى  رك عنابن المبالحميد عن 

ر عن د هللا بن زخبن أيوب عن عبي

عن أبي علي بن يزيد عن القاسم 

عن النبي صلى هللا عليه  أمامة

إن قال هللا عز وجل: ] :وسلم قال

المؤمن خفيف أغبط أوليائي عندي 

صالة أحسن الحاذ ذو حظ من 
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عبادة ربه وأطاعه في السر 

والعالنية وكان غامضا في الناس 

ال يشار إليه باألصابع وكان رزقه 

بر على ذلك ثم نقر بيده كفافا فص

قلت بواكيه وقال عجلت منيته ثم 

 [.قل تراثهو

  

 )الحديث الرابع(

حدثنا يونس بن يحيى نا إبراهيم 

أبي نا أبو جعفر السلماسي أخبرني 

ابن عبد هللا بن إسماعيل الهاشمي 

أبي الدنيا انا هارون بن سفيان قال 

عباد  عبد هللا بن بكر السهمي أنا أنا
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لحبطي عن سعيد بن أنس بن شيبة ا

ا رسول هللا م: بينقالعن أنس 

إذ  اً صلى هللا عليه و سلم جالس

يضحك حتى بدت ثناياه فقال رأيناه 

كك يا رسول هللا : ما أضحعمر

رجالن ": قال ؟بأبي أنت و أمي

من أمتي جثيا بين يدي رب العزة 

لي  يا رب خذ :فقال أحدهماتعالى 

 أعط] :فقال ,مظلمتي من أخيب

لم يبق  يا رب :قال ,اك مظلمتهأخ

يا رب  :قال ,من حسناتي شيء

فاضت و .من أوزاريعني فليحمل 

هللا عليه  عينا رسول هللا صلى
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ليوم ك إن ذل" :وسلم بالبكاء ثم قال

فيه أن  يحتاج الناسيوم عظيم 

فيقول هللا  :قالأوزارهم  من يحمل

أسك رفع ر: اللطالب عز وجل

سه فرفع رأ ,الجنانإلى انظر و

فضة  ن منيا رب أرى مداي: فقال

هب مكللة باللؤلؤ قصورا من ذو

: قال ؟ألي شهيد هذاألي نبي هذا 

يا : قال ,هذا لمن أعطاني الثمن

: أنت قال ؟من يملك ذلكرب و

: لقا ؟ا يا رب: بماذتملكه قال

: يا رب قد قال ,بعفوك عن أخيك

خذ بيد : تعالىقال هللا  .عفوت عنه
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ثم قال رسول  ,[دخله الجنةأخيك فأ

: هللا صلى هللا عليه وسلم عند ذلك

ذات بينكم فإن أصلحوا اتقوا هللا و

يوم  ينهللا يصلح بين المؤمن

 ."القيامة

 

 )الحديث الخامس(

حدثنا محمد بن خالد الصدفي نا 

الوقت  أبوبن يحيى نا يونس 

المليحي نا  األعلىنا عبد السجزي 

حمد بن أالهروي عن  إسماعيل

عن  إدريسالحسن بن  حسنويه عن

شيبة عن محمد بن  أبيعثمان بن 
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 عن أبيمحمد بن عمرو بشر عن 

سول سلمة عن أبي هريرة عن ر

لما ": هللا صلى هللا عليه وسلم قال

خلق هللا الجنة والنار أرسل 

انظر ] :يل إلى الجنة فقالائجبر

إليها وإلى ما أعددت ألهلها فيها, 

 وإلى ما أعد هللافنظر إليها فجاءها 

 :فقالإليه فرجع ألهلها فيها 

 .وعزتك ال يسمع بها أحد إال دخلها

 :ت بالمكايدة قالحجبفأمر بها ف

إليها فانظر إليها وإلى ما  ارجع

فرجع إليه  :قالأعددت ألهلها فيها 

لقد خشيت أن ال  وعزتك :فقال
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ذهب إلى النار يدخلها أحد قال: ا

ألهلها  وإلى ما أعد هللاإليها فانظر 

ا فإذا هي يركب بعضها بعضا فيه

سمع وعزتك ال ي :فقالإليه فرجع 

فأمر بها فحفت فيدخلها ها أحد ب

ارجع إليها فانظر  :بالشهوات فقال

وإلى ما أعددت ألهلها فيها إليها 

إليها فإذا هي قد حفت فرجع  :قال

وعزتك  :فقالإليه بالشهوات فرجع 

لقد خشيت أن ال ينجو منها أحد إال 

 ."ا[دخله

 

 الحديث السادس()
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حدثنا محمد بن قاسم عن عمر بن 

عبد المجيد عن محمد بن حامد 

المقدسي عن محمد القالنسي عن 

أبي سعيد محمد بن الحسن بن علي 

بن محمد عن حمدان عن أبي عبد 

البع عن أبي هللا الحسين بن علي 

بكر محمد بن الحسن عن عمه 

اسحاق بن علي عن محمد بن مسلم 

د عن سواد بن عن محمد بن خال

عاصم عن عاصم عن طلحة عن 

بكر  مالك عن مكحول عن أبي

باهلل  :قالوالصديق رضي هللا عنه 

مصطفى المحمد  العظيم لقد حدثني
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باهلل  :قالوصلى هللا عليه وسلم 

يل عليه ائالعظيم لقد حدثني جبر

باهلل العظيم لقد  :قالوالسالم 

عليه السالم ميكائيل به حدثني 

العظيم لقد حدثني باهلل  :قالو

قال ] :وقالعليه السالم إسرافيل 

يا إسرافيل بعزتي  :هللا تعالى

وجاللي وجودي وكرمي من قرأ 

بسم هللا الرحمن الرحيم متصلة 

شهدوا ة إبفاتحة الكتاب مرة واحد

علي أني قد غفرت له وقبلت منه 

الحسنات وتجاوزت عنه السيئات 

نه في النار وأجيره وال أحرق لسا
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وعذاب القيامة  اب النارمن عذ

والفزع األكبر ويلقاني قبل األنبياء 

 أجمعين[ واألولياء

 

 )الحديث السابع(

حدثنا أبو الحسن علي بن عبد هللا 

بن عبد الرحمن الفربابي نا يونس 

بن يحيى نا أبو الوقت عبد األول 

دي نا الهروي أنا ابن المظفر الداو

أبو محمد بن حموية نا الفربري نا 

عبد هللا بن أبي اري نا أبو البخ

يبة عن أبي أحمد عن سفيان عن ش

 األعرج عن أبي هريرةالزناد عن 
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: قال رسول هللا صلى هللا عليه قال

شتمني ابن قال هللا تعالى: وسلم: ]

أن يشتمني  آدم وما ينبغي له

. أما شتمه ويكذبني وما ينبغي له

يبه فقوله فقوله إن لي ولدا وأما تكذ

 .[كما بدأنيليس يعيدني 

نا أبو وبهذا اإلسناد إلي البخاري 

نا أبو قال نا شعيب قال اليمان 

ألعرج عن أبي هريرة الزناد عن ا

 :عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

كذبني ابن آدم عز وجل: قال هللا ]

ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن 

له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ول الخلق يعيدني كما بدأني وليس أ

بأهون علي من إعادته وأما شتمه 

إياي فقوله اتخذ هللا ولدا وأنا األحد 

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لي 

 كفواً أحد[.

 

 (امن)الحديث الث

س بن أنا يونخالد  بن دثنا محمحد

 يحيى أنا عبد األول بن عيسى أنا

أنا إسماعيل  المليحي األعلى عبد

مظفر نا محمد بن البن إبراهيم أ

عن أبي أيوب سليمان بن محمد 

بن سعيد عن حجاج بن عن يوسف 
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محمد عن أبي بكر الهذلي عن 

هريرة عن النبي الشعبي عن أبي 

 :صلى هللا عليه وسلم قال

ذا إ ابن ادم :وجل عز يقول هللا]

تني شكرتني وإذا نسيتني ذكر

 .[كفرتني

 

 )الحديث التاسع(

حثنا أبو عبد هللا محمد بن خالد 

 عننا يونس بن يحيى في أالصد

 عنالوقت عبد األول الهروي  يأب

محمد  يأب عنابن المظفر الداودي 

 عنالفربري  عنبن حموية 
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عن أبي اليمان عن شعيب  البخاري

الزناد عن األعرج عن  عن أبي

ن رسول هللا صلى ع أبي هريرة

قال هللا عز ] :هللا عليه وسلم قال

 يد هللا وجل: أنفق أنفق عليك وقال

مألى ال تغيضها نفقة سحاء الليل 

أرأيتم ما أنفق منذ  . وقالوالنهار

خلق السماء واألرض فإنه لم 

وكان عرشه على  ينقص ما في يده

الميزان يخفض  الماء وبيده

 ويرفع[.

 

 )الحديث العاشر(
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حدثا المسعود عبد هللا بن بدر 

الحبشي أنا يونس بن يحيى عن 

بد األول بن عيسى أبي الوقت ع

الواحد عن ن عبد عبد األعلى ب عن

إسماعيل بن إبراهيم عن أحمد بن 

المؤذن عن محمد بن إسحاق بن 

خزيمة عن علي بن خشرم عن 

عيسى بن يونس عن األوزاعي 

عن إسماعيل بن عبيد هللا عن أم 

: سمعت أبا هريرة الدرداء قالت

يقول: قال رسول هللا صلى هللا 

أن هللا عز وجل يقول ]عليه وسلم: 
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نا مع عبدي إذا هو ذكرني أ

 وتحركت بي شفتاه[.

