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1. Introduction
One of the most contributory factors to the consolidation of Sufism’s role in
Medieval Islamic societies was its connection with hadith culture, both in terms
of its networks and methods of transmission. Even if the “common history” of
these two disciplines could hardly be written, the sources currently available – and
to a lesser extent the studies produced to date – all attest to the idea that Sufism
formed, notwithstanding, a solid binomial with hadith.(1) The meaning of hadith
in this context is not exclusively the textual corpus of sayings and narratives ascribed to the founding figure of Islam, the Prophet Muḥammad, but rather a “sense
of connectedness” (to use Graham’s helpful neologism “ittiṣāliyya”)(2) stretching
back to all the authorities acknowledged as major contributors to the building of
Islam. In this building process, and despite some severe criticism,(3) Sufism obviously emerged as an important agent. Nevertheless, if we want to gain a deeper
understanding of this relationship (which embraces the use of hadith in Sufi doctrines, the role of Sufi masters as hadith transmitters, the heritage of the “piety of
the hadith folk” in Sufi circles,(4) the role of Sufis in special widespread traditions
not attested in other hadith collections, and so on), the edition of new sources remains a pressing desideratum.
Accordingly, the present work aims to offer a manuscript document that may
prove to be a significant contribution to our understanding of the connection between Sufism and hadith culture between the 11th and the 13th centuries C.E., in a
geographical area covering the regions of Khorasan and Great Syria. This manuscript records prophetical reports and Sufi and ascetic sayings dictated by the eminent Sufi master and theologian ʻAbd al-Karīm al-Qushayrī (376-465/986-1072)
during his dictation sessions (amālī). Our manuscript is a unique text, whose edition is justified by two preliminary observations. First, given the nature of dicta(1)

(2)
(3)
(4)

Some preliminary remarks and a bibliography can be found in F. Chiabotti and B. Orfali, “An
Encounter of al-ʻAbbās b. Ḥamza (d. 288/901) with Dhū l-Nūn al-Miṣrī (d. ca. 245/859-60):
Edition and Study of MS. Vollers 875d,” Journal of Abbasid Studies 3 (2016), 90-127; idem,
al-Ḥadīth wa-l-taṣawwuf: Qiṣṣat al-ʻAbbās b. Ḥamza maʻa Dhī l-Nūn al-Miṣrī (Beirut: Dar
al-Machreq, 2018).
William A. Graham, “Traditionalism in Islam: An Essay in Interpretation,” The Journal of
Interdisciplinary History 23.3 (1993), 495-522.
See the collective volume Islamic Mysticism Contested: Thirteen Centuries of Controversies
and Polemics, eds. Frederick de Jong and Bernd Radtke (Leiden: Brill, 1999).
See for instance Christopher Melchert, “The Piety of the Hadith Folk,” International Journal
of Middle East Studies 34.3 (2002), 425-439.
9
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tion texts, the Amālī of Qushayrī represents the end product of a process of oral
transmission, whereby a transmitter selected the material he wanted to pass on.
Second, the Amālī of Qushayrī, in contrast to the uniqueness of our textual testimonial, are well attested in the prosopographical literature, confirming the highly
respected role of Qushayrī “as a traditionalist,” both during his lifetime and after
his death. In light of this new document, we can infer that Qushayrī’s activity as
a muḥaddith strongly contributed to the establishment of his broader spiritual authority. Before presenting the content of the present edition, however, a brief note
on the terms juzʼ (pl. ajzāʼ) and imlāʼ (pl. amālī) is necessary. According to Adam
Gacek, ajzāʼ are:
Independent gatherings or booklets (juzʼ), not to be bound together in
one or more volumes (mujallad) but to be kept separately [...]. Also,
not all codices were bound using rigid book covers. Some were covered in supple leather wrappers without the wooden board or pasteboard.(5)
Our text belongs to this textual family. The whole majmūʻ (codex) is composed
of several ajzāʼ that were bound together at a later time. The content of these ajzāʼ
often represents the dictations the transmitter collected during dictation sessions
(majālis al-imlāʼ) in the presence of a teacher. Again Adam Gacek describes the
situation succinctly:
Students who gathered in study circles (ḥalqat al-dars) for dictation
sessions (majlis al-imlāʼ) would use pen and paper to take down what
they heard. As the study circles grew, the teacher was obliged to employ a famulus (mustamlī) who would relay his words (like a modern loud-speaker) for the benefit of those students who were seated
further away from him. Thus, the so-called al-imlāʼ wa-al-istimlāʼ
became a standard practice with its own well-defined rules.(6)
Enayatollah Fatehi-nezhad underlines the continuity between literary and hadith amālī:
From the mid-3rd/9th century, when the Qurʼānic sciences, ḥadīth,
grammar and philology were developing, and literary classics were
being composed by such distinguished authors as al-Jāḥiẓ, Ibn
Qutayba and al-Mubarrad, a new genre of amālī appeared. These
were devoted not only to ḥadīth and Islamic law, but also, like other
literary works, to a diverse range of subjects such as exegesis, gram(5)
(6)

Adam Gacek, Arabic Manuscripts: A Vademecum for Readers (Leiden: Brill, 2009), 23.
Ibid., 92.
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mar, philology, poems and history, which were regarded as the main
themes of literature indispensable for writers and scholars. This genre
of amālī, a few of which have survived, is in general a disorganized
collection of various literary and religious accounts, and may be regarded, due to their focus on philology and rare and difficult words,
as the continuation of literary books (…).(7)
The hybrid nature of our Juzʼ, combining the dictation of hadith, poetry and
other quotations, can be regarded as a typical characteristic of adab literature.

2. A Manuscript and Its Textual Itinerary: The Codex Ẓāhiriyya
1135
The catalogue of the Ẓāhiriyya library of Damascus records a manuscript
entitled Juzʼ fīhi muntaqā min Amālī Abī l-Qāsim ʻAbd al-Karīm b. Hawāzin al-Qushayrī.(8) This Juzʼ belongs to a larger collection of hadith (the majmūʻ
1135), a great part of which consists of the hadiths that the Damuscus-born Ḥāfiẓ
Ḍiyāʼ al-Dīn al-Maqdisī (d. 643/1245) heard from Abū l-Muẓaffar ʻAbd al-Raḥīm
al-Samʻānī (d. 617/1220) during several dictation-sessions (amālī) in Merv and
Bukhara.(9) The Juzʼ was later isolated from its original collection and stored as
a single unit, maybe by a later keeper of the library of the Ḍiyāʼiyya mosque.
According to the catalogue, it is now the third text of the majmūʻ, yet its folio
numbers as well as the handwriting confirm its original position in the middle of
the hadith heard by Ḍiyāʼ al-Dīn al-Maqdisī in Merv:
The position and content of the Amālī within the codex Ẓāhiriyya 1135 are as
follows:(10)
(7)

Enayatollah Fatehi-nezhad and Jawad Qasemi, trans., “Amālī. ii Literary Amālī,” Encyclopedia Islamica, online.
(8) See Yāsīn Muḥammad al-Sawwās, Fihris makhṭūṭāt dār al-kutub al-Ẓāhiriyya: al-majāmīʻ
(Damascus: Maṭbūʻāt Majmaʻ al-Lugha al-ʻArabiyya bi-Dimashq, 1403H/1983), 1:267. See
also: Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Fihris makhṭūṭāt dār al-kutub al-Ẓāhiriyya: al-muntakhab min makhṭūṭāt al-ḥadīth (Riyadh: Maktabat al-Maʻārif li-l-Nashr wa-l-Tawzīʻ, 2001),
412, n. 536. In this last catalogue the title given on page 412 (Muntaqā min al-masmūʻ bi-Marw
ʻan mashāyikh Bukhārā) does not correspond with the title found on fol.1a: Juzʼ muntaqā mimmā samiʻnāhu bi-Marw wa-huwa mimmā samiʻahu shaykhunā bi-Bukhārā.
(9) MS Ẓāhiriyya 1135/1, fols. 1-106 and 119-142. On fol. 1a we read: Juzʼ mimmā samiʻnāhu
bi-Marw wa-huwa mimmā samiʻahu shaykhunā bi-Bukhārā. The whole codex has been edited
by Suʻūd b. ʻĀbid b. Sālim b. al-Muṭrafī al-Ḥarbī as a doctoral dissertation at the University
of Medina, but we were unable to gain access to his thesis. Since the website al-Maktaba
al-Shāmila has an electronic version of it, we will exclusively rely on a color digital copy of the
manuscript. The Shāmila file does not contain the Amālī of Qushayrī.
(10) We rely on the description of the majmūʻ published by Yāsīn Muḥammad al-Sawwās, op. cit.
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1) A collection of ajzāʼ on hadith dictated by Abū l-Muẓaffar ʻAbd al-Raḥīm alSamʻānī, fols. 1-106 and 119-142. The missing pages are our edited text, now
the third of the collection.
2) A session of hadith teaching (majlis) of Abū l-Fawāris al-Ṭirād al-Zabīdī (d.
491/1097-8). This majlis was included in the previous majmūʻ (fols. 16-21) and
now occupies the second place.
3) A selection of the dictation sessions of Qushayrī, fols. 107-118. This Juzʼ was
originally in the middle of the majmūʻ but now occupies the third position.
This section is the object of the present edition. The title page (fol. 107a) indicates that this Juzʼ contains hadiths transmitted by Qushayrī to his grandson
Hibat al-Raḥmān (riwāyat Abī l-Asʻad Hibat al-Raḥmān). In addition to these
hadiths, the Juzʼ contains other related material (wa-fīhi ghayru dhālika) that
Ḍiyāʼ al-Dīn al-Maqdisī heard from Samʻānī ([akhbara]nā bi-jamīʻihi al-imām
al-ʻālim Abū l-Muẓaffar al-Samʻānī). The Amālī occupy fols. 107a-116a. We
decided to also edit the remaining folios to respect the unity of the Juzʼ, despite
their apparent miscellaneous character. In reality, those materials are linked
with Hibat al-Raḥmān and, more broadly, the Nishapurian milieu to which he
belonged (Shāfiʻī, Ashʻarī and Sufi). A brief survey of the content of the Juzʼ
is as follows:
– fols. 107a-116a: the Amālī of Qushayrī
– fols. 116b: a collection of hadith of Abū ʻAlī al-Farmadhī (d. 477/1080),
a Sufi master who studied hadith and Sufism, among other masters, with
Qushayrī.(11) As far as we know, no other writings of Farmadhī have survived, making this work the first textual legacy that can be ascribed to him.
It is worth noting in his chain of transmission the presence of a certain Abū
Ḥāmid al-Ghazālī, who was the uncle of the famous Abū Ḥāmid al-Ghazālī
Ḥujjat al-Islām (d. 505/1111).(12)
– fols. 116a-117a: miscellaneous narrations and poetry of al-Shāfiʻī
(d. 204/820). Shāfiʻī was regarded not only as master of legal thought but
also as a paradigmatic adīb whose spiritual type was close to the ideal of
Sufism according to Abū ʻAbd al-Raḥmān al-Sulamī and Qushayrī.(13) Hibat
(11) On his relationship with Qushayrī, see Chiabotti, “Entre soufisme et savoir islamique: L’oeuvre
de ʻAbd al-Karīm al-Qushayrī (376-465/986-1072)” (PhD diss., University of Aix-Marseille,
2014), 228-231.
(12) see Frank Griffel, “Al-Ghazālī or al-Ghazzālī? On a Lively Debate among Ayyūbid and Mamlūk Historians in Damascus,” in Islamic Thought in the Middle Ages: Studies in Text, Transmission and Translation, in Honour of Hans Daiber, eds. Anna Akasoy and Wim Raven (Leiden:
Brill, 2008), 101-102.
(13) See Sulamī, Kitāb Kalām al-Shāfiʻī fī l-taṣawwuf, ed. Mohammed Soori, in Majmūʻat āthār
Abū ʻAbd al-Raḥmān al-Sulamī, eds. Nasrollah Pourjavady and Mohammed Soori (Tehran: Iranian Institute of Philosophy and Institute of Islamic Studies, Free University of Berlin, 2009),=
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al-Raḥmān’s transmission of Shāfiʻī’s poetry and quotations can therefore
easily be understood in the context of his multifaceted religious identity.
Bulliet has studied in depth the interplay between Sufism, Ashʻarism and
Shāfiʻism in medieval Nishapur.(14)
– fol. 108a-b: various hadiths and poetry transmitted by Hibat al-Raḥmān.
A collection of hadith transmitted by the Companion Usāma Ibn Zayd (musnad), fols. 143-154, transmitted by Ibn Manīʻ Abū l-Qāsim al-Baghawī (d.
317/929-30).
A text entitled Fawāʼid Khurāsān min al-ʻawālī al-ṣiḥāḥ al-muntaqāt, fols.
155-172, a collection of hadith transmitted by Khorasani authorities that
could claim short isnāds (ʻuluww fī l-isnād). This collection was composed by
Muḥammad b. ʻUmar al-ʻUthmānī al-Dimashqī (d. 618/1221-2).
A Juzʼ on hadith, fols. 173-189. According to Yāsīn Muḥammad al-Sawwās,
the author could be the famous Abū Nuʻaym al-Iṣbahānī (d. 430/1038).
A text entitled Maʻrifat al-ṣaḥāba (Knowledge of the Companions), fols. 191235, by Abū ʻAbdallāh Muḥammad b. Isḥāq b. Yaḥyā b. Munda (d. 395/1004-5).(15)

Yāsīn Muḥammad al-Sawwās has noted that our collection of hadiths includes
much more than prophetic reports and also comprises a significant amount of ascetic narrative (and some Sufi sayings) as well as poetry and exhortations.(16) In
order to grasp more clearly the complex structure of the Juzʼ edited here, we will
present each layer of the line of transmission, the main personalities involved, and
the content of the dictations, starting from the most recent authority.