 

 )الحديث الحادي عشر(

حدثنا الشريف أبو محمد يونس بن 

يحيى عن أبي الوقت بن عيسى 

عن عبد األعلى بن عبد الواحد عن 

إسماعيل بن إبرهيم عن الحسين 

بن أحمد الثقفي عن مكحول 

البيروتي عن إبراهيم بن عمرو 

 عن أبيه عن غالب وابن مجاهد

والمغيرة عن مجاهد عن عبد هللا 

بن عمر عن النبي صلى هللا عليه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 وسلم قال: ]قال ربكم عز وجل ال

أجمع على عبد خوفين وال أجمع له 

لم يخف خافني في الدنيا إن أمنين 

في اآلخرة وإن أمنني في الدنيا لم 

 [.خرةآليأمن في ا

 

 )الحديث الثاني عشر(

حدثنا محمد بن خالد الصدفي نا 

نس بن يحيى أنا أبو محمد عبد يو

أحمد الحباب عن زاهر بن ن هللا ب

طاهر النيسابوري عن أبي سعيد 

زوذي محمد بن عبد الرحمن الكج

عن الحاكم أبي أحمد محمد بن 
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محمد الحافظ عن أبي بكر محمد 

بن محمد الواسطي عن سويد بن 

بن أنس مالك سعد الحدثاني عن 

عبد هللا بن عبد الرحمن عن  عن

قال  يد بن يسار عن أبي هريرةسع

ال رسول هللا صلى هللا عليه ق

]يقول هللا عز وجل يوم  :وسلم

أين المتحابون لجاللي القيامة: 

اليوم أظلهم في ظلي يوم ال ظل إال 

 [.ظلي

 

 )الحديث الثالث عشر(
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حدثنا أبو الحسين علي بن عبد هللا 

الفريابي أنا يونس بن يحيى أنا أبو 

نا عبد األعلى بن الوقت بن عيسى أ

عبد الواحد عن إسماعيل بن 

إبراهيم عن أحمد بن إبراهيم 

اإلسماعيلي عن إسماعيل بن محمد 

المزني عن أبي نعيم بن دكين عن 

جعفر بن برقان عن يزيد بن 

األصم عن أبي هريرة قال قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

]قال هللا عز وجل: أنا عند ظن 

عبدي إذا ا مع عبدي بي وأن

 دعاني[.
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 )الحديث الرابع عشر(

أنا أبو الوليد بن أحمد المعافري أنا 

أبو الحسن شريح بن محمد 

الرعيني أنا ابن منظور القيسي نا 

أبو ذر أنا ابن مكي الكشمهيني 

والحموي والمستملي عن الفربري 

عن أبي عبد هللا البخاري عن قيس 

 بن حفص عن خالد بن الحرث عن

عمران الجوني عن  بة عن أبيشع

ألهون أنس  يرفعه: ]أن هللا يقول: 

ي ن لك ما فأهل النار عذابا لو ا

األرض من شيء كنت تفتدي به 
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هو أهون ما  كتفقد سألل قال نعم قا

من هذا وأنت في صلب آدم أن ال 

 تشرك بي فأبيت إال الشرك[.

 

 )الحديث الخامس عشر(

نا يونس بن حدثنا محمد بن خالد 

و الوقت نا عبد األعلى يحيى نا أب

نا إسماعيل الهروي عن أبي 

العباس محمد بن محمد الزاهد عن 

 أب حامد أحمد بن محمد الشرفي

عن أحمد بن حفص عن حفص بن 

إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن 

السائب عن األغر أبي مسلم عن 
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أبي هريرة قال قال رسول هللا 

:]يعني قال هللا صلى هللا عليه وسلم

 الكبرياء ردائي والعظمةعز وجل: 

إزاري فمن نازعني واحداً منهما 

 أدخلته النار[.

 

 )الحديث السادس عشر(

حدثنا غير واحد عن شريح بن 

عن عبد  بن أحمدعلي محمد عن 

بن فتح  هللا بن يوسف عن أحمد

عن عبد الوهاب بن عيسى عن 

أحمد بن علي عن أحمد بن محمد 

سويد بن عن مسلم بن الحجاج عن 
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عن حفص بن ميسرة عن  سعيد

عطاء بن زيد بن أسلم عن 

يسارعن أبي سعيد الخدري قال 

رسول هللا صلى هللا عليه قال 

هللا يعني يوم القيامة: ل ]يقو :وسلم

شفعت المالئكة وشفع النبيون 

وشفع المؤمنون ولم يبق إال أرحم 

الراحمين فيقبض قبضة من النار 

فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا 

عادوا حمما فيلقيهم في نهر  قط قد

[ في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة

 الحديث
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ومنه ثم يقول سبحانه وتعالى: 

ادخلوا الجنة فما رأيتمه فهو لكم 

فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط 

أحدا من العالمين فيقول لكم عندي 

أفضل من هذا فيقولون يا ربنا أي 

شيء أفضل من هذا فيقول رضائي 

 سخط عيكم أبدا[.فال أ

  

 )الحديث السابع عشر(

أبو الوقت  حدثنا يونس السريف نا

نا عبد األعلى المليحي نا إسماعيل 

بن إبراهيم نا أبو يعلى الحسن 

الزبيري عن أبي علي الكرابيسي 
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عن محمد أشرس عن عبد الصمد 

بن حسان عن سفيان الثوري عن 

ابن المنكدر عن جابر بن عبد هللا 

ى هللا عليه وسلم عن عن النبي صل

]إن  جبرائيل عن هللا عز وجل قال:

هذا دين ارتضيته لنفسي لن 

يصلحه إال السخاء وحسن الخلق 

 ه بهما ما صحبتموه[.فأكرمو

 

 )الحديث الثامن عشر(

أنا أحمد بن محمد بن أحمد بن 

إبراهيم نا الحسين بن علي الطبري 

نا عبد الغافر بن محمد الفارسي نا 
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جلودي نا إبراهيم بن أبو أحمد ال

سلم نا أبو بكر محمد المروزي نا م

رون بن أبي شيبة عن يزيد بن ه

ماد بن سلمة عن ثابت حعن 

الرحمن بن أبي  البناني عن عبد

ليلى عن صهيب عن النبي صلى 

إذا دخل أهل ]هللا عليه وسلم قال: 

: الجنة الجنة قال يقول هللا تعالى

م أل :؟ فيقولونتريدون شيئا أزيدكم

يض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة تب

فيكشف  :قال ؟نا من الناريجوتن

الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم 

، ثم من النظر إلى ربهم عز وجل
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تال هذه اآلية:}للذين أحسنوا 

 الحسنى وزيادة{[.

 

 )الحديث التاسع عشر(

حدثنا محمد بن خالد الصدفي نا 

الشريف يونس نا عبد األول بن 

ي عن ابن المظفر عيسى الهرو

الداودي عن أبي محمد الحموي 

نا عمر عن الفربري عن البخاري 

بن حفص قال أنا أبي قال نا 

أبو صالح عن أبي  لااألعمش ق

قال النبي صلى  :سعيد الخدري قال

يوم  : ]يقول هللاهللا عليه وسلم
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يا آدم يقول لبيك ربنا  :القيامة

وسعديك فينادى بصوت إن هللا 

رج من ذريتك بعثا يأمرك أن تخ

إلى النار قال يارب وما بعث 

 -أراه قال  -النار؟ قال من كل ألف 

ة وتسعة وتسعين فحينئذ تسعماي

تضع الحامل حملها ويشيب الوليد 

ا هم وترى الناس سكارى وم

 بسكارى ولكن عذاب هللا شديد

ذلك على الناس حتى تغيرت  فشق

فقال النبي صلى هللا عليه . وجوههم

يأجوج ومأجوج  وسلم: من

ة وتسعة وتسعين ومنكم تسعماي
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واحد ثم أنتم في الناس كالشعرة 

السوداء في جنب الثور األبيض أو 

رة البيضاء في جنب الثور كالشع

إني ألرجو أن تكونوا ربع األسود 

ثلث أهل  فكبرنا ثم قال:. أهل الجنة

فكبرنا ثم قال: شطر أهل  الجنة.

 [.فكبرناالجنة. 

 

 ي عشرين()الحديث الموف

حدثنا أبو الحسين علي بن عبد هللا 

اللخمي نا يونس بن يحيى الفريابي 

بن  عن عبد األعلى نا أبو الوقت

عبد الواحد عن إسماعيل بن 
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محمد بن  إبراهيم عن أبي الحسن

علي العلوي عن دينار بن سنان 

الجوهري عن الحسين بن جرير 

 الصوري عن سليم بن إبراهيم

 ان بن سعيداإلسكندراني عن سفي

ر عن مجاهد عن ابن عن منصو

صلى قال رسول هللا  :عباس قال

: ]أوحى هللا عز هللا عليه وسلم

إلى موسى عليه السالم إنك  وجل

بشيء أحب إلي من لن تتقرب إلى 

الرضا بقضائي ولم تعمل عمال 

في  رأحفظ لحسناتك من النظ

تضرع إلى يا موسى ال ت أمورك
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 تجد أهل الدنيا فأسخط عليك وال

يك أبواب فأغلق عل بدينك لدنيا

رحمتي يا موسى قل للمؤمنين 

ين التائبين أبشروا وقل للمؤمن

. قال [ين اجتنبوا وأحسنواالمخبت

 الشيخ: الشك مني.

 

 )الحديث الحادي والعشرون(

حدثنا المسعود عبد هللا بدر بن عبد 

نا أبو الوقت السجزي هللا الحبشي 

فربري نا الدا ودي نا الحموي نا ال

قال ا علي بن عبد هللا البخاري ننا 

نا سفيان عن أبي الزناد عن 
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األعرج عن أبي هريرة رضي هللا 

عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه 

 :: ]قال هللا عز وجلوسلم قال

أعددت لعبادي الصالحين ما ال 

عين رأت وال أذن سمعت وال 

 [.خطر على قلب بشر

 

 )الحديث الثاني والعشرون(

محمد بن خالد نا يونس بن  حدثنا

يحيى نا أبو الوقت الهروي نا عبد 

األعلى المليحي عن إسماعيل 

الهروي عن أبي الحسن محمد بن 

علي الصوفي الحسني عن الحسن 
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بن علي الكرخي عن محمد بن 

عن موسى بن إسماعيل األشعث 

بن موسى عن أبيه عن جده عن 

جعفر الصادق عن أبيه عن جده 

بن علي عن علي علي بن الحسين 

بن أبي طالب عليه السالم قال: قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

]قال هللا من رجا غيري لم يعرفني 

ومن لم يعرفني لم يعبدني ومن لم 

ومن  يعبدني فقد استوجب سخطي

 خاف غيري حلت به نقمتي[.

 

 )الحديث الثالث والعشرون(
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أنا أبو الطاهر السلفي عن الطبري 

الغافر الفارسي عن عن عبد 

الجلودي عن إبراهيم عم مسلم عن 

زهير بن حرب نا يعقوب بن 

إبراهيم عن أبي عن ابن شهاب 

عن عطاء بن بزيد الليثي عن أبي 

هريرة قال: قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم في حديث فراغ هللا 

من القضاء بين العباد يوم القيامة 

ويبقى رجل ]فقال عليه السالم: 

ل بوجهه على النار وهو آخر مقب

أهل الجنة دخوال الجنة فيقول أي 

رب اصرف وجهي عن النار فإنه 
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قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها 

فيدعو هللا ما شاء هللا أن يدعوه ثم 

يقول هللا تبارك وتعالى هل عسيت 

إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره 

فيقول ال أسألك غيره ويعطي ربه 

شاء هللا  من عهود ومواثيق ما

فيصرف هللا وجهه عن النار فإذا 

أقبل على الجنة ورآها سكت ما 

شاء هللا أن يسكت ثم يقول أي رب 

قدمني إلى باب الجنة فيقول هللا له 

أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك 

ال تسألني غير الذي أعطيتك ويلك 

أغدرك فيقول أي رب  يا ابن آدم ما
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حتى يقول له عز وجل يدعو هللا ف

هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن ف

تسأل غيره فيقول ال وعزتك 

فيعطي ربه ما شاء هللا من عهود 

ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا 

قام على باب الجنة انفهقت له الجنة 

فرأى ما فيها من الخير والسرور 

فيسكت ما شاء هللا أن يسكت ثم 

يقول أي رب أدخلني الجنة فيقول 

ه أليس قد هللا تبارك وتعالى ل

أعطيت عهودك ومواثيقك أن ال 

تسأل غير ما أعطيت ويلك يا ابن 

آدم ما أغدرك فيقول أي رب ال 
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أكون أشقى خلقك فال يزال يدعو 

هللا حتى يضحك هللا تبارك وتعالى 

منه فإذا ضحك هللا منه قال ادخل 

له تعالى الجنة فإذا دخلها قال هللا 

تمنه فيسأل ربه ويتمنى حتى إن 

ليذكره من كذا وكذا حتى إذا هللا 

عز  انقطعت به األماني قال هللا

 .[ذلك لك ومثله معه وجل

 

 )الحديث الرابع والعشرون(

أنا أحمد بن محمد عن أبي الفتح بن 

محمد المقري عن إسماعيل بن 

ينال عن أبي العباس محمد بن 
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أحمد عن أبي عيسى الترمذي عن 

صفوان بن  عنمحمد بن بشار 

ارث بن عبد الح عنعيسى 

الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن 

أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة 

قال رسول هللا صلى هللا عليه : قال

لما خلق هللا آدم ونفخ فيه ] :وسلم

الروح عطس فقال الحمد هلل فحمد 

هللا بإذنه فقال له ربه يرحمك هللا يا 

آدم اذهب إلى أولئك المالئكة إلى 

لسالم عليكم ل اامإل منهم جلوس فق

قالوا وعليك السالم ورحمة هللا ثم 

رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك 
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وتحية بنيك بينهم فقال هللا له ويداه 

مقبوضتان اختر أيهما شئت قال 

اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي 

يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها 

آدم وذريته فقال أي رب ما هؤالء 

نسان فقال هؤالء ذريتك فإذا كل إ

مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم 

رجل أضوؤهم أو من أضوئهم قال 

يا رب من هذا قال هذا ابنك داود 

سنة قال قد كتبت له عمر أربعين و

ك الذي ليا رب زده في عمره قال ذ

كتبت له قال أي رب فإني قد 

جعلت له من عمري ستين سنة قال 
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سكن الجنة ما أنت وذاك قال ثم أ  

 هبط منها فكان آدم يعد  شاء هللا ثم أ

لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم 

قد عجلت قد كتب لي ألف سنة قال 

بلى ولكنك جعلت البنك داود ستين 

حد فجحدت ذريته قال فمن فج .سنة

 [.ب والشهوديومئذ أمر بالكت

 هذا حديث حسن غريب.

 

 )الحديث الخامس والعشرون(

حدثنا المسعود عبد هللا بدر الحبشي 

ا محمد بن قاسم نا عمر بن عبد ن

المجيد نا عبد الملك بن القاسم 
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الهروي نا محمود بن القاسم 

األزدي نا عبد الجبار بن محمد 

الجراحي نا محمد بن أحمد 

المحبوبي نا محمد بن عيسى بن 

نا يزيد بن  نا محمد بن بشارسورة 

نا العوام بن حوشب عن هرون 

سليمان عن أنس سليمان بن أبى 

صلى هللا عليه ي الك عن النببن م

لما خلق هللا األرض ] :قال وسلم

جعلت تميد فخلق الجبال فعاد بها 

عليها فاستقرت فعجبت المالئكة 

قالوا يا رب هل فمن شدة الجبال 

أشد من الجبال قال  يءمن خلقك ش
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من قالوا يا رب فهل ف. نعم الحديد

أشد من الحديد قال نعم  يءخلقك ش

رب فهل من خلقك  نار. فقالوا ياال

ء أشد من النار قال نعم الماء. يش

 ءيقالوا يا رب فهل من خلقك شف

لريح قالوا أشد من الماء قال نعم ا

أشد من  يءيا رب فهل من خلقك ش

الريح قال نعم ابن آدم تصدق 

 [.بصدقة بيمينه يخفيها من شماله

 .حديث غريب

 

 )الحديث السادس والعشرون(
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عبد هللا  بو الحسن على بنحدثنا أ

بن  بو محمد عبد هللاي نا أالفرياب

ن بشريح  عبد الحق األزدي نا

الرعيني نا علي بن أحمد  محمد

الفارسي نا عبد هللا بن يوسف نا 

أحمد بن فتح نا عبد الزهاب بن 

عيسى نا أحمد بن علي نا أحمد بن 

علي نا أحمد بن محمد نا مسلم ثنا 

زهير بن حرب ثنا يعقوب بن 

ا أبي عن ابن شهاب عن إبراهيم ثن

عطاء بن يزيد الليثي عن أبي 

هريرة قال: قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم يعني في يوم الحشر 
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وفيه: ]وتبقى  (1)واقتص الحديث

 هذه

 -األمة فيها منافقوها فيأتيهم هللا 

صورة غير  يف -تبارك وتعالى 

يعرفون فيقول أنا  يصورته الت

 منك هذا ربكم. فيقولون نعوذ باهلل

عز وجل مكاننا حتى يأتينا ربنا 

فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم هللا 

 يصورته الت يتعالى فتبارك و

يعرفون فيقول أنا ربكم. فيقولون 

                                                
أول الحديث كما في مسلم في باب إثبات المؤمنين رؤية ربهم في اآلخرة فإن ناسا قالوا:  –

هل »  -صلى هللا عليه وسلم-يا رسول هللا هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول هللا 

 «.تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 

» قال .ال:قالوا«. هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب » قال  قالوا ال يا رسول هللا.

فإنكم ترونه كذلك يجمع هللا الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه. فيتبع من 

كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت 

 نا اهـ مصححه.الخ ما ه الطواغيت وتبقى هذه األمة
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أنت ربنا. فيتبعونه ويضرب 

 .الصراط

وفيه فيقول: من كان يعبد شيئا 

 فليتبعه[.

 ونص الحديث بطوله.

 

 )الحديث السابع والعشرون(

بو بكر محمد بن عبد هللا حدثنا أ

العربي والمعافري نا يونس بن 

يحيى نا أبو الوقت السجزي نا عبد 

األعلى بن عبد الواحد نا إسماعبل 

بن إبراهيم نا أحمد بن حسنويه نا 

الحسين بن إدريس عن عثمان بن 
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أبي شيبة عن جرير عن األعمش 

عن أبي صالح عن أبي هريرة 

عليه قال: قال رسول هللا صلى هللا 

أنا عند ]قال هللا عز وجل:  وسلم:

حين ، وأنا معه ي بيظن عبد

ذكرته  ن ذكرني في نفسهيذكرني إ

مأل ذكرني في  ، وإنفي نفسي

، وإن مفي مأل خير منه ذكرته

تقربت إليه ا شبرمني تقرب 

ن تقرب إلى ذراعا ، وإذراعا

يمشى ي ، وإن أتاناتقربت إليه باع

 [.أتيته هرولة
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 ن والعشرون()الحديث الثام

حدثنا محمد بن القاسم نا عمر بن 

عبد المجيد نا أبو القاسم بن سهل 

الهروي نا عبد العزيز بن محمد 

الترياقي نا عبد الجبار بن محمد نا 

باس محمد بن أحمد نا محمد أبو الع

 -سنن الترمذى بن عيسى الترمذي 

 (56/ ص  13)ج 

حدثنا عبد هللا بن إسحاق  - 3885

صرى حدثنا أبو الجوهرى الب

عاصم حدثنا كثير بن فائد حدثنا 

سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن 

عبد هللا المزنى يقول حدثنا أنس بن 
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صلى -مالك قال سمعت رسول هللا 

قال هللا يا » يقول  -هللا عليه وسلم

ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى 

غفرت لك على ما كان فيك وال 

بك أبالى يا ابن آدم لو بلغت ذنو

عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت 

لك وال أبالى يا ابن آدم إنك لو 

أتيتنى بقراب األرض خطايا ثم 

لقيتنى ال تشرك بى شيئا ألتيتك 

قال أبو عيسى «. بقرابها مغفرة 

 حسن صحيح.ا حديث هذ

 

 )الحديث التاسع والعشرون(
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أحمد بن محمد بن أحمد عن  ناأ

عبد عن الحسين بن علي الطبري 

عن افر الفارسي عن الجلودي الغ

ابن سفيان عن مسلم بن الحجاج 

مالك عن  عن يحيى بن يحيى عن

هللا بن  صالح بن كيسان عن عبيد

عتبة عن زيد بن خالد عبد هللا بن 

صلى بنا رسول هللا : الجهني قال

ليه وسلم صالة الصبح صلى هللا ع

سماء كانت من بالحديبية على إثر 

على الناس الليل فلما انصرف أقبل 

؟ : هل تدرون ماذا قال ربكمفقال

 :قال] :هللا ورسوله أعلم قال :قالوا
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أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 

فأما من قال مطرنا بفضل هللا 

ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 

وأما من قال مطرنا  .كبابالكو

بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 

 [.بالكواكب

 

 )الحديث الثالثون(

ي بن أبي بكر العراقي حدثنا الزك

عن أبي الفتح أحمد بن محمد 

المقري عن علي بن محمد عن 

أحمد بن علي بن حسنويه عن 

سعيد بن منصور وأبي مسلم عن 
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كامل الجحدري عن أبو عوانة عن 

لرقاشي قتادة عن يونس بن جبير ا

عن أبي موسى األشعري... 

الحديث وفيه: قال رسول هللا صلى 

ذا قال يعني ]وإهللا عليه وسلم: 

اإلمام سمع هللا لمن حمده, فقولوا: 

اللهم ربنا لك الحمد, يسمع هللا لكم, 

فإن هللا تبارك وتعالى قال على 

[. لسان نبيه:سمع هللا لمن حمده

 الحديث.