2.1 Ḍiyāʼ al-Dīn al-Maqdisī (Damascus, 13th century)
Ḍiyāʼ al-Dīn al-Maqdisī al-Ḥanbalī (569/1173–643/1245), the grandson of Ibn
Qudāma (d. 620/1223), was a renowned scholar of the Maqdisī family. His parents
emigrated from the region of Jammāʻil, near Jerusalem, to Damascus during the
Crusades, in 551/1156, and established themselves in the district of al-Ṣāliḥiyya,
on the Jabal Qāsiyūn where they became leaders in an intensely active scholarly
=3: 407-440. For a study of this treatise see J.-J. Thibon, L’oeuvre d’Abū ‘Abd al-Rahmān
al-Sulamī (325/937-412/1021) et la formation du soufisme (Damascus: IFPO, 2009), 407-15.
See also Chiabotti, “Entre soufisme et savoir islamique,” 129-143, on the role of Shāfiʻī in
Qushayrī’s œuvre.
(14) See R. W. Bulliet, The Patricians of Nishapur: A Study in Medieval Islamic Social History
(Cambridge: Harvard University Press, 1972).
(15) On Ibn Munda, see F. Rosenthal, “Ibn Munda,” EI2, online; Scott C. Lucas, Constructive Critics, Ḥadīth Literature, and the Articulation of Sunnī Islam (Leiden: Brill, 2004), 97, n.139.
(16) “taḍummu kathīran min akhbār al-zuhhād wa-aqwālihim, wa-kathīran min al-shiʻr wa-l-waʻẓ
ilā jānib aḥādīth al-rasūl,” op. cit., 266.
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environment focused on piety and hadith transmission.(17) During Ayyubid rule,
the teaching of hadith underwent a deep modification that impacted its value in
society.(18) The myriad certificates of samāʻ recorded in manuscripts of this period
testify to the wide diffusion of public lectures and hadith transmission, not only
in mosques and madrasas but also in public spaces, with increasing attendance by
a non-specialized audience. In addition to hadith, other texts related to piety and
spirituality were read publicly and transmitted. Stefan Leder has analyzed the historical insights that could be gleaned from the study of such certificates of audition
and had particularly underlined the role of the Maqādisa of the Ṣāliḥiyya district:(19)
The Audience Certificates on Damascene manuscripts provide a
reliable source for the study of classical texts, especially their origin and the particulars of their transmission. Moreover, they furnish
first-hand documentation on the education of the literati on the one
hand, and their subsequent teaching activity on the other, and display
with unparalleled detail the various facets of a popular culture. From
about the middle of the 12th century, public lectures on topics such as
ḥadīth, jurisprudence, edifying tales, etc., became widespread in Damascus. The lectures were visited by experts, students and common
people alike. As the documents show, these meetings, which continue
an old tradition of open lectures, enjoyed immense popularity.(20)
Our Juzʼ does not depart from this rule since it records a list of people who
attended its public recitation in the Ḍiyāʼiyya madrasa, Damascus, during the year
677 (Rabīʻ al-Awwal, August 1278, see edition #112-113). Biographical records
(17) See G. Makdisi, “Ibn Ḳudāma al-Maḳdisī,” EI2. On Ḍiyāʼ al-Dīn, see, among other publications: Daniella Talmon-Heller, “The Cited Tales of the Wondrous Doings of the Shaykhs of
the Holy Land by Ḍiyāʼ al-Dīn Abū ʻAbd Allāh Muḥammad b. ʻAbd al-Wāḥid al-Maqdisī
(569/1173–643/1245): Text, Translation and Commentary,” in The Crusades: The War for the
Holy Land, ed. Thomas Asbridge (New York: Simon and Schuster, 2010), 1:111-154; idem,
Islamic Piety in Medieval Syria Mosques, Cemeteries and Sermons under the Zangids and
Ayyūbids (1146–1260) (Brill: Leiden, 2007); Stefan Leder, “Charismatic Scripturalism: The
Ḥanbalī Maqdisīs of Damascus,” Der Islam 74 (1997), 279–304. For a survey of classical biographical entries, see the introduction of some modern editions of Ḍiyāʼ al-Dīn’s works, such
as Thabt masmūʻāt al-imām al-Ḥāfiẓ Ḍiyāʼ al-Dīn Muḥammad b. ʻAbd al-Wāḥid al-Maqdisī,
ed. Muḥammad Muṭīʻ al-Ḥāfiẓ (Beirut: Dār al-Bashāʼir al-Islāmiyya, 1999).
(18) Eerik Dickinson, “Ibn al-Ṣalāḥ al-Shahrazūrī and the Isnād,” Journal of the American Oriental
Society 122.3 (2002), 481-505. See also Chiaboti and Orfali, “An Encounter.”
(19) Stefan Leder, Yāsīn Muḥammad al-Sawwās and Maʼmūn al-Ṣāgharjī, Muʻjam al-samāʻāt
al-Dimashqiyya: Les certificats d’audition à Damas 550-750h./1155-1349 (Damascus: Institut
Français de Damas, 1996). See also Konrad Hirschler, The Written Word in the Medieval Arabic Lands: A Social Cultural History of Reading Practices (Edinburgh: Edinburgh University
Press, 2012).
(20) Ibid., 27.
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attest to the important role of Ḍiyāʼ al-Dīn al-Maqdisī as a transmitter, describing
his wide travels in Islamic lands, thanks to which he was able to bring diverse
material back to Damascus(21) as Stefan Leder has noted:
[Ḍiyāʼ al-Dīn] travelled widely in search of knowledge and heard
from many sheikhs and wrote down many treaties, was eager to authenticate his copies by reading them to their transmitters. By writing
down this procedure on the manuscript, he gave to his exemplar the
characteristic of a verified copy, which could then be used as a basis
for other official copies.(22)
Ḍiyāʼ al-Dīn collected materials included in the present edition during one of
his trips in Khorasan, where he met Abū l-Muẓaffar al-Samʻānī whose name appears as the main transmitter of all the ajzāʼ of the codex. A confirmation of this
meeting (and of the transmission of the Amālī of Qushayrī) can be found in the list
of his masters and transmitters that he penned personally (the bio-bibliographical
Thabt):
I heard from and recited to the noble Shaykh the imam Abū l-Muẓaffar ʻAbd al-Raḥīm b. ʻAbd al-Karīm b. Muḥammad b. Manṣūr alSamʻānī in the preserved city of Merv in the first decade of Dhū
l-Qaʻda of the year 608/1212 twenty four sessions of the dictations
of Qushayrī ʻAbd al-Karīm according to his samāʻ, from Hibat alRaḥmān the grand-son […](23)
The date of Dhū l-Qaʻda of the year 608/1212 is explicitly recorded in our
manuscript (#112), beside a previous date, Jumāda al-Ākhira 607/November 1210
(#111), but this could simply mean that Ḍiyāʼ al-Din spent more than a year in
Merv, which is plausible given the great number of ajzāʼ he recorded there or that
he visited Samʻānī more than once during his travels. The text stresses that the
material contained in this Juzʼ is only a selection (muntaqā) from all the Amālī that
he received from Abū l-Muẓaffar (during twenty-four dictation sessions, #111).

2.2 Abū l-Muẓaffar al-Samʻānī (Merv, end of the 12th Century-Beginning of the 13th Century)
Abū l-Muẓaffar ʻAbd al-Raḥīm b. ʻAbd al-Karīm b. Muḥammad b. Manṣūr b.
Muḥammad b. ʻAbd al-Jabbār al-Samʻānī (537-617/1143-1220) was a member of
(21) See ibid., 541-542 for a list of the dictations in which Ḍiyāʼ al-Dīn was involved in. Stefan
Leder, Yāsīn Muḥammad al-Sawwās and Maʼmūn al-Ṣāgharjī did not study our Juzʼ.
(22) Ibid., 29.
(23) Maqdisī, Thabt masmūʻāt al-imām al-Ḥāfiẓ Ḍiyāʼ al-Dīn, 62.
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the Samʻānī family.(24) He was the son of Abū Saʻd al-Samʻānī (d. 562/1166),(25) the
author of the Ansāb and of Adab al-imlāʼ wa-l-istimlāʼ, who was in turn the grandson of Manṣūr b. Muḥammad al-Samʻānī (d. 489/1096), the author of a number
of works in the field of exegesis, hadith (both collections and terminology) and
uṣūl.(26) ʻAbd al-Raḥīm had studied with his father Abū Saʻd and travelled with
him,(27) as we can see in the Muntakhab where Abū Saʻd mentions the occasions
he met a certain shaykh and whether his son Abū l-Muẓaffar was with him or not.(28)
The Samʻānī family was in contact with the Qushayrī family since the time of
Manṣūr b. Muḥammad al-Samʻānī. Dhahabī quotes an exchange between Hibat
al-Raḥmān and Abū l-Muẓaffar al-Samʻānī’s father, Abū Saʻd:
I heard Abū l-Asʻad [Hibat al-Raḥmān] al-Qushayrī say: Your
grand-father [Manṣūr b. Muḥammad] was questioned in the presence
of my father [ʻAbd al-Wāḥid al-Qushayrī] about the hadith on the
divine attributes (ḥadīth al-ṣifāt).(29) He replied: You should practice
the religion of the elderly women! (ʻAlaykum bi-dīn al-ʻajāʼiz).(30)
This quote from Dhahabī proves the shared hadith network of the Qushayrī and
the Samʻānī. In the same vein, we know that Abū l-Muẓaffar al-Samʻānī studied
under another individual close to the Qushayrī family, ʻAbd Allāh Abū l-Barakāt
al-Furāwī, who transmitted to him some works in the field of hadith. In his time
he was active as a muḥaddith and Yāqūt al-Rūmī (d. 626/1229) assisted at one of
his majālis.(31) Ibn ʻAbd al-Karīm Abū l-Muẓaffar al-Samʻānī, born in 537/1143,
must have met Hibat al-Raḥmān in 545/1151 in Nishapur (as stated in the isnād of
the Juzʼ, #1), when he was only eight years old. Ibn al-ʻAdīm (d. 660/1292) in his
history of Aleppo (Bughyat al-ṭalab fī tārīkh Ḥalab), confirms this chain of transmission, since he received hadith from Abū l-Muẓaffar al-Samʻānī, who in turn re(24) al-Dhahabī (Siyar aʻlām al-nubalāʼ, ed. Shuʻayb al-Arnāʼūṭ (Beirut: Muʼassasat al-Risāla,
1983), 20:171) confirms that he was a pupil of Hibat al-Raḥmān al-Qushayrī. His biography
can be found in Dhahabī, Siyar, 19:114-119.
(25) Dhahabī, Siyar, 20:456; R. Sellheim, “al-Samʻānī,” EI2.
(26) R. Sellheim, “al-Samʻānī,” EI2.
(27) Ibid.
(28) Samʻānī, Muntakhab min muʻjam shuyūkh al-Samʻānī, ed. Muwaffaq b. ʻAbd Allāh (Riyadh:
Dār ʻĀlam al-Kutub, 1996), 3:1630.
(29) More precisely, ḥadīth al-ṣifāt refers here to all those traditions containing anthropomorphic
descriptions of God. The ahl al-ḥadīth tended to accept these hadiths without interpreting them,
while Muʻtazilī and Ashʻarī developed a more rational understanding of their meaning. See
Daniel Gimaret, Dieu à l’image de l’homme: Les anthropomorphismes de la sunna et leur interprétation par les théologiens (Paris: CERF, 1997); Livnat Holtzman, Anthropomorphism in
Islam: The Challenge of Traditionalism (700-1350) (Edinburgh: Edinburgh University Press,
2018).
(30) Dhahabī, Siyar, 19:119.
(31) R. Sellheim, “al-Samʻānī,” EI2.