وفي قلبي من سند هذا الحديث 

شيء والذي يصح عندي ما حدثناه 

محمد بن علي عن أبي طاهر 
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ي السلفي عن الطبري عن الفارس

عن الجلودي عن ابن سفيان عن 

اإلسناد مثله هذا هو الذي مسلم ب

ل عليه. ِّ  أعو 

 

 )الحديث الحادي والثلثون(

عن شريح بن محمد الزعبي عن 

علي بن أحمد الفارسي عن عبد هللا 

بن يوسف عن أحمد بن فتح عن 

عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد 

بن علي عن أحمد بن محمد عن 

هيم عن مسلم عن إسحق بن إبرا

ابن عيينة عن العالء عن أبيه عن 
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أبي هريرة قال: سمعت رسول هللا 

]قال هللا  صلى هللا عليه وسلم يقول:

عز وجل: قسمت الصالة بيني 

وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 

الحمد هلل رب }سأل فإذا قال العبد: 

قال هللا عز وجل:  {,العالمين

الرحمن }حمدني عبدي, وإذا قال: 

ال هللا عز وجل: أثنى , ق{الرحيم

ملك يوم }علي عبدي, وإذا قال: 

, قال: مجدني عبدي, وقال {الدين

مرة: فوض إلي عبدي, فإذا قال: 

, قال: {إياك نعبد وإياك نستعين}

بيني وبين عبدي ولعبدي ما هذا 
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اهدنا الصراط }سأل, وإذا قال: 

المستقيم صراط الذين أنعمت 

عليهم غير المغضوب عليهم وال 

{, قال: هذا لعبدي ولعبدي لينالضا

 ما سأل[.

 

 )الحديث الثاني والثلثون(

حدثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن 

العربي المعافري نا عبد الوهاب 

ن سكينة وحدثناه باب بن علي عرف

عبد الوهاب إجازة عن عبد المنعم 

القشيري عن أبيه بن عبد الكريم 

سمعت أبا عبد الرحمن السلمي قال 
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سألته عن اإلخالص فقال: يقول: و

سمعت علي بن سعيد وأحمد بن 

وسألتهما عن اإلخالص, محمد 

قاال: سمعنا علي بن إبراهيم 

وسألناه عن اإلخالص  الشقيقي

فقال: سمعت محمد بن جعفر 

الخصاف وسألته عن اإلخالص 

يسار عن فقال: سألت أحمد بن 

سألت أبا اإلخالص ما هو؟ قال: 

ص ما يعقوب الشريطي عن اإلخال

هو؟ قال: سألت أحمد بن غسان 

عن اإلخالص ما هو؟ قال: سألت 

عبد الواحد بن زيد عن اإلخالص 
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ما هو؟ قال: سألت الحسن عن 

اإلخالص ما هو؟ قال: سألت 

قال:  حذيفة عن اإلخالص ما هو؟

ه سألت رسول هللا صلى هللا علي

وسلم عن اإلخالص ما هو؟ قال: 

سألت جبرائيل قال: سألت رب 

زة عن اإلخالص ما هو؟ قال: الع

]سر من سري استودعته قلب من 

 أحببت من عبادي[.

 

 )الحديث الثالث والثلثون(

حدثنا المسعود عبد هللا بدر الحبشي 

عن محمد بن عبد الكريم الفارسي 
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الميانشي عن أبي الفتح بن أبي  عن

القاسم بن سهل الهروي عن أحمد 

بن عبد الصمد عن عبد الجبار بن 

عن محمد بن أحمد عن أبي محمد 

عن أحمد بن منيع عيسى الترمذي 

عن كثير بن هشام عن جعفر بن 

برقان عن حبيب بن أبي مرزوق 

عن عطاء بن أبي رباح عن أبي 

مسلم الخوالني عن معاذ بن جبل 

قال: سمعت رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم يقول: ]قال هللا عز 

وجل: المتحابون في جاللي لهم 
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نور يغبطهم النبيون  منابر من

 والشهداء[.

 

 )الحديث الرابع والثلثون(

أنا أبو طاهر السلفي عن أبي الفتح 

أحمد بن محمد عن إسماعيل بن 

عن ينال عن أبي العباس بن أحمد 

أبي عيسى بن سورة عن عبد هللا 

بن معاوية عن عبد العزيز بن 

مسلم عن أبي ظالل عن أنس بن 

ى هللا مالك قال: قال رسول هللا صل

]إن هللا يقول: إذا  عليه وسلم:
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أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم 

 يكن له جزاء عندي إال الجنة[.

 

 )الحديث الخامس والثلثون(

حدثنا المسعود عبد هللا بدر الحبشي 

 عن محمد بن قاسم عن الميانشي

عن عبد الملك بن سهل الهروي 

عن محمود بن القاسم عن عبد 

حمد بن الجبار بن محمد عن م

أحمد عن أبي عيسى الترمذي عن 

عن ابن المبارك عن يحيى  سويد

أبي يقول:  بن عبد هللا قال: سمعت

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول 
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]يخرج  هللا صلى هللا عليه وسلم:

في آخر الزمان رجال يختلون 

الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود 

ن من اللين ألسنتهم أحلى من أالض

يقول  هم قلوب الذئابالعسل وقلوب

هللا: أبي يغترون أم علي يجترؤن 

فبي حلفت ألبعثن على أولئك فتنة 

 حليم منهم حيران[.تدع ال

 

 )الحديث السادس والثلثون(

حدثنا محمد بن قاسم نا أبو طاهر 

أحمد بن محمد عن أبي الفتح أحمد 

بن محمد عن إسماعيل بن ينال 
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عن محمد بن أحمد عن أبي عيسى 

عن سويد عن ابن  الترمذي

عن  لمعن إسماعيل بن مسالمبارك 

عن النبي عن أنس الحسن وقتادة 

يجاء  صلى هللا عليه وسلم قال:

بذج بابن آدم يوم القيامة كأنه 

: فيوقف بين يدي هللا فيقول له

أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك ]

رب جمعته ؟ فيقول: ذا صنعتفما

كثر ما كان وثمرته وتركته أ

ول: أرني ما قدمت. رجعني. فيقفأ

: رب جمعته وثمرته وتركته فيقول

. فإذا يك بهرجعني آتكان فأ أكثر ما
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يقدم خيرا فيمضي به إلى  عبد لم

 .النار[

 

 )الحديث السابع والثلثون(

حدثنا المسعود عبد هللا بدر عن 

محمد بن قاسم عن عمر بن عبد 

 المجيد عن عبد الملك بن أبي

القاسم الهروي عن الفورجي 

عن أبي محمد الجراحي  هكذا()

عن محمد بن أحمد عن أبي عيسى 

عن سويد عن ابن المبارك عن أبي 

حيان التيمي عن أبي زرعة عن 

أبي هريرة عن رسول هللا صلى 
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عليه وسلم في شأن يوم القيامة:  هللا

 فأقول يا رب أمتي يا رب أمتي

فيقول: ]يا محمد أدخل من أمتك 

من ال حساب عليه من الباب 

أليمن من أبواب الجنة وهم ا

فيما سوى ذلك من  شركاء الناس

 األبواب[, الحديث...

 

 )الحديث الثامن والثلثون(

حدثنا يونس بن يحيى عن أبي 

الفتوح محمد بن محمد بن علي 

عن محمد بن يعقوب الطائي 

األصم عن محمد بن عبد هللا بن 
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 وشعيب عن الليثأعين عن أبيه 

ن عبد عي عن عمرو عن ابن الهاد

الرحمن بن الحويرث عن محمد 

بن جبير عن عبد الرحمن بن 

دخلت المسجد فرأيت : عوف قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ً خارج تبعته أمشي امن المسجد ف ا

دخل نخال  بي ثمال يشعر ءه وورا

 فاستقبل القبلة فسجد فأطال السجود

وأنا وراءه حتى ظننت أن هللا عز 

شي حتى وجل توفاه فأقبلت أم

طأت رأسي أنظر في فطأ جئت

ما لك يا : وجهه فرفع رأسه، فقال
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: لما أطلت عبد الرحمن؟ فقلت

السجود يا رسول هللا خشيت أن 

نفسك  هللا عز وجل توفىيكون 

رأيتني : إني لما فجئت أنظر، فقال

عليه ئيل دخلت النخل لقيت جبر

تعالى : أبشرك أن هللا السالم، فقال

سلمت عليه ،  من سلم عليك] :يقول

 [.ومن صلى عليك صليت عليه

 

 )الحديث التاسع والثلثون(

حدثنا المسعود عبد هللا بدر الحبشي 

عن محمد بن عبد الكريم عن 

الميانشي عن أبي الفتح الهروي 
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عن أب نصر الترياقي عن عبد 

الجبار بن محمد عن محمد بن 

أحمد عن أبي عيسى محمد بن 

 نا علي بن خشرم نا عيسىسورة 

بن يونس عن عمران بن زائدة عن 

أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي 

هريرة عن النبي صلى هللا عليه 

يا ابن آدم ]: قال: إن هللا يقول وسلم

دتي أمأل صدرك غنى تفرغ لعبا

فعل مألت يديك ال توأسد فقرك وإ

 .[شغال ولم أسد فقرك

 

 ()الحديث األربعون
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حدثنا المسعود عبد هللا بدر الحبشي 

عن أبي طاهر السلفي عن أبي 

بن محمد عن إسماعيل الفتح أحمد 

بن ينال عن أبي العباس بن أحمد 

عن أبي عيسى محمد بن عيسى بن 

عن سفيان بن وكيع سورة الترمذي 

عن إسماعيل بن محمد بن جحادة 

عن عن عبد الجبار بن عباس 

علي األغر أبي مسلم قال: أشهد 

أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا 

على النبي صلى هللا عليه وسلم 

من قال ال إله إال هللا وهللا ]قال: 

قال ال إله إال أنا أكبر صدقه ربه و
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وأنا أكبر وإذا قال ال إله إال هللا 

وأنا ال إله إال أنا  :وحده يقول

وحدي وإذا قال ال إله إال هللا وحده 

إله إال أنا  ال شريك له قال هللا ال

وحدي ال شريك لي وإذا قال ال إله 

إال هللا له الملك وله الحمد قال هللا 

ال إله إال أنا لي الملك ولي الحمد 

وإذا قال ال إله إال هللا وال حول وال 

قوة إال باهلل قال ال إله إال أنا وال 

حول وال قوة إال بي وكان يقول 

من قالها في مرضه ثم مات لم 

 [.رتطعمه النا
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قال العبد الفقير إلى هللا سبحانه 

محمد بن علي بن محمد العربي 

عفا هللا عنه وعن والديه وإخوته 

 وجميع المسلمين:وأصحابه 

انتهت األربعون على ما شرطته 

ويسر هللا فيها وأحسن العون 

وأسندتها إلى هللا تعالى كما ذكرته 

من خرجت عنه من  وأكثر

عن  أصحابنا رووا هذه األحاديث

, 1الشيخ الذي حدثوني بها عنه

ولكن قصدت بذلك أن أجعل لهم 

ذكرا في نقلة الوحي وأنظمهم في 
                                                

 هكذا هذه العبارة وفيها تحريفكما ترى. اهـ مصححه. - 1
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سلك العلماء بحديث رسوله عليه 

 السالم.

 

وها أنا أذكر األربعين المرفوعة 

 إلى هللا من غير إسناد.

 وانتهى الجزء األول.

 

 

 

 الجزء الثاني

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ك عليه السالمرب يسر ببركة نبي
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 )خبر أول(

ه عليه خليلعز وجل لنبيه وقال هللا 

 ا هذا الوجل الشديد؟م] :السالم

يا رب وكيف ال  :براهيمإ فقال :قال

أوجل وال أكون على وجل وآدم 

صلى هللا عليه كان محله في أبي 

ك ونفخت فيه القرب منك خلقته بيد

من روحك وأمرت المالئكة 

ة بالسجود له فبمعصية واحد

. فأوحى إليه: أخرجته من جوارك

براهيم أما علمت أن معصية يا إ

 [.الحبيب على الحبيب شديدة
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رويته موقوفا على إبراهيم بن عبد 

هللا في كتاب درجات التائبين 

إلسماعيل بن إبراهيم الهروي 

 رضي هللا عنه.

 

 )خبر ثان(

قال هللا تعالى: ]يا داود حذر بني 

لقلوب أكل الشهوات فإن اإسرائيل 

المعلقة بالشهوات عقولها محجوبة 

 عني[.

رويته موقوفا على أبي جعفر 

ذكره في درجات التائبين  الجزري

 للهروي.
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 )خبر ثالث(

هللا تعالى لموسى عليه السالم, قال 

وقد قال: يا رب أبعيد أنت فأناديك 

 أم قريب فأناجيك؟, قال تعالى له:

أنا جليس من ذكرني فأنا معه[, ]

العمل أحب إليك يا رب؟,  قال: فأي

 [.قال: ]تكثر ذكري على كل حال

على المقبري في  رويته موقوفا

 الكتاب المذكور.

 

 

 )خبر رابع(
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قال هللا تعالى: ]كذب من ادعى 

أليس كل محب  ,محبتي ونام عني

بيبه, أنا ذا مطلع يطلب الخلوة بح

على أحبابي وقد مثلوني بين 

أعينهم وخاطبوني على المشاهدة, 

قر أ, غدا كلموني بحضوريو

 عينهم في جناتي[.أ

رويته موقوفا على المفضل في 

 الكتاب المذكور.

 

 )خبر خامس(
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: فيمن قتل نفسه قال هللا تعالى

]بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه 

 الجنة[.

 رويته مسندا إلى النبي عليه السالم

 خرجه مسلم في صحيحه.

 

 )خبر سادس(

بدي إن ع] :هللا عز وجل يقولقال 

ني وهو مالق كل عبدي الذي يذكر

 [.قرنه يعني في الحرب

رويته مسندا إلى النبي عليه السالم 

 من مسند الترمذي. هتخرج
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 خبر سابع()

يا ابن آدم لو رأيت تعالى: ]قال هللا 

يسير ما بقي من أجلك لزهدت في 

وقصرت  ,طول ما ترجو من أملك

وابتغيت  ,من حرصك وحيلك

إنما تلقى الندم و ,الزيادة من عملك

وأسلمك  ,لو قد زلت بك القدم

وانصرف عنك  ,األهل والحشم

فال أنت  ,الحبيب وأسلمك القريب

 ,ك زايدلمإلى أهلك عايد وال في ع

فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة 

 [.والندامة
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هذا خبر منقول من الصحف 

يحيى المنزلة, روته عن يونس 

العباسي, عن أبي الفتوح محمد بن 

الطائي, عن سلمة بن شبيب علي 

عن منصور بن عمار, عن أبيه , 

عن زكريا بن إبراهيم, عن سلمة 

 بن عبد الملك, عن وهب بن منبه.

 

 )خبر ثامن(

قال هللا عز وجل: ]يا ابن آدم إن 

رضيت بما قسمت لك أرحت قلبك 

وأنت محمود, وإن لم ترض  وبدنك

بما قسمت لك سلطت عليك الدنيا 
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ض الوحش حتى تركض فيها رك

في البرية, ثم وعزتي وجاللي ال 

لك وأنت  تنال منها إال ما قدرت

 مذموم[

رويته موقوفا على كعب األحبار, 

وقال: إنه في التوراة في جزء 

 للربعي.

 

 )خبر تاسع(

قال هللا عز وجل إلى أهل الجنة إذا 

: ]سالم عليكم عبادي, دخلوها

مرحبا بكم, حياكم هللا, سالم 

 عليكم[.
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مسندا إلى النبي عليه السالم رويته 

في حديث مواقف القيامة, رواه 

 النقاش.

 

 )خبر عاشر(

كل  قال هللا عز وجل: ]يا ابن آدم

يدك لك, وأنت تفر يريدك له وأنا أر

 مني يا ابن آدم ما تنصفني[.

رويته موقوفا على كعب األحبار 

في جزء للربعي رحمه هللا ذكر أنه 

 نقلها من التوراة.

 

 ي عشر()خبر حاد
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ألنعم أهل الدنيا  قال هللا عز وجل

يا ابن صبغة: ] النار إذا صبغه في

 ؟ هل رأيتآدم هل رأيت خيرا قط

 .ال وهللا يا رب :فيقول ؟قط انعيم

الدنيا يقول سبحانه ألبأس أهل و

يا ابن  :صبغةفي الجنة  هصبغوقد 

هل مر بك  ؟آدم هل رأيت بؤسا قط

ا ال وهللا يا رب م :فيقول ؟شدة قط

مر بي بؤس قط وال رأيت شدة 

 [.قط

رويته مسندا خرجه مسلم في 

 مسنده.
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 )خبر ثاني عشر(

]يا ابن آدم  قال هللا عز وجل:

خلقتك من تراب ثم من نطفة ولم 

يعييني خلقك, أفيعييني رغيف 

 أسوقه إليك في حين[.

رويته موقوفا على كعب األحبار 

في جزء الربعي قال: وجدتها في 

 التوراة.

 

 بر ثالث عشر()خ

]سالم عليكم من  قال هللا عز وجل:

الرحمن الرحيم الحي القيوم طبتم 

فادخلوها خالدين طابت لكم الجنة 
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فطيبوا أنفسكم بالنعيم المقيم 

واالقتراب من الكريم والخلود 

 الدايم[

 رويته من حديث النقاش.

 

 )خبر رابع عشر(

إني  قال هللا عز وجل: ]يا ابن آدم

فبحقي عليك كن وحقي لك محب, 

 لي محبا[.

رويته موقوفا على كعب األحبار 

 رضي هللا عنه.

 

 )خبر خامس عشر(
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قال هللا عز وجل يخاطب أهل 

الجنة: ]أنتم المؤمنون وأنا هللا 

المؤمن المهيمن, شققت لكم اسما 

وال من أسمائي, ال خوف عليكم 

أنتم تحزنون, أنتم أوليائي 

وجيراني وأحبابي وأصفيائي 

وأهل محبتي وفي  وخاصتي

 داري[.

رويته من حديث النقاش في 

 .المواقف

 

 )خبر سادس عشر(
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إذا نزل في الثلث هللا عز وجل قال 

الباقي من الليل: ]أنا الملك من ذا 

الذي يدعوني فأستجيب له من ذا 

الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي 

 يستغفرني فأغفر له[.

رويته من صحيح مسلم بن 

 الحجاج.

 

 بع عشر()خبر سا

قال هللا عز وجل: ]إذا تحدث 

عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها 

له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا 

أكتبها بعشر أمثاله وإذا تحدث بأن 
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يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم 

يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له 

 بمثلها[.

رويته من صحيح مسلم بن 

 الحجاج.

 

 )خبر ثامن عشر(

هللا عز وجل: ]يا ابن آدم  قال

خلقتك من أجلي وخلقت األشياء 

من أجلك فال تهتك ما خلقت من 

 [.أجلي لما خلقت من أجلك

 رويته من جزء الربعي.
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 )خبر تاسع عشر(

قال هللا عز وجل: ]يا ابن آدم كما 

غٍد ال تطالبني ال أطالبك بعمل 

 برزق غٍد[.

 رويته من جزء الربعي كم ذكرنا.

 

 ون()خبر عشر

قال هللا عز وجل يخاطب أهل 

: ]سالم عليكم يا معشر الجنة

عبادي المسلمين أنتم المسلمون 

وأنا السالم داري دار السالم 

وسأريكم وجهي كما سمعتم 

 كالمي[.
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رويته من حديث النقاش في 

 المواقف.

 

 وعشرون( )حديث حاد

قال هللا عز وجل: ]يا بن آدم لي 

عليك فريضة ولك علي رزق إن 

تني في فريضتي لم أخنك في خن

 رزقك على ما كان منك[.

رويته من في فريضتي لم أخنك 

 في رزقك على ما كان منك[.

موقوفا  رويته من جزء الربعي

 على كعب األحبار.
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 )خبر ثان وعشرون(

قال هللا عز وجل: ]ابن آدم صل 

أربع ركعات في أول النهار أكفك 

 آخره[.

رويته مسندا من كتاب النسائي 

 حمه هللا.ر

 

 )خبر ثالث وعشرون(

 : ]ابن آدم أنىقال هللا عز وجل

وقد خلقتك من مثل هذه,  تعجزني

حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت 

بين يديك ولألرض منك وئيد ـ 

يعني صوتا ـ ثم جمعت ومنعت 
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: حتى إذا بلغت التراقي قلت

 أتصدق وأنى أوان صدقة[.

 رويته من حديث اسد بن موسى.

 

 شرون()خبر رابع وع

قال هللا عز وجل: ]إذا أحدث 

عبدي ولم يتوضأ فقد جفاني وإذا 

توضأ ولم يصل فقد جفاني وإذا 

صلى ولم يدعني فقد جفاني وإذا 

دعاني ولم أجبه فقد جفوته ولست 

 جاف[.برب 

هللا بن  رويته مرفوعا على عبد

 حنش الكناني عرف بابن الجراح.
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 )خبر خامس وعشرون(

بن آدم ال  اقال هللا عز وجل: ]ي

مت اتخافن فوت الرزق ما د

 خزائني مملوءة ال تنفد أبدا[.

 رويته من جزء الربعي.

 

 )خبر سادس وعشرون(

قال هللا عز وجل يخاطب أهل 

في كالم يقول لهم: ]فإذا الجنة 

تجليت لم وكشفت عن وجهي 

الحجب فاحمدوني وادخلوا إلى 
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جوبين عنه بسالم داري غير مح

 آمنين[.

 ديث النقاش.رويته من ح

 

 )خبر سابع وعشرون(

قال هللا عز وجل: ]يا بن آدم ال 

من ذي سلطان ما دام تخافن 

سلطاني باقيا وسلطاني باق ال ينفد 

 أبدا[.

 رويته من جزء الربعي.