The Amālī of Abū l-Qāsim al-Qushayrī

17

ceived them from Hibat al-Raḥmān.(32) Thus, the present dictation of hadith (imlāʼ
al-ḥadīth) took place one year before Hibat al-Raḥmān’s death date (d. 546/1152).
The line of transmission of the hadith collected in the Amālī is particularly significant in the context of Ḍiyāʼ al-Dīn’s scholarly activity. Eerik Dickinson notes in
his introduction to his translation of the Muqaddima of Ibn al-Ṣalāḥ al-Shahrazūrī,
another great hadith scholar of the Ayyubid period, that:
Individuals like Ibn al-Samʻānī (537/1143-618/1221), Furāwī (ca.
522/1128-608/1212) and al-Muʼayyad (or perhaps al-Muʼayyid)
al-Ṭūsī (524/1130-617/1220) are now nothing but placeholders in
obscure isnāds, but in their day they enjoyed international prestige
because they had comparatively short isnāds. Their prominence is reflected in the fact that their reports are the only ones for which Ibn alṢalāḥ [al-Shahrazūrī] quotes the isnād in extenso in the Muqaddima.(33)
It is, therefore, not surprising that the isnāds in our Juzʼ represent the greater
part of the transmission, whereas the actual texts (mutūn) are mostly short hadiths.
What these scholars sought were not the hadiths themselves, which were well
known traditions and attested elsewhere, but rather those precious chains of transmission. We will come back to this point in the second part of this introduction.

2.3 Hibat al-Raḥmān, the Grandson of Qushayrī (Nishapur, 12th
Century)
On fol. 106 of our manuscript, we find the beginning of the samāʻ connecting
Ḍiyāʼ al-Dīn via Samʻānī to Hibat al-Raḥmān and finally to Qushayrī. The introduction employs many technical terms and stresses different levels and modalities of transmission (as indicated by the specific terms akhbaranā, ḥaddathakum,
anbaʼanā). We offer here the Arabic text and a literal English translation:
Akhbaranā al-imām al-ʻālim Abū l-Muẓaffar ʻAbd al-Raḥmān b.
ʻAbd al-Karīm b. Muḥammad b. Manṣūr b. Muḥammad b. ʻAbd
al-Jabbār al-Samʻānī bi-qirāʼatī ʻalayhi bi-Marw qultu lahu ḥaddathakum Hibat al-Raḥmān b. Abī Saʻīd ʻAbd al-Wāḥid b. ʻAbd alKarīm b. Hawāzin al-Qushayrī min aṣl samāʻihi ʻalayhi sanat 544
bi-Naysābūr qāla anbaʼanā al-ustādh al-imām Abū l-Qāsim ʻAbd alKarīm b. Hawāzin al-Qushayrī qirāʼatan ʻalayhi qāla anbaʼanā Abū
l-Ḥusayn al-Khaffāf… (fol. 107b)
(32) Ibn al-ʻAdīm, Bughyat al-ṭalab fī tārīkh Ḥalab, ed. Suhayl Zakkār (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.),
7:3467.
(33) Eerik Dickinson, trans., An Introduction to the Science of the Ḥadīth: Kitāb Maʻrifat anwāʻ
ʻilm al-ḥadī th (Reading: Garnet, 2005), xvi.
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The imam, the scholar Abū l-Muẓaffar ʻAbd al-Raḥmān b. ʻAbd alKarīm b. Muḥammad b. Manṣūr b. Muḥammad b. ʻAbd al-Jabbār alSamʻānī has transmitted to us while I was reciting to him (bi-qirāʼatī
ʻalayhi) in the city of Merv, I said to him: Hibat al-Raḥmān b. Abī
Saʻīd ʻAbd al-Wāḥid b. ʻAbd al-Karīm b. Hawāzin al-Qushayrī transmitted to you these hadiths (ḥaddathakum) from the original copy
of his own audition certificate (min aṣl samāʻihi)(34) in the year 544
in Nishapur and told: it was imparted to us (anbaʼanā) by the master, the imam Abū l-Qāsim ʻAbd al-Karīm b. Hawāzin al-Qushayrī
during a reading session (qirāʼatan ʻalayhi), he said: Abū l-Ḥusayn
al-Khaffāf imparted to us…
Abū l-Asʻad Hibat al-Raḥmān (460/1068(35)- 540/1146 or more likely 546/1152
according to Samʻānī),(36) was the major figure of the third generation of Qushayrī’s grandsons. He was the third son of Qushayrī’s second son Abū Saʻīd ʻAbd
al-Wāḥid (460-494/1068-1101)(37) and is defined by Samʻānī khaṭīb Naysābūr
wa-muqaddam al-Qushayriyya bihā, as a preacher of Nishapur and the most eminent delegate of the city’s Qushayriyya.(38) Francesco Chiabotti has collected the
available pieces of information about Hibat al-Raḥmān, on the basis of which
we can here sum up Hibat al-Raḥmān’s role as a scholar and a Sufi master. He
distinguished himself from the bulk of Qushayrī’s sons and grandsons with his
explicit commitment to Sufism. Among other sources, a quite early one (ʻUmar
al-Suhrawardī, d. 632/1234), states that Hibat al-Raḥmān invested Raḍī al-Dīn alṬālaqānī (one of ʻUmar al-Suhrawardī’s masters, d. 590/1194) with his khirqa in
his ribāṭ in Nishapur.(39) Hibat al-Raḥmān’s role as spiritual director is also evident
(34) “Aṣl (pl. uṣūl), a term in the science of ḥadīth which signifies any primary written copy of ḥadīth
which is derived directly from orally transmitted accounts,” cf. Faramarz Haj Manouchehri and
Keven Brown, “Aṣl,” Encyclopaedia Islamica, online. On the concept of aṣl, see also Adam
Gacek, Arabic Manuscripts, 92.
(35) Dhahabī, Siyar, 20:181.
(36) Ṣarīfīnī, al-Muntakhab min kitāb al-Siyāq li-tārīkh Nīsābūr, ed. Muḥammad Kāẓim Maḥmūdī
(Tehran: Maktabat Mutḥaf wa-Markaz Wathāʼiq Majlis al-Shūrā al-Islāmī, 2012), 787;
Samʻānī, al-Taḥbīr fī l-muʻjam al-kabīr, ed. Munīra Nājī Sālim (Baghdad: Maṭbaʻat al-Irshād,
1975), 2:369; Subkī, Ṭabaqāt al-shāfiʻiyya al-kubrā, eds. Maḥmūd Muḥammad al-Ṭanāḥī and
ʻAbd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥulw (Cairo: ʻĪsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1965), 7:329; Ibn Najjār,
al-Mustafād min Dhayl Tārīkh Baghdād, ed. Qayṣar Abū Faraḥ (Beirut: Dār al-Kitāb al-ʻArabī,
n.d.), 251-53. On him see Francesco Chiabotti, “ʻAbd al-Karīm al-Qushayrī (d. 465/1072):
Family Ties and Transmission in Nishapur’s Sufi Milieu during the Tenth and Eleventh Centuries,” in Portrait of Family with Saints, eds. Catherine Mayeur-Jaouen and Alexandre Papas
(Berlin: Schwartz Verlag, 2013), 255-307.
(37) On Abū l-Asʻad Hibat al-Raḥmān, see Francesco Chiabotti, “Family Ties,” 283ff.
(38) Samʻānī, Taḥbīr, 2:369; Subkī, Ṭabaqāt, 7:329.
(39) Erik Ohlander, Sufism in the Age of Transition: ʻUmar al-Suhrawardī and the Rise of Islamic=
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in other accounts, such as Ibn Munawwar’s Asrār al-tawḥīd, in which Hibat alRaḥmān speaks of the economic problems he encountered in running the khāniqāh/
madrasa.(40) Florian Sobieroj unearthed another, later but significant source: Ibn
al-Mulaqqin’s Ṭabaqāt al-awliyāʼ. In the chapter describing the author’s chains of
spiritual investment (salāsil libs al-khirqa), he describes Qushayrī’s investment of
Hibat al-Raḥmān with the khirqa:
It was said that [Hibat al-Raḥmān] was five years old. [Hibat alRaḥmān] said: “He [= Qushayrī] led me to a public bath, he sat me
down on his lap and shaved my head. He began the initiation transmission (laqqananī), by saying, ‘Repeat: I am a beggar, son of a beggar. So were my father and grandfather.’ He went on to a second
transmission by reciting [these lines of poetry]:
		
		

His desire reached me before I even knew desire.
He found an empty heart and settled decisively in.

Qushayrī dressed him [with the khirqa] of Abū ʻAlī al-Daqqāq, of
Abū l-Qāsim Ibrahīm b. Muḥammad b. Ḥamawayh al-Naṣrābādhī, of
Shiblī, of Junayd.(41)
Hagiographical literature has preserved the memory of the special bond
Qushayrī developed with his sons and grandsons. Another example is the memoirs
of ʻAbd al-Ghāfir al-Fārisī, the author of the Siyāq li-tārīkh Naysābūr and one of
Qushayrī’s grandsons. In his entry on Abū ʻAlī al-Maʻīnī (d. 463/1071), he relates
how his grandfather Qushayrī used to bring him to the majlis of al-Maʻīnī that
prayed for him. (42)
Classical prosopographical literature shows some concern about Hibat alRaḥmān’s young age at the death of Qushayrī (five years old). Ibn Najjār and then
=Mystical Brotherhoods (Leiden: Brill, 2008), 91. On him and on the khirqa he received from
Hibat al-Raḥmān, called “his Master in the Sufi Path,” see Qazwinī, al-Tadwīn fī akhbār [ahl
al-ʻilm bi-] Qazwīn, ed. ʻAzīz Allāh al-ʻUṭāridī (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyya, 1987), 2:144
and ff.
(40) Muḥammad Ebn-e Monavvar, Ebn Monawwar, The Secrets of God’s Mystical Oneness, Or,
The Spiritual Stations of Shaikh Abu Sa’id, trans. John O’Kane (Costa Mesa, California: Mazda
Publishers in association with Bibliotheca Persica, 1992), 567.
(41) Ibn Mulaqqin, Ṭabaqāt al-awliyāʼ, ed. Muṣṭafā ʻAbd al-Qādir ʻAṭā (Beirut: Dār al-Kutub
al-ʻIlmiyya, 1998), 322. Translation based on a German translation by F. Sobieroj, Die Responsensammlung Abū l-Qāsim al-Qušairī´s über das Sufitum: Kritische Edition der ʻUyūn
al-aǧwiba fī funūn al-asʼila (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012), 5-6.
(42) “wa-laqad ḥamalanī al-imām zayn al-islām jaddī ilā majlisihi fa-niltu bayna yadayhi faḍlan
wa-duʻāʼan,” Fārisī, al-Mukhtaṣar min kitāb al-Siyāq li-tārīkh Nīsābūr, ed. Muḥammad Kāẓim
al-Maḥmūdī (Tehran: Mīrāth Maktūb, 2005), 53.
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Dhahabī (quoting Samʻānī) criticized the fact that he had “claimed” (iddaʻā) his
grandfather’s certificate of audition when in reality he possessed only some ijāzāt
in hadith. Yet Hibat al-Raḥmān was still a privileged transmitter of Qushayrī’s
heritage. He mixed spiritual charisma, public function, and a solid grounding as
a transmitter. All of these characteristics help us to understand why scholars like
Ḍiyāʼ al-Dīn sought his line of transmissions. Moreover, the Ayyubid scholars
were able to find the roots of a new method of teaching and dictating hadith in
the Khorasanian school that preceded them: the mixed dictation of prophetical reports, Sufism, and poetry. Hibat al-Raḥmān inherited this method from the school
of his grandfather Qushayrī.

2.4 ʻAbd al-Karīm Abū l-Qāsim al-Qushayrī (Nishapur 10th and 11th
century)
Given the complex framework of the mutual influence of hadith and Sufism,
we can now better appreciate Qushayrī’s contribution as a traditionalist.(43) His
earliest biographers highlighted his position among the traditionists of his time.
According to one, Ibn Ṣalāḥ, he held a regular majlis of hadith from 437/1045-6
to 465/1072, the date of his death.(44) When Qushayrī came to Baghdād in exile
after the persecution against the Ashʻarī-Shāfiʻī party of Nishapur promoted by the
Vizier al-Kundurī,(45) he met the great historian of the city, al-Khaṭīb al-Baghdādī,
who included him in his collections of learned men who lived or had been active
in the capital of the empire. He defines him as thiqa, a trustworthy muḥaddith.(46)
In 445/1053, Qushayrī was given a warm welcome by the population of Baghdad
(43) Previous attempts in this way are Arberry’s severe reconstruction of Qushayrī’s direct hadith
masters that he quotes in the Risāla (A. J. Arberry, “Al-Qushayrī as a Traditionist,” in Studia
Orientalia Ioanni Pedersen: Septuagenario A.D. VII Id. Nov. Anno MCMLIII A Collegis Discipulis Amicis Dicata (Hauniae: Munksgaard, 1953), 12-20). Arberry’s article needs to be updated. See Basyūnī’s chapter in his classical book of Qushayrī (al-Imām al-Qushayrī: Sīratuhu,
āthāruhu, madhhabuhu fī l-taṣawwuf (Cairo: Majmaʻ al-Buḥūth al-Islāmiyya, 1972, 127-133),
and more recently, Martin Nguyen’s chapter “Attributions and Exegetical Reports,” in Sufi
Master and Qur’an Scholar: Abū l-Qāsim al-Qushayrī and the Laṭā’if al-Ishārāt (Oxford: OUP
in association with the Institute of Ismaili Studies Qur’anic Studies Series, 2012), 143-170. On
pages 150-154 he traces Qushayrī’s network of hadith transmission. See also Chiabotti, “Entre
savoir,” 119-128.
(44) Ibn Ṣalāḥ, Ṭabaqāt al-fuqahāʼ al-shāfiʻiyya, ed. Muḥyī al-Dīn ʻAlī Najīb (Beirut: Dār alBashāʼir al-Islāmiyya, 1992), 2:565.
(45) Heinz Halm, “Der Wesir al-Kundurī und die Fitna von Nishapur,” Welt des Oriens 6 (1971),
205-233.
(46) al-Khaṭīb al-Baghdādī, Tārīkh Madīnat al-Salām wa-akhbār muḥaddithīhā wa-dhikr quṭṭānihā
al-ʻulamāʼ min ghayr ahlihā wa-wāridīhā, ed. Bashshār ʻAwwād Maʻrūf (Beirut: Dār al-Gharb
al-Islāmī, 2001), 12:366-367.
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and by the Caliph al-Qāʼim bi-Amri Llāh (regn. 422/1031 to 467/1075)(47) himself.
According to the biographer Subkī (d. 771/1370),(48) a teaching assembly (majlis)
led by Qushayrī was organized in the private palace of the Caliph, who personally
attended his lessons.(49) Qushayrī, according to Baghdādī, was also a fine preacher
(kāna ḥasan al-mawʻiẓa). One of Subkī’s disciples, Ibn Mulaqqin (d. 804/1401),
in his Ṭabaqāt al-awliyāʼ included a rather imaginary description of Qushayrī’s
first dictation of hadith in Baghdad.(50) According to his version, when Qushayrī
dictated the famous hadith “travelling is a part of divine punishment,”(51) a man
asked him why it was so. Qushayrī replied, “because it causes separation from
the beloved ones!” Qushayrī was apparently referring to his own suffering at having been forced to abandon his homeland, Nishapur. According to Ibn Mulaqqin,
the people gathered at his majlis went suddenly into trance (fa-iṭṭaraba al-nās
wa-tawājadū) and the assembly had to be interrupted.
The power of Qushayrī’s language is here directly linked to the personal implications of the hadith he was citing. Once back in Nishapur under the new political
and religious order achieved by Niẓām al-Mulk (d. 485/1092),(52) Qushayrī started
gathering people around him and continued teaching hadith officially until his
death in 465/1072. His assemblies of hadith dictation left a deep mark on his contemporaries. Ibn ʻAsākir explains, “He followed his dictations with poetic verses.
Sometimes he would comment on the hadith with allusions (ishārāt) and subtleties
(laṭāʼif).”(53) We will come back later to the relationship between hadith and Sufi
narrative in the present Juzʼ and consider whether it confirms this statement. Most
importantly, Ibn ʻAsākir shows us one of the trademarks of Qushayrī’s style of
teaching hadith, the recitation of poetry at the end of his dictation sessions, which
is in fact confirmed by our manuscript. Bākharzī, an anthologist active both before
and during Qushayrī’s time and in personal contact with Qushayrī, makes the same
observation. After praising Qushayrī as one of the most perfect spiritual men of his
time, he continues:
(47) D. Sourdel, “al-Ḳāʼim Bi-Amr Allāh,” EI2.
(48) J. Schacht, “al-Subkī,” EI2; Edward Badeen, Sunnitische Theologie in osmanischer Zeit
(Wurzburg: Ergon, 2008), 10-14.
(49) Subkī, Ṭabaqāt, 5:157.
(50) Ibn Mulaqqin, Ṭabaqāt al-awliyāʼ, ed. Nūr al-Dīn Shurayba (Cairo: Maktabat al-Khānjī, 1994),
259.
(51) al-safar qiṭʻa min al-ʻadhāb, transmitted, among others, by Bukhārī in his Ṣaḥīḥ.
(52) C.E. Bosworth and H. Bowen, “Niẓām al-Mulk,” EI2.
(53) Ibn ʻAsākir, Tabyīn kadhib al-muftarī fī-mā nusiba ilā l-imām Abī l-Ḥasan al-Ashʻarī, ed.
Muḥammad Zāhid b. al-Ḥasan al-Kawtharī (Damascus: al-Qudsī, 1347/1928), 274. English
translation by M. Nguyen, Sufi Master, 153. As Nguyen points out (ibid., 166, n.65.) “Ibn
ʻAsākir’s statement is a play on words that refers to the title of Qushayrī’s commentary Laṭāʼif
al-ishārāt (The Subtleties of the Signs). It is possible that during these sessions his commentary
on hadith mirrored his approach to the Qur’an in his mystical tafsīr.”
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Thanks to his wide-ranging knowledge he goes beyond the human
limits. His speech – may God be satisfied with him – is full of benefits
and rare knowledge for all those who take profit of it. […] He is the
author of poems which are diadems on the heads of his “high transmissions” (maʻālī) that conclude his dictations of hadith (amālī) [...].(54)
An unpublished text of Qushayrī’s fourth son, Abū Naṣr (d. 514/1120), Kitāb
al-Shawāhid wa-l-amthāl (The Book of the Poetical Quotations and Parables),(55)
which records his father ʻAbd al-Karīm’s oral teaching, in all probability contains
Qushayrī’s sermons and oral teachings (waʻẓ, tadhkīr). Hadith is often quoted by
Qushayrī. For instance, in a passage about the history of Joseph and Jacob, the
joy of the latter in finding his son is explained with a hadith that transposes the
love between father and son with the love of the believer at meeting his Lord: “Lā
rāḥata li-l-muʼmin illā bi-liqāʼ rabbihi.” After this, Qushayrī quotes some lines
of poetry.(56) Nguyen has studied in depth the reasons that caused Qushayrī not to
quote isnāds in his exegetical treatise, the Laṭāʼif al-ishārāt, and after discussing
some case studies, he concludes that:
[…] Qushayrī was drawing upon numerous pools of transmitted material. He was not exclusively relying on one line, or tradition, of
hadith transmission. Rather, he made use of an array of material ascribed to Prophet Muḥammad. This was the nature of his intellectual
world.(57)
Turning to the Risāla, Qushayrī grants a central function to hadith, as noticed
by Tayeb Chouiref, since every chapter of the maqāmāt section is introduced by
qur’anic quotations and by one or more prophetical traditions.(58) Almost all the
hadiths in the Risāla are introduced by isnāds. The same can also be said for the
first section of the Kitāb al-Miʻrāj, which is a collection of hadith on the prophet(54) Bākharzī, Dumyat al-qaṣr wa-ʻuṣrat ahl al-ʻaṣr, ed. Muḥammad al-Tunjī (Beirut: Dār al-Jīl,
1993), 994.
(55) Abū Naṣr al-Qushayrī, Kitāb al-Shawāhid wa-l-amthāl, MS Ayasofya 4128, fols. 2a-137a.
This manuscript was first described by Helmut Ritter, “Philologika XIII: Arabische Handschriften in Anatolien und İstanbul (Fortsetzung),” Oriens 3.1 (1950), 31-107. See also Mojtaba Shahsavari, “Abū Naṣr al-Qushayrī and His Kitāb al-Shawāhid wa-l-amthāl,” Ishraq:
Islamic Philosophy Yearbook 3 (2012), 279-300; Francesco Chiabotti, “The Spiritual and
Physical Progeny of ʻAbd al-Karīm al-Qushayrī: A Preliminary Study in Abū Naṣr al-Qushayrī’s (d. 514/1120) Kitāb al-Shawāhid wa-l-amthāl,” Journal of Sufi Studies 2 (2013), 68–99;
Francesco Chiabotti, “Family Ties,” especially 288-292.
(56) Abū Naṣr al-Qushayrī, Kitāb al-Shawāhid, fol. 58a.
(57) Nguyen, Sufi Master, 162.
(58) Tayeb Chouiref Boukabrine, “Soufisme et Hadith dans l’oeuvre du traditionniste et mystique
égyptien ʽAbd al-Ra’ūf al-Munāwī (m. 1031/1622),” (PhD diss., University of Strasbourg,
2013), 132.
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ical heavenly ascension. For every hadith Qushayrī provides detailed chains of
transmission. The importance acquired by the Risāla in the centuries after Qushayrī’s death derives also from the hadith it includes. In an interesting report in the
Tārīkh Irbil (History of Irbil), written by Mubārak b. Aḥmad Ibn al-Mustawfī
(d. 637/1239-40), the author tells us that a certain Abū Ḥāmid al-Tibrīzī (d. after
588/1192) arrived in Mawṣil without any of his collections of hadith (masmūʻāt).
To acquire spiritual benefit from the presence of the shaykh Abū Ḥāmid al-Tibrīzī,
another person, the Imam ʻAbd al-Karīm Abū l-Saʻādāt al-Mubārak, “extracted
the hadiths of the al-Risāla al-Qushayriyya and recited them to the shaykh, for
benefiting from his benediction.”(59) Only one century after Qushayrī’s death, his
Risāla, as well the hadiths it included, had gained a special spiritual aura.
We can better appreciate the role of Qushayrī as muḥaddith by turning to his
two main surviving hadith collections: his Kitāb al-Arbaʻīn fī taṣḥīḥ al-muʻāmala
(Book of Forty Traditions on the Correction of the Adoration)(60) and the Juzʼ on
hadith, treated in the present publication. “The Forty Hadith” book was well known
to later biographers and traditionalists.(61) One of the first quotations of this text
can be found in the Tārīkh Qazwīn (History of Qazwīn), in the entry of Abū Ṭāhir
b. Abī Saʻīd b. Abī Ṭāhir al-Qazwīnī, who received an ijāza of the book in Baghdad with a riwāya going back to Qushayrī via his son Abū Naṣr ʻAbd al-Karīm
al-Qushayrī.(62) In the same source we find another attestation of the book in the
entry of ʻAbd al-Karīm b. al-Ḥasan b. al-Ḥusayn al-Khabbāzī, who also received
the ijāza of the book in Baghdad with the same isnād of the former.(63) Ibn al-ʻAdīm
(59) Ibn al-Mustawfī, Tārīkh Irbil, ed. Sāmī b. Sayyid Khammās al-Ṣaqqār (Iraq: Wizārat al-Thaqāfa wa-l-Iʻlām, Dār al-Rashīd li-l-Nashr, 1980), 1:136.
(60) Two editions exist. The first was based upon a single, unspecified manuscript from the Dār
al-Kutub al-Miṣriyya in Cairo: al-Qushayrī, Kitāb al-Arbaʻīn fī taṣḥīḥ al-muʻāmala, ed. Abū
Muḥammad al-Sayyid Abū ʻUmma (Tanta, Egypt: Dār al-Ṣaḥāba li-l-Turāth, 1992). The editor, Abū Muḥammad al-Sayyid Abū ʻUmma, omitted all the chains of transmission from his
edition. However, a second edition: Qushayrī, Kitāb al-Arbaʻīn fī taṣḥīḥ al-muʻāmala, ed.
Muḥammad al-Sayyid al-Bursījī (Amman: Dār al-Fatḥ, 2013), based on a manuscript from Damascus (MS al-Ẓāhiriyya, Damascus, microfilm 15 tāʼ 3849), gives the isnāds. The colophon
of the manuscript reproduced in the edition specifies that Qushayrī dictated the book to Abū
l-Qāsim Zāhir b. Ṭāhir b. Muḥammad al-Shaḥḥāmī (d. 533/1138-9).
(61) See M. Nguyen and F. Chiabotti, “The Textual Legacy of Abū l-Qāsim al-Qušayrī: a Bibliographic Record,” Arabica 61 (2014), 339-395.
(62) Qazwīnī, Tadwīn, 3:44.
(63) Qazwīnī, Tadwīn, 3:200. The Kitāb al-Arbaʻīn is also mentioned among the certificates of
audition of ʻUthmān b. ʻUmar al-Maghāzilī (idem, 3:304), as well as of those of one of Qushayrī’s grand-grand sons, ʻAbd al-Wāḥid b. ʻAbd al-Mājid b. ʻAbd al-Wāḥid b. ʻAbd al-Karīm
al-Qushayrī (d. 569H, idem, 3:413), who in turn gave a certificate of audition to Masʻūd b.
Maḥmūd b. Aḥmad al-Ṭarāzī al-Abīwardī (idem, 4:88).
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also records this title in his Tārīkh Ḥalab (History of Aleppo).(64) This text is then
mentioned in the Ṭabaqāt al-shāfiʻiyya al-kubrā of al-Subkī (d. 771/1371).(65) The
Tārīkh of Ibn Qāḍī Shuhba (d. 851/1448) records that Muḥammad b. Aḥmad b.
Shaybān al-Shaybānī (d. 743/1342-43) taught the Arbaʻūn collection of Qushayrī
to the Qāḍī Ibn al-Sarrāj Muḥammad b. ʻAlī Abū ʻAbd Allāh (d. 747/1346-47),
who went on to transmit it himself.(66)
Whereas “The Forty Hadith” book is a treatise organized into chapters and follows a precise plan, our Juzʼ belongs to another category of hadith transmission:
the oral teaching session, the amālī. A first attempt to reconstruct the history of
these amālī has been made by F. Nguyen and F. Chiabotti:
The lectures are mentioned twice by al-Samʻānī (d. 562/1166). In
the first instance, he reports that Qušayrī’s grandson al-Ḫaṭīb Hibat
al-Raḥmān b. ʻAbd al-Wāḥid al-Qušayrī (d. 546/1152), had apparently heard “parts of the lectures (amālī) of his grandfather.” Then,
in the biographical entry for Abū Naṣr al-Ušnānī (d. 547/1152) the
amālī appear again, but this time with greater specificity as “four sessions from the lectures of Abū l-Qāsim al-Qušayrī.” Ušnānī, who also
studied under Abū l-Qāsim al-Qušayrī, recorded these four sessions
directly from his teacher. Much later, the modern scholar Kaḥḥāla
appears to allude to this same body of material. He mentions the title
Arbaʻūn al-amālī (Forty Lectures) implying that forty sessions were
formally collected and transmitted.(67)
Another early and parallel attestation of the Amālī of Qushayrī can be found
in the Tārīkh Qazwīn (History of Qazwīn), where the author quotes an imlāʼ of
Qushayrī taught by Qushayrī’s youngest son, Abū l-Muẓaffar ʻAbd al-Munʻim
(d. 532/1138),(68) who studied hadith with his father. This dictation is followed by
poetry, just as in the imlāʼ recorded by Hibat al-Raḥmān.(69) A comparison with the
imlāʼ of Hibat al-Raḥmān would shed more light on Qushayrī’s network of oral
transmission.