 

 )خبر ثامن وعشرون(
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 دم البن آ يا] :جلو قال هللا عز

على تجوز  تأمن مكري حتى

من فال يأ}: تعالى وقال [.الصراط

 .ال القوم الخاسرون{هللا إمكر 

 رويته من الربعي

 

 )خبر تاسع و عشرون(

 هلقال هللا تعالى في كالم يقوله أل

واجلسوا حولي ردوا علي ] :الجنة

لي وتروني من حتى تنظروا إ

كم يزجبتحفي وأ تحفكمأقريب ف

غشيكم وأحفكم بنوري وأبجوائزي 

 [.من ملكيهب لكم وأبجمالي 
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 ث النقاش فيرويته من حدي

 .المواقف

  

 ثلثون[] خبر

 إنما أتقبل الصالةقال هللا تعالى: }

ممن تواضع بها لعظمتي ولم 

مصرا ي ولم يبت يستطل على خلق

على معصيتي وقطع نهاره في 

ورحم المسكين وابن السبيل ذكري 

واألرملة ورحم المصاب ذلك نوره 

أكأله بعزتي  كنور الشمس

جعل له في أستحفظه مالئكتي وأ
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وفي الجهالة حلما  وراالظلمة ن

 كمثل الفردوس[.ومثله في خلقي 

 رويته عن مسند البزار مسندا.

 

 )خبر حاد وثلثون(

قال هللا عز وجل وقد قالت 

يريد أن دك رب ذاك عب المالئكة يا

يعمل سيئة وهو أبصر به, فقال 

: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها سبحانه

له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له 

ائي[.حسنة إنه   تركها من جرَّ

وي رويته من شرح السنة للبغ

 وخرجه مسلم.
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 )خبر ثان وثلثون(

قال هللا عز وجل للمالئكة يوم 

القيامة في عرض األعمال: 

]انظروا في صالة عبدي أتمها أو 

نقصها فإن كانت تامة كتبت له 

وإن كان انتقص منها شيئا قال  تامة

انظروا هل لعبدي من  سبحانه:

أكملوا لعبدي  :تطوع, وقال

, وقال عليه فريضته من تطوعه

السالم: ثم تؤخذ األعمال على 

 ذاكم[.
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عن مؤلفه  رويته من كتاب الصالة

إمالء منه علينا في مجالس رحمه 

 هللا.

 

 )خبر ثالث وثلثون(

قال هللا عز وجل: ]ابن آدم 

وهصتك ثلث وهصات, الفقر 

والمرض والموت, ومع ذاك إنك 

 [.وثاب

سى بن محمد بن عبد رويته عن مو

الوهاب بن سكينة قال موسى 

وأسنده حتى بلغ به النبي عليه 

 السالم فخبر به عن هللا أنه قاله.
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 )خبر رابع وثلثون(

وقال هللا تعالى لموسى عليه 

السالم: ]إني أعلمك خمس كلمات 

: ما لم تعلم أن قد فهن عماد الدين

وما زال ملكي فال تترك طاعتي, 

ئني قد نفدت فال لم تعلم أن خزا

تهتم لرزقك, وما لم تعلم أن عدوك 

فاجئته وال تدع  قد مات فال تأمن

, وما لم تعلم أني قد محاربته

غفرت لك فال تعب المذنبين, ومالم 

 [.تدخل جنتي فال تأمن مكري
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حدثناه يونس عن محمد الطائي 

عن أبي علي البيهقي عن أبي 

عثمان الصابوني عن أبي سعيد 

نصور عن الحسين الهروي عن م

بن موسى السمار عن جعفر 

الصايغ عن إسحاق بن إسماعيل 

 .عن جرير مرفوعا

 

 ()خبر خامس وثلثون

قال هللا عز وجل مخبرا نبيه محمدا 

عليه السالم: ]إن شئت نبيا عبدا 

أوحى إليه , فوإن شئت نبيا ملكا

, جبرائيل عليه السالم: أن تواضع
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فقال صلى هللا عليه وسلم: نبيا 

 بدا[.ع

رويته من درجات التائبين 

 إلسماعيل الهروي رحمه هللا.

 

 )خبر سادس وثلثون(

قال هللا عز وجل: ]من أهان لي 

 وليا فقد بارزني بالمحاربة[.

 رويته من درجات التائبين وغيره.

 

 )خبر سابع وثلثون(

أحب عبادة قال هللا عز وجل: ]

 عندي النصيحة[.
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رويته من درجات التائبين 

 ت القاصدين للهروي.ومقاما

 

 )خبر ثامن وثلثون(

يخاطب أهل  قال هللا عز وجل

الجنة: ]أنا ربكم الذي كنتم 

تعبدونني ولم تروني, وتدعونني 

وتحبونني وتخافونني, فوعزتي 

وجاللي وعلوي وكبريائي وبهائي 

وسنائي إني عنكم راض, وإني 

أحبكم وأحب ما تحبون, ولكم 

عندي ما تشتهي أنفسكم وتلذ 

ينكم, ولكم عندي ما تدعون وما أع
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شئتم وكل ما شئتم أشاء, فاسألوني 

 [.وال تحتشموا وال تستحيوا

 رويته من حديث المواقف للنقاش.

 

 )خبر تاسع وثلثون(

قال هللا عز وجل: ]يؤذيني ابن آدم 

يسب الدهر وأنا الدهر بيدي األمر 

 [.أقلب الليل والنهار

 رويته من صحيح البخاري.

 

 ن()خبر أربعو

قال هللا عز وجل للمالئكة يوم 

عرفة: ]انظروا إلى عبادي أتوني 
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شعثا غبرا مناجين من كل فج 

 عميق, أشهدكم أني قد غفرت لهم.

فتقول المالئكة: يا رب فالن كان 

يرهق, وفالن وفالنة, فيقول هللا 

 [.تعالى: قد غفرت لهم

 اهـ من كتاب قاسم بن إصبع.

 

الى: العبد الفقير إلى هللا تع قال

انتهت األربعون المرفوعة إلى هللا 

تعالى سبحانه من غير إسناد كما 

شرطته, وها نحن نتلوها بعشرين 

حديثا مسندة إلى هللا بأسانيد الكتب 

أخرجتها منها ال بإسنادي التي 
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إليها مخافة التطويل ورغبة مني 

أن يتضمن هذا الجزء مائة حديث 

إلهية وأزيد حديثا واحدا تصح به 

األحاديث فإن هللا وتر يحب  وترية

 الوتر.

 

 )الجزء الثالث(

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وصلى هللا على سيدنا محمد وآله

 

 )الحديث األول(

قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 فيتضمن هللا لمن خرج "وسلم: 
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 فيسبيله ال يخرجه إال جهادا 

 برسليوتصديقا  بيوإيمانا  سبيلي

الجنة أو ضامن أن أدخله  فهو علي

خرج منه  الذيأرجعه إلى مسكنه 

 ."نائال ما نال من أجر أو غنيمة

مسلم قال: حدثنيه زهير بن خرجه 

وهو  -نا جرير عن عمارة حرب 

زرعة عن  يعن أب -ابن القعقاع 

-قال رسول هللا  :أبى هريرة قال

: وذكر -صلى هللا عليه وسلم

الحديث الذي ذكرناه, ثم قال عليه 

ي نفس محمد بيده ما والذالسالم: "

من كلم يكلم في سبيل هللا إال جاء 
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يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه 

لون دم وريحه مسك والذي نفس 

محمد بيده لوال أن يشق على 

المسلمين ما قعدت خالف سرية 

سبيل هللا أبدا ولكن ال  فيتغزو 

ن سعة أجد سعة فأحملهم وال يجدو

ويشق عليهم أن يتخلفوا عني 

 ينفس محمد بيده لوددت أن والذي

سبيل هللا فأقتل ثم أغزو  فيأغزو 

 ".فأقتل ثم أغزو فأقتل

 

 )الحديث الثاني(
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قال رسول هللا صلى هللا عليه 

تبارك وتعالى عجب ربنا " وسلم:

سبيل هللا فانهزم  فيمن رجل غزا 

ع حتى فعلم ما عليه فرج أصحابه,

 أهريق دمه فيقول هللا عز وجل

رجع  عبديوا إلى : انظرتهلمالئك

 عنديرغبة فيما عندى وشفقة مما 

 "حتى أهريق دمه

موسى بن خرجه أبو داود قال: ثنا 

إسمعيل نا حماد نا عطاء بن 

السائب عن مرة الهمداني عن عبد 

هللا  هللا بن مسعود قال قال رسول

 صلى هللا عليه وسلم ونص.
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 )الحديث الثالث(

ال رسول هللا صلى هللا عليه ق

جل من أهل يؤتى بالر: "وسلم

يا ابن آدم كيف  ه:لالجنة فيقول هللا 

رب  : أيفيقول ؟وجدت منزلك

سل وتمن  :خير منزل. فيقول

لك أن تردني إلى الدنيا أسأ :فيقول

سبيلك عشر مرات لما  فأقتل في

 "يرى من فضل الشهادة

خرجه النسائي قال: أنا أبو بكر بن 

نافع نا بهز نا حماد عن ثابت عن 
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ل: قال رسول هللا صلى هللا قا أنس

 عليه وسلم.

 

 )الحديث الرابع(

صلى هللا عليه قال رسول هللا 

في إن هلل مالئكة يطوفون وسلم: "

، فإذا الطرق، يلتمسون أهل الذكر

ا و  ناد  هللا يوجدوا قوما يذكرون 

ونهم فيحف هلموا إلى حاجتكم,

 :. قالبأجنحتهم إلى السماء الدنيا

م منهم ما فيسألهم ربهم وهو أعل

يقولون  عبادي قال:يقول 
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، ويكبرونك، ويحمدونك يسبحونك

 .ويمجدونك

قال  رأونيهل  :قال فيقول

قال . : ال وهللا ما رأوكفيقولون

 قال يقولون رأونيكيف لو  :فيقول

لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، 

وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك 

 : فما يسألونني؟. قال يقولتسبيحا

 :لجنة . قال يقوليسألونك ا :قال

ال وهللا  :قال يقولون ؟وهل رأوها

فكيف  :يا رب ما رأوها . قال يقول

لو  :قال يقولون ؟لو أنهم رأوها

أنهم رأوها كانوا أشد عليها 

This file was downloaded from QuranicThought.com



عظم ، وأ، وأشد لها طلباحرصا

قال  ؟فمم يتعوذون :. قالفيها رغبة

وهل  :من النار . قال يقول :يقولون

 ما ال وهللا :قال يقولون ؟رأوها

فكيف لو  :رأوها . قال يقول

: لو رأوها قال يقولون ؟رأوها

كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها 

: فأشهدكم أني قد . قال فيقولمخافة

. قال يقول ملك من غفرت لهم

ن ليس منهم إنما فيهم فال :المالئكة

: هم الجلساء ال . قالجاء لحاجة

 يشقى بهم جليسهم".
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سعيد  خرجه البخاري عن قتيبة بن

عن جرير عن األعمش عن أبي 

صالح عن أبي هريرة قال: قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 

 )الحديث الخامس(

قال رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم: "قال موسى عليه السالم: يا 

رب علمني شيئا أذكرك به 

وأدعوك به؟ قال: قل ال إله إال هللا, 

قال موسى: يا رب كل عبادك 

!, قال:قل ال إله إال هللا,  ايقول هذ

قال: ال إله إال أنت, إنما أريد شيئا 
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تخصني به, قال: يا موسى لو أن 

السموات السبع وعمارهن 

واألرضين السبع في كفة وال إله 

إال هللا في كفة مالت بهن الإله إال 

 هللا"

خرجه النسائي عن أحمد بن عمرو 

بن السرح في حديثه عن ابن وهب 

الحرث عن دراج عن عمرو بن 

أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي 

سعيد الخدري عن رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم.