3. The Content of the Amālī
Qushayrī’s Amālī gained some fame during his life time and after his death. We
(64) Ibn al-ʻAdīm, Bughya, 3:1527.
(65) Subkī, Ṭabaqāt, 5:159.
(66) Ibn Qāḍī Shuhba, Tārīkh Ibn Qāḍī Shuhba, ed. ʻAdnān Darwīsh (Damascus: al-Maʻhad alʻIlmī al-Faransī li-l-Dirāsāt al-ʻArabiyya, 1977), 2:500.
(67) M. Nguyen and F. Chiabotti, “Textual Legacy,” 342-3.
(68) On Abū l-Muẓaffar ʻAbd al-Munʻim, see F. Chiabotti, “Family Ties,” 295-6.
(69) Qazwīnī, Tadwīn, 1:483.
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present the content of the Amālī transmitted by our Juzʼ. As stated above, this manuscript contains only a selection and not all the material that Ḍiyāʼ al-Dīn heard
from Samʻānī (#112). Nevertheless, the material gathered here must be seen as an
expression of Qushayrī’s method of teaching. All the elements observed here (the
opening of the Juzʼ with an isnād, the alternation of hadith and Sufi sayings, the
conclusion of the dictation session with poetry) match the description of Qushayrī’s method presented by his biographers. We start by presenting the main themes
contained in the Juzʼ and then proceed to addressing the relationship between its
constituent hadith, Sufi sayings, and poetry.

3.1 The Prophetical Traditions
The hadiths collected here comprise short traditions that present brief pieces of
advice and legal rulings. Some hadiths relate general ethical recommendations or
spiritual teachings of the Prophet:
#7 honoring guests; #12 hadith of the spirits “al-arwāḥ junūd mujannada;” #13 filial piety; #16 on the merits of marriage, the longest
hadith of the Juzʼ; #18 God hates it when a perverse person is praised;
#22 on the merit of marrying girls; #27 on the merit of patience; #29
the perpetual dhikr of the Prophet; #39 on the interdiction of demeaning oneself; #44 variation of the hadith of the “aḥbābī;” #46 on the
dhikr yā dhā l-Jalāl wa-l-Ikrām; #59 a prayer (duʻā’) of the Prophet;
#68 on considering those who have less than we have; #72 on being
merciful like God.
The Prophet is depicted in both his humanity (#1 his way of drinking milk; #6
his way of going to the toilet; #21 the age of the Prophet when he died) and his
suprahuman aspects:
#3 ʻĀʼisha stating that he was able to see what others could not, e.g.
the angel Jibrīl; #26 narration on the end of times and the merits of
Bilād al-Shām; #63 the Prophet sees two angels; #84 on the visions
of the Prophet (hadith law raʼaytum mā raʼaytu), he who sees behind
himself as he sees in front of himself; #91 the Prophet is nourished
directly by God (hadith innī lastu mithlakum).
In this corpus, we recognize some well-known, sound traditions that contributed to the development of the Prophet’s veneration in Islam, a veneration that
balanced his “human” aspects with his privileged status as a divine messenger on
whom God bestowed non-human qualities. These traditions draw support both
from the authority of Qushayrī and of his isnād, propagating this balanced ideal
of the Prophet.
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One major theme of the Juzʼ is ritual prayer (ṣalāt):
#9 fajr prayer; #11 on the obligation of reciting the fātiḥa behind the
imam; #15 position of women during the prayer; #20 a description
of the ritual prayer of the Prophet; #25 position of women during the
prayer; #31 on the relationship between mandatory and supererogatory prayers; #33 on the interdiction of raising the gaze to the sky
while praying; #36 on the refreshing function of prayer on hot days;
#38 on closing ranks during common prayers; #43 a recommendation
about the length of the prayer; #52 on the ritual āmīn at the end of
the prayer; #54 prayer belongs to pure servitude; #55 on praying two
rakʻas while entering a mosque; #57 on praying while sitting; #60 on
the value of prostrating (sujūd); #63 the Prophet sees two angels who
long for finding people praying on earth; #65 on the night prayers of
the Prophet (tahajjud); #67 on the prayer of the Prophet in Medina;
#77 on prayer during cold and rainy nights; #80 on the length of the
prayer; #89 on the ṣūra to be read during the five prayers; #90 the
prayer of the innovators is not accepted; #93 on the prostration of
forgetfulness (sujūd al-sahw); #96 on the final salutation (taslīm);
#98 on the time of the afternoon prayer (ʻaṣr).
The simple character of these traditions is once again worth noting. Their short
length and their audience’s presumed familiarity with them strongly suggests that
the goal of their transmission was not so much the propagation of their content as
giving broader access to their isnād.

3.2 Non Prophetical Reports
Among the hadith are a certain number of sayings ascribed to spiritual authorities (20% of the whole Juzʼ), both ascetics and Sufis. These sayings are mostly
transmitted by Sulamī (d. 412/1021)(70) and Ibn Bākūya (d. 428/1037), both of
whom played a special role in diffusing Sufi narrative in Nishapur and were im(70) Qushayrī studied Sufism with Sulamī after the death of his first master Abū ʻAlī al-Daqqāq,
and used to visit his convent (duwayra) and loan books from Sulamī’s library even before, see
Alexander Knysh, trans., Al-Qushayri’s Epistle on Sufism (Reading: Garnet Publishing, 2007),
247; Richard Gramlich, trans., Das Sendschreiben al-Qušayrī’s über das Sufitum (Stuttgart:
F. Steiner Verlag, 1989), 331-332; Thibon, L’oeuvre, 100-101. The two masters surely were
acquainted with each other but were heirs of two different conceptions of Sufism. While Abū
ʻAlī was inclined towards Ashʻarism and pushed his pupil Qushayrī to carry on his theological
studies, no element allows us to state that Sulamī adhered to this school, nor to assert the contrary, even if he was close to Ashʻarī circles in Nishapur. See Thibon, L’oeuvre, 167-169, for a
critical summary of the question.
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portant figures in Qushayrī’s life.(71) It is worth mentioning that these teachers
appear in isnāds leading to both hadith and Sufi narrative. Our Juzʼ contains the
following sayings:
#35 from Ibn Fūrak (d. ca. 406/1015),(72) a saying of Abū Dharr
#10 from Sulamī, al-Ṣalt b. al-Ḥakam, on the supplication of the
doomed on Doomsday
#14 from ʻAbdallāh b. Yūsuf al-Iṣbahānī,(73) a saying of Bisṭāmī
#19 from Sulamī, a saying of Abū ʻUthmān al-Maghribī
#28 from Ibn Bākūya, a story about Sarī al-Saqaṭī
#32 from Ibn Bākūya, a story about Abū Muḥammad Ḥabīb al-Fārisī
#37 from Sulamī, on the degree of legal knowledge of Fatḥ al-Mawṣilī
#40 from Abū l-Qāsim ʻAbd al-Raḥmān b. Muḥammad al-Kazbarī (?), a dialogue between Sarī al-Saqaṭī and Junayd
#42 from Sulamī, a saying of ʻAlī b. ʻAbd al-ʻAzīz, on continence
(qanāʻa)
#47 from Ibn Bākūya, a story of Abū al-Adyān during the pilgrimage
#51 from Sulamī, the conversion of Nūrī
#56 from the Ustādh Abū Ṭāhir al-Ziyādī (d. 410/1019),(74) a story
about Luqmān the Wise
#57 from Sulamī, a saying of Ḥamdūn al-Qaṣṣār
#61 from Ibn Bākūya, a saying of Tustarī
#66 from Ibn Bākūya, a saying of Salīm al-Aswad on avoiding futility
#70 from Ibn Bākūya, an episode of Abraham the Prophet
#76 from Ibn Bākūya, a saying of Bishr Ibn al-Ḥārith
#79 from Ibn Bākūya, a saying of Junayd
(71) Abū ʻAbd Allāh Muḥammad b. ʻAbdallāh b. ʻUbayd Allāh al-Shīrāzī, known as Ibn Bākawayh
(or Bākūya, or Bābā Kūhī) a disciple of Ibn Khafīf al-Shīrāzī. See M. Kasheff, “BĀBĀ KUHI,”
E. Iranica, online. He was active as a muḥaddith and a transmitter of Sufi narrative. An unpublished manuscript contains some of his ḥikāyāt: Min ḥikāyāt al-ṣūfiyya min jamʻ Abī ʻAbd
Allāh Ibn Bākūya al-Shīrāzī, Ms. Ayasofya 4128, fols. 153b-169b. He transmitted to Qushayrī
the Dīwān of al-Mutanabbī, see Gramlich, Sendschreiben, 351. He counts among Qushayrī’s
major sources in the Risāla. According to the Asrār al-tawḥid of Ibn Munawwar, he inherited
Sulamī’s duwayra after this latter’s death. See Thibon, op. cit., 102-103.
(72) W. Montgomery Watt, “Ibn Fūrak,” EI2.
(73) Arberry classed ʻAbdallāh b. Yūsuf al-Iṣbahānī among the “unknown” transmitters quoted by
Qushayrī. He was in reality a highly esteemed muḥaddith (see Dhahabī, Siyar, 17:239). He is
one of the major links between Qushayrī and Sarrāj. See Gramlich’s index of the Risāla, Sendschreiben, 567.
(74) Abū Ṭāhir Muḥammad b. Muḥammad b. Maḥmish al-Ziyādī heard the title, according to Subkī, of “imām al-muḥaddithīn wa-l-fuqahāʼ.” Subkī, Ṭabaqāt, 4:198-201.
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#82 from Ibn Bākūya, a saying of Wāḥid b. Bikr
#88 from Ibn Bākūya, a saying of Junayd
#92 from Sulamī, a saying of Abū ʻAbdallāh b. al-Jallāʼ
#95 from Ibn Bākūya, a saying of Abū Muḥammad al-Jarīrī
There appears to be no logical connection between these sayings and the hadith
amongst which they are dispersed. Only in very few cases can we discern some
possible relationship between the hadith and the Sufi quotation, as in the case of
a tradition (#18), in which the Prophet affirms that “God hates it when a perverse
person is praised on earth.” This idea of fāsiq could be connected with the “humiliation” (dhull) the Sufis (fuqarāʼ) undergo when they turn away from the true
adoration. Generally, however, such logical connections are lacking in the text,
forcing us to look elsewhere for reasons why quotations from spiritual authorities
are mixed with prophetical traditions. One primary reason is the role of isnād.
As emphasized above, hadith and Sufism were disseminated by the same master.
This polyvalence is also evident in the Risāla of Qushayrī. On a subtler level, the
implicit message is that ascetic and Sufi “culture” belong to the same “building,”
of which hadith forms one of the most important cornerstones. On a pedagogical
level, the inclusion of these sorts of quotations in dictation sessions must have
also reflected the bourgeoning popularity of Sufism in the student classes. Furthermore, these quotations show a low degree of complexity in comparison with
the Risāla, to mention only Qushayrī’s most relevant work. Breaking the flow of
hadith transmission with regular quotations from spiritual authorities would have
had the pedagogical function of maintaining the students’ attention. The underlying message of this mixing, especially in a didactic context, is that these spiritual
authorities should be considered heirs of the Prophet to the same degree that more
established, exoteric authorities are.
Qushayrī explicitly assumes this point in the Risāla, in which he emphasizes the continuity between Sufism and ahl al-ḥadīth. One final observation raises an interesting possibility: the sayings transmitted by Sulamī do not appear in
any of his other major works, leading us to question the relationship between the
material selected for written compositions and that for oral transmission, via a
samāʻ. It would appear that the two repertoires were not at all the same and that
oral transmission (albeit preserved in written form in documents such as our Juzʼ)
could expand the sources available to scholars. A deeper look inside Ḍiyāʼ al-Dīn’s
masmūʻāt (the first part of codex Ẓāhiriyya 1135), for instance, could unearth previously unknown Sufi statements.

3.3 The Poetry of the Imlāʼ
The imlāʼ ends with some verses composed by Qushayrī himself, a fact par-
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ticularly worth noting as these lines noticeably expand the poetic corpus attributed
to him by biographers.(75) Once again, we remark that the poetry contained in the
imlāʼ is not complex in style, reminding us of the simplicity of the hadith and of
the other quotation of the Juzʼ. Such simplicity is not a defect, however. As noted
previously, Qushayrī’s contemporary, al-Bākharzī, was impressed by the verses
that concluded his dictations. The fact that our text ends with poetry, just as alBākharzī reports, confirms the accuracy of this particular biographical anecdote.
As to why Qushayrī favored this way of ending his sessions, we might hypothesize
that he used poetry as a way of popularizing a theological attitude towards life
and afterlife. More precisely, he used poetry to promote certain Ashʻarī positions
on predestination. While this article is not the place to retrace the complicated
relationship between Qushayrian Sufism and Ashʻarism, the following example
serves to confirm this relationship:
(#100) inna l-salāmata ahluhā la-muʻarraḍun / li-sihāmi mā yabdū
min al-taqdīri
wa-akhū l-baliyyati fī intiẓāri zawālihā / wa-ḥuṣūli mā yarjū min altaysīri
Those who are destined to salvation are exposed to the fleshes of
predestination
The tested person awaits the disappearance of his tribulation and
hopes for facilitation
These verses describe, in highly poetic diction, the essence of faith, which
should be conceived of as accepting God’s ordainment of things and pre-destination (taqdīr). Resignation does not mean mere passivity but rather an inner attitude
compelling men to hope for God’s facilitation (taysīr) in what He decreed.
The second poem (#101) shows a similar tone, expressing a state of perplexity
about God’s pure generosity. Human action is not perceived as a necessary cause
of God’s agreement since man does not generate God’s favor through his actions.
Instead, God’s favor is a pure gift:
Yā mulbisī ḥulala l-inʻāmi ḍāfiyatan / fawqa lladhī anā ahlun min
ayādīkā
Gharraqtanī fī biḥāri l-faḍli mubtadiyan / min ghayri an kuntu adʻū
aw-unādīkā
O You who cover me with robe of the favor beyond what I deserve
from your hands
(75) The most recent inquiry into the poetry of Qushayrī is Sobieroj’s translation and edition of the
ʻUyūn al-ajwiba: Die Responsensammlung über das Sufitum: al-Qušairīs ʻUyūn al-aǧwiba fī
funūn al-asʼila, ed. and trans. Florian Sobieroj (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2017).

30

The Amālī of Abū l-Qāsim al-Qushayrī

You drowned me in the ocean of divine favour, which appears without my having prayed for it, or without having called upon You.
More explicit is the last poem (#110), in which the theory of the predestination
of man’s action (khalq al-afʻāl) is evoked literally:
al-ḥamdu li-llāhi lā sharīka lahu / khāliqi afʻālinā wa-mūjidihā
Glory to God who has no associate, Creator and Existentiator of our
actions
The poems also cover other genres. Love poetry, for instance, is represented by
a two-line poem in which the theme of “the night of the Union” appears (laylatu
l-waṣl, #105).

4. Conclusion
The parallel analysis conducted here on Qushayrī’s mixing of hadith, spiritual
sayings, and the poetry points to a coherent, authorial agenda: the intention of
showing that Sufism and its authorities have acquired the same status as hadith,
and even jurisprudence (fiqh). Furthermore, the apologetic struggles that Qushayrī
put forth during his lifetime to protect and promote the triple religious identity
(Sufi, Ashʻarī, Shāfiʻī) were still relevant in the centuries following his death,
even if the role of Sufism in society needed less justification. By the time of Ḍiyāʼ
al-Maqdisī, being linked to the isnād of Qushayrī was a highly valuable attribute. It was no longer hadith that supported Sufism, as in the time of the first Sufi
writings; now Sufi authorities supported hadith, conferring a unique authority on
certain lines of transmission.
We could extend our analysis to other peculiar figures of the Ayyubid “school”
of hadith, such as Sharaf al-Dīn al-Nawawī (d. 676/1277), who composed several collections of hadith. Whereas previous hadith collections, like the two major
ones of Bukhārī and Muslim, follow a legal chapter order, Nawawī’s books show
the influence of classical Sufi literature. His Riyāḍ al-ṣāliḥīn,(76) for instance, begins with a series of chapters that recall the chapter arrangement of the al-Risāla
al-Qushayriyya or of the Iḥyāʼ of Ghazālī (bāb al-ikhlāṣ, bāb al-tawba, bāb alṣidq, bāb al-murāqaba, bāb al-taqwā etc). In his Kitāb al-Adhkār, furthermore,
Nawawī opens his books with quotations taken from Qushayrī’s Risāla.
A fitting conclusion to this paper comes in the form of a modern example.
Pakistani master Ṭāhir al-Qādirī’s al-Marwiyyāt al-qushayriyya min al-aḥādīth
al-nabawiyya (Qushayrī’s Transmissions of the Prophetical Reports),(77) shows
(76) Many editions are available.
(77) Muḥammad Ṭāhir al-Qādirī, al-Marwiyyāt al-qushayriyya min al-aḥādīth al-nabawiyya (Lahore: Minhaj-ul-Quran Publications, 2009).
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the continuing strength and vitality of Qushayrī’s authority as a traditionalist. In
this book, the shaykh, among the most influential Sunni authorities of our days,
transmits some hadith of the Risāla that his father had transmitted to him via two
different isnāds. In the first link of the line of transmission we find the Lebanese
scholar Yūsuf al-Nabahānī (d. 1350/1932) and the Moroccan Sufi and muḥaddith
Muḥammad Jaʻfar al-Kattānī (d. 1345/1927):
Ṭāhir al-Qādirī < Farīd al-Dīn al-Qādirī < Muḥammad al-Makkī b. Muḥammad
al-Kattānī < Muḥammad b. Jaʻfar al-Kattānī < Yūsuf b. Ismāʻīl al-Nabahānī
The chain goes back and reaches two major personalities:
1) Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī (d. 853/1449) and, after him, Qushayrī’s disciples in hadith, Abū l-Fuṭūh ʻAbd al-Wahhāb al-Shādhyākhī, Zāhir b. Ṭāhir al-Shaḥḥāmī,
and Muḥammad b. Maʻmar b. al-Fākhir
2) Ibn ʻArabī: received – indirectly – hadith from the Andalusian Qadi Abū Bakr
Ibn al-ʻArabī al-Maʻāfirī (d. 543/1149) through a chain that goes back to
Qushayrī’s son ʻAbd al-Munʻim al-Qushayrī
Although the context here is apologetic and addresses the authority of Sufism
in contemporary debates, these isnāds provide important insight into the lasting
aura of Qushayrī as a traditionalist. This enduring fame, which is inextricably
linked to Qushayrī’s place in the network of hadith transmission, shows just how
closely connected Sufism and hadith were from the very beginning. Unpublished
documents such as the Juzʼ considered here could help us rewrite the “shared history” of the two disciplines.
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[١٠٧أ] جزء منه ُمنتقى من أمالي أبي القاسم عبد الكريم بن َهوازن القشيري رواية أبي
الرحمن عبد الواحد بن عبد الكريم عن جدّ ه وفيه غير ذلك أخبرنا بجميعه اإلمام
األسعد هبة
ٰ
السمعاني
الم َظ َّفر َّ
العالم أبو ُ
يسر وأعن
قوة ّإل باﷲ
[١٠٧ب] بسم اﷲ
العلي العظيم ّ
الرحمن الرحيم وال حول وال ّ
رب ّ
ّ
ٰ
وو ّفق