 

 )الحديث السادس(
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رسول هللا صلى هللا عليه قال 

إنه أتاني الملك فقال يا : "وسلم

يقول أما عز وجل محمد إن ربك 

يرضيك أنه ال يصلي عليك أحد إال 

صليت عليه عشرا وال يسلم عليك 

 "د إال سلمت عليه عشراأح

خرجه النسائي عن إسحاق بن 

منصور عن عفان عن حماد عن 

ثابت قال: قدم علينا سليمان مولى 

الحسن بن علي زمن الحجاج 

فحدثنا عن عبد هللا بن أبي طلحة 

عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم جاء ذات يوم البشرى 
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في وجهه فقلنا: إنا لنرى البشرى 

قال: واقتص الحديث  في وجهك

 كما ذكرناه.

 

 )الحديث السابع(

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

حتى إذا فرغ "إن هللا خلق الخلق. 

قامت الرحم فقالت: هذا مقام  منه

العائذ من القطيعة. قال: نعم. أما 

ترضين أن أصل من وصلك 

وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: 

 فذاك لك".
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صلى هللا عليه ثم قال رسول هللا 

}فهل  :"اقرؤا إن شئتم :وسلم

عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 

األرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك 

الذين لعنهم هللا فأصمهم وأعمى 

أبصارهم. أفال يتدبرون القرآن أم 

 .على قلوب أقفالها{"

 قتيبة بن سعيدخرجه مسلم عن 

حاتم بن  عنومحمد بن عباد

ني مولى ب عن معاوية إسماعيل

سعيد عمه  الحباب يأب عن هاشم

قال قال  بن يسار عن أبي هريرة
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 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 وذكر مثله.

 

 )الحديث الثامن(

قال رسول هللا صلى هللا عليه 

: "قال هللا تبارك وتعالى: وسلم

وجبت محبتي للمتحابين في  

والمتجالسين في  والمتباذلين في  

."  والمتزاورين في 

الك بن أنس رضي هللا خرجه م

عنه عن أبي حازم بن دينار عن 

أبي إدريس الخوالني عن معاذ 

رسول هللا سمعه منه قال سمعت 
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يقول: قال هللا  صلى هللا عليه وسلم

 بمثله.

 

 )الحديث التاسع(

إذا أحب  إن هللا"قال رسول هللا: 

 عليه السالم يلائعبدا، دعا جبر

فقال: إني أحب فالنا فأحبه. قال 

يل. ثم ينادي في ائحبه جبرفي

السماء فيقول: إن هللا يحب فالنا 

فأحبوه. فيحبه أهل السماء. قال ثم 

يوضع له القبول في األرض. وإذا 

عبدا دعا جبريل فيقول:  هللا أبغض

إني أبغض فالنا فأبغضه. قال 
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فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل 

السماء: إن هللا يبغض فالنا 

ه. ثم فأبغضوه. قال فيبغضون

توضع له البغضاء في األرض". 

زهير بن حرب. خرجه مسلم عن 

جرير عن سهيل، عن أبيه،  عن

 عن أبي هريرة. قال:

قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وذكر مثله. وسلم

 

 )الحديث العاشر(

أذنب عبد ذنبا. قال هللا عز وجل: ]

قال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال 
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ا، تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنب

فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ 

بالذنب. ثم عاد فأذنب. فقال: أي 

رب! اغفر لي ذنبي. فقال تبارك 

وتعالى: عبدي أذنب ذنبا. فعلم أن 

له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب. 

ثم عاد فأذنب فقال: أي رب! اغفر 

لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: 

أذنب عبدي ذنبا. فعلم أن له ربا 

الذنب، ويأخذ بالذنب. اعمل يغفر 

 [.ما شئت فقد غفرت لك

األعلى بن  عبد خرجه مسلم عن

حماد. نا حماد بن سلمة عن إسحاق 
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 هللا بن أبي طلحة، عن عبد بن عبد

الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي 

عن النبي صلى هللا عليه  هريرة،

وسلم، فيما يحكي عن ربه عز 

 وذكر مثله. وجل قال

 

 شر()الحديث الحادي ع

قال رسول هللا صلى هللا عليه  

ل: وقتبارك وتعالى يإن هللا " وسلم:

من عادى لي ولياً فقد آذنته ]

بالحرب، وما تقرب إلي عبدي 

ء أحب إلي مما افترضت بشي

زال عبدي يتقرب إلي عليه، وما 
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بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: 

كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره 

تي يبطش الذي يبصر به، ويده ال

بها، ورجله التي يمشي بها، وإن 

سألني ألعطينَّه، ولئن استعاذني 

ألعيذنَّه، وما ترددت عن شيء أنا 

فاعله ترددي عن نفس المؤمن، 

 .["يكره الموت وأنا أكره مساءته

محمد بن خرجه البخاري عن 

عن  خالد بن مخلد عن عثمان

شريك بن عبد  عن سليمان بن بالل

ن عطاء، عن هللا بن أبي نمر، ع
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قال رسول هللا  أبي هريرة قال:

 بمثله. صلى هللا عليه وسلم

 

 )الحديث الثاني عشر(

ال رسول هللا صلى هللا عليه ق

 يجاء يوم القيامة بصحف": وسلم

 تعالىمختمة فتنصب بين يدي هللا 

ألقوا ] ة:لمالئكلفيقول هللا عز وجل 

 :فتقول المالئكة [,قبلوا هذااهذا و

 نا إال خيرا فيقولوعزتك ما رأي

إن هذا كان ] :وهو أعلم تعالى

ل اعملغيري وال أقبل اليوم من األ

 .["ابتغي به وجهي إال ما
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خرجه الدارقطني في سننه من 

 قال: ناالحارث بن غسان طريق 

بن  أبو عمران الجوني عن أنس

ال رسول هللا صلى هللا ق :قال مالك

 بمثله. عليه وسلم

 

 )الحديث الثالث عشر(

ل رسول هللا صلى هللا عليه قا

وسلم: "يقول هللا عز وجل: ]يا دنيا 

اخدمي من خدمني واتعبي يا دنيا 

 من خدمك[".

خرجه عبد الحق في رقايقه من 

طريق الحسين بن داود بن معاذ 
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البلخي قال: أنا الفضيل بن عياض 

قال: نا منصور بن إبراهيم عن 

علقمة عن عبد هللا بن مسعود قال: 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال رسول 

 مثله.

 

 )الحديث الرابع عشر(

قال هللا عز وجل:]إن عبدا 

له جسمه ووسعت عليه  2أصمت  

في المعيشة يمضي عليه خمسة 

 أعوام ال يفر إلي لمحروم[.

خرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن 

خلف بن خليفة عن العالء بن 
                                                

 في رواية أصححت. - 2
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المسيب عن أبيه عن أبي سعيد 

 الخدري رفعه بمثله.

 

 )الحديث الخامس عشر(

قال رسول هللا صلى هللا عليه  

خلص رجال من إن هللا سي" :وسلم

ق يوم يأمتي على رؤوس الخال

ه تسعة وتسعين القيامة فينشر ل

كل سجل مثل مد البصر في سجال 

ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك 

فيقول ال يا رب  ؟كتبتي الحافظون

رب  فيقول أفلك عذر فيقول ال يا

إنه وقول بلى إن لك عندنا حسنة في
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ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة  ال

 وأشهد فيها أشهد أن ال إله إال هللا

يقول ثم أن محمدا عبده ورسوله 

حضر وزنك فيقول يا رب ما هذه ا

ل وقيالبطاقة مع هذه السجالت ف

تظلم قال فتوضع السجالت  نإنك ل

فطاشت  ةوالبطاقة في كف ةفي كف

ال يثقل مع وة كفلالسجالت وثقلت ا

 ".اسم هللا شيء

سويد بن نصر  خرجه الترمذي عن

عن ليث بن سعد العبد هللا عن عن 

عن أبي  المعافري عامر بن يحيى

لي قال سمعت لختعبد الرحمن ا
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عبد هللا بن صاحب رسول هللا 

: قال يقول عمرو بن العاص

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 وساق الحديث.

 

 عشر()الحديث السادس 

قال رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم: "يقفون ـ يعني المالئكة ـ 

بين يدي هللا ويشهدون ـ يعني للعبد 

ـ بالعمل المخلص هلل, فيقول هللا 

لهم: أنتم الحفظة على عمل عبدي 

وأنا الرقيب على ما في قلبه, إنه لم 
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يردني بهذا العمل وأراد به غيري, 

 فعليه لعنتي..." الحديث.

ابن المبارك بإسناده عن خرجه 

رجل عن معاذ بن جبل قال: 

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم يقول لي: وذكر حديث رفع 

األعمال وهو حديث طويل ذكرناه 

في األربعين الطواالت لنا بكماله 

 ما تركنا منه شيئا مما وصل إلينا.

 

 )الحديث السابع عشر(

قال رسول هللا صلى هللا عليه 

ثة ال ترد دعوتهم ثال" :وسلم
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الصائم حتى يفطر واإلمام العادل 

لمظلوم يرفعها هللا فوق ودعوة ا

, فتح لها أبواب السماءتالغمام و

وعزتي ] سبحانه: يقول الرب

 [".ألنصرنك ولو بعد حين

كريب  يأبخرجه الترمذي عن 

عبد هللا بن نمير عن سعدان  عن

 ةي عن أبي مجاهد عن أبي مدلبالق

قال قال رسول هللا عن أبي هريرة 

 بمثله. صلى هللا عليه وسلم

 

 )الحديث الثامن عشر(
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يا ]يوم القيامة:  هللا عز وجليقول 

ابن آدم! مرضت فلم تعدني. قال: 

يا رب! كيف أعودك؟ وأنت رب 

العالمين. قال: أما علمت أن عبدي 

فالنا مرض فلم تعده. أما علمت 

أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن 

تطعمتك فلم تطعمني. قال: آدم! اس

يا رب! كيف أطعمك؟ وأنت رب 

العالمين. قال: أما علمت أنه 

استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه؟ 

أنك لو أطعمته لوجدت أما علمت 

ابن آدم! استسقيتك فلم  ذلك عندي؟

تسقني. قال: يا رب! كيف أسقيك؟ 
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وأنت رب العالمين. قال: استسقاك 

لو  عبدي فالن فلم تسقه. أما أنك

 .[سقيته وجدت ذلك عنديأ

نا محمد بن حاتم خرجه مسلم عن 

حماد بن سلمة عن ثابت، عن  بهز

عن أبي رافع، عن أبي هريرة. 