محمد بن منصور بن
( )۱أخبرنا اإلمام العالم أبو المظ َّفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن ّ
الرحمن
قلت له حدّ ثكم أبو األسعد هبة
بمروُ ،
ٰ
السمعاني بقراءتي عليه َ
محمد بن عبد الج ّبار َّ
ّ
(((7
ابن أبي سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري من أصل سماعه سنة أربع
وأربعين وخمسمائة بنيسابور قال أخبرنا األستاذ اإلمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن
القشيري قراء ًة عليه أخبرنا أبو الحسين َ
السراج حدّ ثنا ُقتيبة بن
الخ ّفاف أخبرنا أبو الع ّباس ّ
الزهري عن ُعبيد اﷲ بن عبد اﷲ عن ابن ع ّباس رضي اﷲ
سعيد حدّ ثنا الليث عن ُعقيل عن ُّ
(((7
ثم قالّ :
عنهما ّ
دسما.
إن له ً
ثم دعا بماء فت ََم ْض َمض ّ
النبي ﷺ شرب لبنًا ّ
أن ّ

علي بن ع ّفان العامري
( )۲أخبرنا أبو نُعيم اإلسفرائيني أخبرنا أبو َعوانة حدّ ثنا الحسن بن ّ
أكنت تجالس
قلت لجابر بن سمرة َ
حدّ ثنا يحيى بن آدم حدّ ثنا سفيان عن ِسماك بن حرب قالُ :
(((8
النبي ﷺ؟ قال نعم.
ّ
( ((7في األصل :هوان.
( ((7مصنّف عبد الرزّ اق 176/1؛ ومسند أحمد بن حنبل  419/3و 458/3و229/5؛ وصحيح البخاري
 52/1و109/7؛ وصحيح مسلم 274/1؛ وسنن أبي داود 140/1؛ وسنن ابن ماجه 167/1؛ وسنن
السراج 25؛ وصحيح ابن
الترمذي 149/1؛ والسنن الكبرى 149/1؛ ومسند أبي يعلى 307/4؛ ومسند ّ
ح ّبان 433/3؛ والمعجم الكبير 125/6؛ وحلية األولياء 387/8؛ والسنن الكبرى (البيهقي) 247/1؛
وتاريخ مدينة دمشق 16/17؛ وفتح الباري 313/1؛ وفيض القدير .387/1
( ((8مسند أحمد بن حنبل 405/34؛ وصحيح مسلم  463/1و1810/4؛ وسنن أبي داود 465/2؛ والسنن
الكبرى  105/2و75/9؛ والمعجم الكبير 230/2؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  83/7و406/10؛
وتاريخ مدينة دمشق  8/4و62/4؛ وسير أعالم النبالء 389/2؛ وفيض القدير .172/5
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( )3أخبرنا اإلمام أبو بكر بن ُفورك أخبرنا عبد اﷲ بن جعفر حدّ ثنا يونس بن حبيب أخبرنا
سمعت عبد اﷲ بن أبي َأوفى رضي اﷲ عنه يقول كان
أبو داود حدّ ثنا ُشعبة عن ُعبيد بن الحسن
ُ

السموات وملء األرض وملء ما شئت
اللهم لك الحمد ملء
النبي ﷺ يدعو بهذا الدعاء:
ٰ
ّ
ّ
ٍ
(((8
من شيء بعد.
( )٤أخبرنا الحاكم أبو عبد اﷲ الحافظ أخبرنا أبو عبد اﷲ الص ّفار حدّ ثنا أحمد بن مهدي

الزهري أخبرني أبو
ابن رستم حدّ ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرني سعيد بن أبي حمزة عن ُّ
الرحمن ّ
النبي ﷺ قالت قال رسول اﷲ ﷺ :يا عائشة هذا جبريل
َس َل َمة بن عبد
أن عائشة زوج ّ
ٰ
وهو يقرأ عليك السالم ،قالت :وعليه السالم ورحمة اﷲ ،قالت :وهو َيرى ما ال نرى.

(((8

الس َلمي أخبرنا أبو عمرو بن َم َطر حدّ ثنا محمود بن
( )٥أخبرنا الشيخ أبو عبد
الرحمن ُّ
ٰ

محمد بن إبراهيم ال َب ّزاز عن خلف ال َب ّزار قال :كان َشيبان
محمد حدّ ثنا أبو بكر الص ّفار حدّ ثني ّ
ّ
الراعي رأيته ً
ليل ص ّلى ثالثمائة ركعة وسمعتُه يقول في سجوده :فيك أهرب وإ ّياك أطلب
وليس لي منك بدّ .

( )٦أخبرنا أبو الحسين َ
السراج حدّ ثنا أبو ك َُريب حدّ ثنا
الخ ّفاف أخبرنا أبو الع ّباس
ّ
عبد الحميد ِ
الزبير عن
الح ّماني ويونس بن ُبكَير عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن ُّ
( ((8مصنّف عبد الرزّ اق  163/2و164/2؛ ومصنّف ابن أبي شيبة  32/6و 89/6و92/6؛ ومسند أحمد
ابن حنبل  133/2و 184/2و 256/4و 292/4و 299/4و 304/4و 205/5و 450/5و344/18
و 451/31و 463/31و 464/31و 478/31و 480/31و143/32؛ وسنن الدارمي 829/2؛
وصحيح مسلم  343/1و 346/1و347/1؛ وسنن أبي داود  73/2و 135/2و136/2؛ وسنن
ابن ماجه 284/1؛ وسنن الترمذي  485/5و 486/5و487/5؛ والسنن الكبرى 335/1؛ ومسند
السراج 117؛ وصحيح ابن ح ّبان  336/3و 230/5و 231/5و232/5؛
أبي يعلى 433/1؛ ومسند ّ
والمعجم األوسط 297/3؛ والمعجم الكبير  201/9و 168/10و 226/10و 156/11و69/12؛
وسنن الدارقطني  55/2و 138/2و143/2؛ ومسند أبي يعلى  433/1و 374/2و 413/4و421/4
و512/9؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  9/1و 48/2و 49/2و 135/2و 136/2و141/2؛ وتاريخ
مدينة دمشق  53/27و 311/29و.218/54
( ((8مسند أحمد بن حنبل 122/41؛ وسنن الدارمي 1724/3؛ وصحيح البخاري  142/4و44/8؛
وصحيح مسلم 1896/4؛ وسنن ابن ماجه 1218/2؛ وسنن الترمذي 705/5؛ والسنن الكبرى 155/8
و 146/9و147/9؛ والمعجم األوسط 337/3؛ والمعجم الكبير  35/23و 37/23و38/23؛ وحلية
األولياء 46/2؛ وتاريخ مدينة دمشق 505/10؛ وصفة الصفوة 312/1؛ وسير أعالم النبالء .146/2
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جابر رضي اﷲ عنه قال كان رسول اﷲ ﷺ إذا [108أ] أراد حاج ًة تباعد حتّى ال يكاد
(((8
ُيرى.

( )٧أخبرنا أبو نُعيم اإلسفرائيني أخبرنا أبو َعوانة حدّ ثنا أبو األحوص أخبرنا سعيد بن
منصور حدّ ثنا أبو َعوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن ِ
الح ْميري عن أبي هريرة
ُ
ٰ
المحرم وأفضل
رضي اﷲ عنه قال قال رسول اﷲ ﷺ :أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اﷲ
ّ
(((8
الصالة بعد الفريضة صالة الليل.

محمد بن ُشعيب حدّ ثنا إسحاق
( )٨حدّ ثنا الس ّيد أبو الحسن َ
الح َسني أخبرنا عبد اﷲ بن ّ
حسان حدّ ثنا فرات عن ميمون يعني ابن ِمهران عن ابن
حسان بن ّ
ابن عبد اﷲ بن َرزين حدّ ثنا ّ
عمر رضي اﷲ عنهما قال قال رسول اﷲ ﷺ :من آتى إليك معرو ًفا فكافِ ِه فإن لم تقدر ِ
فأثن
(((8
عليه.

( )٩أخبرنا الحاكم أبو عبد اﷲ الحافظ أخبرني أبو الفضل الحسن بن يعقوب حدّ ثنا يحيى
الزبيري حدّ ثنا سعيد عن أبي إسحاق عن ُمجاهد عن ابن عمر
ابن أبي طالب حدّ ثنا أبو أحمد ُّ
شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر ُق ْل َيا َأ ُّي َها
النبي ﷺ ً
رضي اﷲ عنهما قال :رمقت ّ
(((8
ا ْلكَافِ ُر َ
ﷲ َأ َحدٌ .
ون و ُق ْل ُه َو ا ُ
(((8
(((8

(((8
(((8

السراج 39؛ والمعجم األوسط 222/6؛ والمعجم الكبير 79/10؛
مسند أبي يعلى 337/6؛ ومسند ّ
وتاريخ مدينة دمشق .20/14
مصنّف ابن أبي شيبة 300/2؛ ومسند أحمد بن حنبل  441/2و 396/13و 97/14و200/14
و 215/14و533/15؛ وسنن الدارمي  1102/2و1103/2؛ وصحيح مسلم 281/2؛ وسنن أبي
داود 96/4؛ وسنن ابن ماجه 554/1؛ وسنن الترمذي  301/2و108/3؛ والمعجم األوسط 281/6؛
والمعجم الكبير 169/2؛ والسنن الكبرى  120/2و 252/3و253/3؛ ومسند أبي يعلى 280/11؛
وصحيح ابن ح ّبان 303/6؛ والمستدرك 451/1؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  6/3و 480/4و481/4؛
وتاريخ مدينة دمشق  18/51و247/20؛ والتبصرة 249/2؛ والترغيب والترهيب 423/1؛ وفتح
الباري 6/3؛ والتَّنوير .568/2
مصنّف عبد الرزّ اق 156/3؛ ومسند أحمد بن حنبل  266/9و 33/10و 267/10و589/36؛ وسنن
أبي داود  104/3و 399/5و433/7؛ والسنن الكبرى 65/3؛ وصحيح ابن ح ّبان 199/8؛ والمعجم
الكبير 218/3؛ والمستدرك 73/2؛ والسنن الكبرى (البيهقي) .334/4
مصنّف ابن أبي شيبة  50/2و51/2؛ ومسند أحمد بن حنبل  381/8و 180-179/9و501/9
و 32/10و 143/43و145/43؛ وسنن الدارمي  110/1و1167/2؛ وصحيح مسلم 886/2؛
وسنن أبي داود 440/2؛ وسنن ابن ماجه 363/1؛ وسنن الترمذي  276/2و296/2؛ والسنن الكبرى=
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الس َلمي حدّ ثنا أبو جعفر الرازي حدّ ثنا ع ّباس حدّ ثنا
( )10أخبرنا الشيخ أبو عبد
الرحمن ُّ
ٰ

الصلت بن حكم قال :يقول
الحواري حدّ ثنا أحمد بن موسى عن أبي مريم عن َّ
أحمد بن أبي َ
بأي عذاب شئت ّ
ارض عنّا ّ
فإن غضبك أشدّ من العذاب
أهل النار يوم القيامة إ ٰلهنا َ
وعذبنا ّ
الذي نحن فيه.

(((8

( )11أخبرنا أبو الحسين َ
محمد بن َف َرج حدّ ثنا
السراج حدّ ثنا ّ
الخ ّفاف أخبرنا أبو الع ّباس ّ
الرحمن ّ
أن أبا السائب أخبره أنّه سمع أبا هريرة
ابن ُعل ّية عن ابن ُجريج أخبرني العالء بن عبد
ٰ
ِ
رضي اﷲ عنه يقول قال رسول اﷲ ﷺ :من ص ّلى صال ًة ال يقرأ فيها بأ ّم القرآن فهي خداج غير
تمام .فقلت :يا أبا هريرة إنّي أكون أحيانًا وراء اإلمام ،قال :فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأها
في نفسك.

(((8

محمد ال َق ّطان حدّ ثنا
( )12أخبرنا الحاكم أبو عبد اﷲ الحافظ حدّ ثنا أبو سهل أحمد بن ّ

محمد بن عبد اﷲ األنصاري عن ابن َعون عن
علي بن شهريار حدّ ثنا أبي حدّ ثنا ّ
الحسن بن ّ

محمد عن أبي هريرة رضي اﷲ عنه قال قال رسول اﷲ ﷺ :األرواح جنود مجنّدة فما تعارف
ّ
منها ائتلف وما تعاكر منها اختلف.