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 الحديث. وسلم

 

 )الحديث التاسع عشر(

رسول هللا صلى هللا عليه قال 

إن هللا إذا كان يوم القيامة " :وسلم

د ليقضي بينهم وكل نزل إلى العباي
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يدعو به رجل  مة جاثية فأول منأ

تل في سبيل جمع القرآن ورجل ق

هللا ورجل كثير المال فيقول هللا 

للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على 

رسولي قال بلى يا رب قال فماذا 

ناء النهار رأ به آقال كنت أقعملت 

فيقول هللا له كذبت وتقول له 

 الى:تع المالئكة كذبت ويقول هللا

قارىء فقد  فالن: بل أردت أن يقال

ويؤتى بصاحب المال  .قيل ذلك

فيقول هللا له ألم أوسع عليك حتى 

لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا 

رب قال فماذا عملت فيما آتيتك 
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قال كنت أصل الرحم وأتصدق 

قول له فيقول هللا له كذبت وت

بل : المالئكة كذبت ويقول هللا

ن جواد فقد قيل ردت أن يقال فالأ

ي قتل في سبيل هللا ؤتى بالذيك ولذ

ماذا قتلت فيقول في :فيقول هللا

أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت 

حتى قتلت فيقول هللا له كذبت 

وتقول المالئكة له كذبت ويقول هللا 

أردت أن يقال فالن جرئ فقد بل 

 ك ثم ضرب رسول هللالقيل ذ

ة صلى هللا عليه وسلم على ركب

فقال يا أبا هريرة أولئك  ريرةأبي ه
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الثالثة أول خلق هللا تسعر بهم النار 

".بن نصر عن عبد هللا يوم القيامة

 بن المبارك عن حيوة بن شريح

عن الوليد بن أبي الوليد أبي عثمان 

المدائني عن عتبة بن مسلم أن 

شفي  األصبحي حدثه أنه دخل 

المدينة فإذا هو برجل فقال من هذا 

هريرة وذكر قصته معه فقالوا أبو 

حتى قال أبو هريرة حدثني رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم: أن هللا... 

 بمثله.

 

 )الحديث العشرون(
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قال رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم: "والذي نفسي بيده ال 

في رؤية ربكم فيلقى  تضارون

العبد وربه فيقول: ]ألم أكرمك 

 وأسودك وأزوجك وأزوجك

اإلبل وأذرك وأسخر لك الخيل و

ترأس وتربع[, فيقول: بلى إي 

رب, فيقول: ]أفظننت أنك مالقي[, 

فيقول: آمنت بك وبكتابك وبرسلك 

وصليت وصمت وتصدقت, ويثني 

بخير ما استطاع, فيقول: ]ها هنا 

إذن[, قال: ثم يقال له: ]اآلن نبعث 

شاهدا عليك[, ويتفكر في نفسه: 
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من ذا الذي يشهد علي, فيختم على 

يقال لفخذه: انطقي, فتنطق فيه, و

فخذه ولحمه وعظامه بعمله, وذلك 

ليعذر من نفسه, وذلك المنافق, ذلك 

 الذي سخط هللا عليه".

خرجه مسلم عن محمد بن أبي 

عمرو عن سفيان عن سهيل بن 

أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 

قال: قالوا: يا رسول هللا هل نرى 

ربنا؟... وذكر حديث الرؤية, 

 الحديث. وساق هذا

 

 )الحديث الحادي والعشرون(
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وهو الحديث الواحد وماية من 

 .األحاديث اإللهية وبه ختم الكتاب

قال رسول هللا صلى هللا عليه 

"يقول هللا تعالى ـ يعني ألهل  وسلم:

إني أنا هللا الجنة قي الجنة ـ : ]

الجواد الغني  الملي  الوفي  الصادق 

وهذه داري قد أسكنتكموها وجنتي 

قد أبحتكموها ونفسي قد أريتكموها 

يدي ذات الندى والطل وهذه 

ة عليكم ال أقبضها مبسوطة ممدود

عنكم وأنا أنظر إليكم ال أصرف 

وني ما شئتم فاسلبصري عنكم 

واشتهيتم فقد آنستكم بنفسي وأنا لكم 
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جليس وأنيس فال حاجة وال فاقة 

بعد هذا وال بؤس وال مسكنة وال 

وال ضعف وال هرم وال سخط 

حرج وال تحويل أبداً سرمداً 

نعيم األبد وأنتم اآلمنون  نعيمكم

ون الماكثون المكرمون المقيم

المنعمون وأنتم السادة األشراف 

الذين أطعتموني واجتنبتم محارمي 

فارفعوا إلي  حوائجكم أقضها لكم 

ربنا  :فيقولون :قال .وكرامة ونعمة

ما كان هذا أملنا وال أمنيتنا ولكن 

ك النظر إلى وجهك إليحاجتنا 

ورضى نفسك عنا فيقول  الكرم أبدا

This file was downloaded from QuranicThought.com



لهم العلي  األعلى مالك الملك 

فهذا  :السخي  الكريم تبارك وتعالى

وجهي بارز لكم أبدا سرمدا 

فانظروا إليه وأبشروا فإن نفسي 

عنكم راضية فتمتعوا وقوموا إلى 

أزواجكم فعانقوا وانكحوا وإلى 

والئدكم ففاكهوا وإلى غرفكم 

دخلوا وإلى بساتينكم فتنزهوا فا

وإلى دوابكم فاركبوا وإلى فرشكم 

فاتكئوا وإلى جواريكم وسراريكم 

في الجنان فاستأنسوا وإلى هداياكم 

من ربكم فاقبلوا وإلى كسوتكم 

فالبسوا وإلى مجالسكم فتحدثوا ثم 
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قيلوا قائلة ال نوم فيها وال غائلة في 

ظل ظليل وأمن مقيل ومجاورة 

وحوا إلى نهر الكوثر ر الجليل ثم

المزهر والتسنيم والكافور والماء 

اغتسلوا والسلسبيل والزنجبيل و

طوبى لكم وحسن مآب ثم وتنعموا 

روحوا فانكبوا على الرفارف 

الحسان والفرش  الخضر والعبقري  

الممدود والماء  والظل المرفوعة

المسكوب والفاكهة الكثيرة ال 

مقطوعة وال ممنوعة ثم تال رسول 

إن } : صلى هللا عليه وسلمهللا

أصحاب الجنة اليوم في شغل 
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فاكهون هم وأزواجهم في ظالل 

على األرائك متكئون لهم فيها 

فاكهة ولهم ما يدعون سالم قوالً 

 :ثم تال هذه اآلية {,من رب رحيم

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً }

 {.وأحسن مقيال

حدثني بهذا الحديث غير مرة 

عليه وعلي  منه  قراءة وسماعا مني

وقراءة عليه وأنا أسمع الشيخ 

اإلمام الشريف المحدث أبو محمد 

بن أبي الحسن بن يونس بن يحيى 

أبي البركات بن أحمد بن عبد هللا 

بن محمد بن أحمد بن حمزة بن 
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بن محمد بن عيسى بن  إسماعيل

موسى بن محمد بن علي بن عبد 

هللا بن العباس عم رسول هللا صلى 

ه وسلم بالحرم الشريف هللا علي

تجاه الكعبة المكرمة في جمادى 

اآلخرة سنة تسع وتسعين 

قال: أنا القاضي أبو وخمسماية 

الفضل محمد بن عمر بن يوسف 

األرموي عن أبي بكر محمد بن 

علي بن محمد المعروف بابن 

الخياط عن أبي سهيل محمود بن 

عمر العكبري عن أبي بكر محمد 

بي بكر عن أ 3بن الحسن النقاش
                                                

قال ابن خلكان: ابن النقاش في أحاديثه مناكير اهـ ويظهر أن هذا الحديث من جملتها  - 3
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محمد بن الحسين الطبري 

البزوري عن محمد بن حميد 

بن صالح عن الرازي عن سلمة 

القاسم بن الحكم عن سالم الطويل 

عن غياث بن المسيب عن عبد 

الرحمن بن غنيم وزيد بن وهب 

. وذكر عن عن عبد هللا بن مسعود

علي حديث مواقف القيامة وعن 

النبي عليه السالم حديث كالم هللا 

 الجنة على ما أوردناه.أهل 

 

تم الكتاب الموسوم )بمشكاة األنوار 

فيما روي عن هللا سبحانه من 
                                                                                          

 اهـ مصححه.
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األخبار(, وانتهى الجزء الثالث, 

وبه انتهى الكتاب بالحرم الشريف 

المكي في ظهر يوم األحد الموفي 

ثلثين من شهر جمادى اآلخرة سنة 

تسع وتسعين وخمسماية, وكتبت 

بن بخط مؤلفها محمد بن علي 

محمد العربي الطائي الحاتمي رحم 

هللا من قرأه ودعا للذي كتب 

 وصلى هللا على محمد وآله.

 يا ثقتي يا أملي أختم بخير عملي.

نقلت من بعض النسخ المنقولة من 

 نسخة المؤلف رحمه هللا.
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وكتب هذه النسخة العبد الفقير 

الراجي عفو هللا وغفرانه يوسف 

ن بن محمد بن عمر السيواسي أحس

 هللا عاقبته.

حامداً ومصلياً في ثامن رمضان 

سنة تسع وثمانين وستماية في 

 دمشق حرسها هللا تعالى.

 

تم طبع هذا الكتاب على نسخة 

 689نقلت عن نسخة محررة سنة 

وهي منقولة عن نسخة نقلت عن 

, ثم حال نسخة المؤلف كما رأيت

دون الرجوع إلى هذا األصل القديم 
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هو عنده  ألجل التصحيح سفر من

إلى بعض البالد, فاضطررت إلى 

مراجعة األحاديث من أصولها 

ومظانها ومراجعة أسماء الرواة 

من محالها, فجاء بحمد هللا وحسن 

توفيقه مصححا حسب اإلمكان, ولم 

أقف على نسخة أخرى فيما اطلعت 

عليه من الفهارس إال على نسخة 

في المكتبة العمومية في اآلستانة 

 اهلل المستعان.وب 817ورقمها 

 ناشره محمد راغب الطباخ
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