(((8

=17/2؛ وصحيح ابن ح ّبان  212/6و 214/6؛ والمعجم األوسط  256/5و 52/6و 373/7و8/8؛
والمعجم الكبير 434/12؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  60/3و10/5؛ وفتح الباري .47/3
( ((8المجالسة وجواهر العلم 89/6؛ وتاريخ مدينة دمشق .345/22
( ((8مو ّطأ مالك 94/1؛ ومصنّف ابن أبي شيبة  316/1و317/1؛ ومسند أحمد بن حنبل 503/11
و 239/12و 369/12و 278/13و376/43؛ وصحيح مسلم 296/1؛ وسنن ابن ماجه 273/1
و274/1؛ وسنن أبي داود 113/2؛ وسنن الترمذي  121/2و 201/5و202/5؛ والسنن الكبرى
 471/1و256/7؛ ومسند أبي يعلى  336/11و402/11؛ وصحيح ابن ح ّبان  54/3و 84/5و90/5
و94/5؛ والدعاء 87؛ والمعجم األوسط  78/2و 100/4و 253/7و108/9؛ وسنن الدارقطني
 84/2و114/2؛ وعلل الحديث 389/13؛ والكشف والبيان  130/1و 133/1و350/5؛ وحلية
األولياء 31/10؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  57/2و 58/2و 59/2و 226/2و 237/2و238/2
و524/2؛ وتاريخ مدينة دمشق  443/60و122/73؛ والفردوس بمأثور الخطاب 258/3؛ وسير
أعالم النبالء 450/11؛ وفيض القدير  222/4و 280/4و 475/4و26/5؛ وكشف الخفاء 449/2؛
والتنوير  592/7و.186/8
( ((8مسند أحمد بن حنبل  319/13و482/16؛ وصحيح البخاري 133/4؛ وصحيح مسلم 2031/4؛
وسنن أبي داود 204/7؛ ومسند أبي يعلى 344/7؛ وصحيح ابن ح ّبان 43/14؛ والمعجم األوسط
 160/2و247/5؛ والمعجم الكبير  263/6و 264/6و 185/9و230/10؛ وعلل الحديث=
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الرحمن
محمد بن القاسم بن عبد
الس َلمي أخبرنا
( )13أخبرنا الشيخ أبو عبد
ٰ
ّ
الرحمن ُّ
ٰ

الس ْجزي عن مالك بن أنس عن
ال َعتَكي حدّ ثنا
محمد بن أشرس حدّ ثنا سليمان بن عيسى ِّ
ّ

النبي ﷺ أنّه قال :اب َن
ُسهيل عن أبيه عن أبي سعيد وأبي هريرة [108ب] رضي اﷲ عنهما عن ّ
ِ
ِ
تسم ً
عاقل
ييسر لك عسرك ويمدّ لك في عمرك ،وأط ْع ر َّبك َّ
آدم ابرر والديك وص ْل َرحمك ِّ
ً (((9
ِ
ُسمى جاهل.
وال
تعص فت ّ
سمعت عبد اﷲ بن أبي الحسن الصوفي يقول
( )14أخبرنا عبد اﷲ بن يوسف األصبهاني
ُ

سمعت طيفور البسطامي يقول قال موسى بن عيسى المعروف ب َع ّمي قال أبي قال أبو يزيد
ُ
البسطامي :لو نظرتم إلى رجل يتر ّبع في الهواء فانظر كيف تجدونه في األمر والنهي فإن
(((9
وجدتموه كما يجب ّ
وإل فاعلموا أنّه مخدوع ،أو قال شيطان واﷲ أعلم.
( )15أخبرنا أبو الحسين َ
السراج حدّ ثنا يعقوب بن إبراهيم
الخ ّفاف أخبرنا أبو الع ّباس ّ

حدّ ثنا يحيى بن أبي ُبكَير حدّ ثنا ُشعبة عن عبد اﷲ بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس
رضي اﷲ عنه ّ
أن رسول اﷲ ﷺ َأ َّمه وامرأ ًة منهم فجعله عن يمينه والمرأة أسفل من ذلك أو
خلفنا.

(((9

( )16أخبرنا أبو بكر بن ُفورك أخبرنا عبد اﷲ بن جعفر حدّ ثنا يونس بن حبيب حدّ ثنا أبو
داود حدّ ثنا المبارك بن َفضالة عن أبي عمران الجوني عن َربيعة بن كَعب قال كنت أخدم رسول

تتزوج؟ قلت :يا رسول اﷲ ما عندي ما يقيم المرأة وما
اﷲ ﷺ فقال لي ذات يوم :يا ربيعة أال ّ

تتزوج؟ فقلت له مثل
ثم قال لي يو ًما آخر :يا ربيعة أال ّ
ّ
أحب أن يشغلني عن خدمتك شيءّ .

ذلك ،قال :قلت في نفسي واﷲ لرسول اﷲ ﷺ أعلم بما يصلحني من أمر دنياي وآخرتي منّي
=88/4؛ والمستدرك 466/4؛ وحلية األولياء  189/1و 110/4و 67/5و 158/6و203/7؛
ومحاضرات األدباء  52/3و97/3؛ والفردوس بمأثور الخطاب 123/1؛ والتبصرة 274/2؛ وصفة
الصفوة 115/2؛ وطبقات الشافع ّية الكبرى 160/3؛ وفيض القدير 552/1؛ وكشف الخفاء 126/1؛
والتنوير .489/4
( ((9حلية األولياء 345/6؛ والفردوس بمأثور الخطاب 282/5؛ وفيض القدير 86/1؛ وكشف الخفاء
38/1؛ والتَّنوير .245/1
( ((9الرسالة القشير ّية 58/1؛ وإغاثة اللهفان .124/1
( ((9مسند أحمد بن حنبل 226/21؛ وصحيح مسلم 381/1؛ وسنن أبي داود 457/1؛ والسنن الكبرى
السراج 372؛ والسنن الكبرى (البيهقي) .135/3
172/10؛ ومسند ّ
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تتزوج؟ قلت :ليصنع رسول اﷲ
واﷲ لئن قال الثالثة ألقول ّن نعم ،فقال لي الثالثة يا ربيعة أال ّ

ما شاء .فقال :انطلق إلى آل فالن ناس من األنصار فقل ّ
إن رسول اﷲ ﷺ يقرأ عليكم السالم
فقلتّ :
تزوجوني فالنة.
تزوجوني فالنة .فأتيتهم
ُ
إن رسول اﷲ ﷺ يأمركم أن ّ
ويأمركم أن ّ
فقالوا :مرح ًبا برسول اﷲ ورسول رسول اﷲ ،واﷲ ال يرجع رسول رسول اﷲ ّإل بحاجته .قال:
فأتيت رسول اﷲ ﷺ فرآني كئي ًبا حزينًا ،فقال :ما لك يا ربيعة؟ قلت :يا
فزوجوني وأكرموني
ُ
ّ

وزوجوني وليس عندي ما أسوق .فقال رسول اﷲ ﷺ:
رسول اﷲ ُ
أتيت قو ًما كرا ًما فأكرموني ّ
يا بريدة األسلمي اجمع له في وزن نواة من ذهب [١٠9أ] ،فجمع لي فيها ،فقال :انطلق بهذا
إليهم .قال :فأتيتهم فقبلوا ذلك منّي وفرحوا ،فأتيت رسول اﷲ ﷺ فرآني كئي ًبا ،فقال :ما لك

يا ربيعة؟ قلت :يا رسول اﷲ أتيت قو ًما كرا ًما فقبلوا ذلك منّي وفرحوا وليس عندي ما أولم.
ثم قال لي :ائت عائشة
فقال :يا بريدة اجمعوا له في ثمن كبش .فجمع لي في ثمن كبش عظيمّ ،
فقل لها يقول لك رسول اﷲ ﷺ ادفعي إليه ذاك الطعام ،فأتيتها فقالت :دونك ِ
المكتَل واﷲ ما

عندنا غيره .قال :فأخذتُه وأتيت رسول اﷲ ﷺ ،فقال :انطلق بهذا إليهم فليصلح هذا عندهم

لحما .فأتيتهم به فقالوا ((9(:أ ّما الخبز فنحن نكفيكموه واكفونا أنتم
ً
خبزا ولينضج هذا عندهم ً

اللحم .فانطلقت بالكبش إلى أناس من أصحابي فتعاونّا عليه ففرغنا منه فانطلقت به فأولمت
فدعوت رسول اﷲ ﷺ فأجابني.
ُ

(((9

محمد
( )17أخبرنا الحاكم أبو عبد اﷲ الحافظ حدّ ثنا أبو الع ّباس
األصم حدّ ثنا الع ّباس بن ّ
ّ

سمعت عبيد اﷲ بن أبي يزيد عن
الدُّ وري حدّ ثنا أبو الن َّْضر هاشم بن القاسم عن ورقاء بن عمر
ُ

فلما خرج قال :من
النبي ﷺ الخالء فوضعت له وضو ًءاّ ،
ابن ع ّباس رضي اﷲ عنهما قال :أتى ّ
اللهم ف ّقهه في الدين.
وضع هذا؟ قالوا :ابن ع ّباس ،قال:
ّ

(((9

مكررة في األصل.
(((9
ّ
العمال .391/13
( ((9المستدرك 188/2؛ وكنز ّ
( ((9مصنّف ابن أبي شيبة 383/6؛ ومسند أحمد بن حنبل 154/5؛ وصحيح البخاري 41/1؛ وصحيح
السراج 168؛ وصحيح ابن ح ّبان 529/15؛ والمعجم األوسط 112/2
مسلم 1927/4؛ ومسند
ّ
و 345/3و272/4؛ والمعجم الكبير  263/10و 110/11و70/12؛ ومحاضرات األدباء 183/4؛
وصفة الصفوة 294/1؛ وسير أعالم النبالء 339/3؛ وطبقات الشافع ّية الكبرى 226/10؛ وفتح الباري
 170/1و 100/7و137/11؛ وفيض القدير  431/2و132/5؛ وكشف الخفاء 218/1؛ والتنوير
 332/1و 520/1و.586/3
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محمد بن أحمد بن سعيد حدّ ثنا
محمد بن إبراهيم األديب حدّ ثنا ّ
( )18أخبرنا أبو سعيد ّ
أبو ُزرعة عبيد اﷲ بن عبد الكريم الرازي حدّ ثنا عيسى بن عبد اﷲ ال ُق َرشي حدّ ثنا المعافى بن
ِعمران عن سابق عن أبي َخ َلف عن أنس بن مالك رضي اﷲ عنه قال قال رسول اﷲ ﷺّ :
إن اﷲ
يغضب إذا ُمدح الفاسق في األرض.

(((9

الس َلمي سمعت أبا عثمان المغربي يقول الفقراء
( )١9أخبرنا الشيخ أبو عبد
الرحمن ُّ
ٰ
أحرارا فإذا رجعوا ودخلوا في عبود ّية أنفسهم فقد ذ ّلوا.
خرجوا من عبود ّية الدنيا وصاروا
ً

( )20أخبرنا أبو الحسين َ
السراج حدّ ثنا ُقتيبة بن سعيد حدّ ثنا
الخ ّفاف أخبرنا أبو الع ّباس ّ
ِ
عمه واسع بن
محمد عن عمرو بن يحيى عن
عبد العزيز بن
محمد بن يحيى بن ح ّبان عن ّ
ّ
ّ
ِح ّبان قال :قلت البن عمر أخبرني عن صالة رسول اﷲ ﷺ كيف كانت؟ قال :قد ك ّبر التكبير
ك ّلها ك ّلما وضع رأسه وك ّلما رفع رأسه وقال :السالم عليكم ورحمة اﷲ عن يمينه ،السالم
عليكم ورحمة اﷲ عن يساره.

(((9

( )21أخبرنا أبو بكر بن ُفورك أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمود [١٠9ب] ابن ُخ َّرزاد
محمد بن ُفليح عن موسى
األهوازي حدّ ثنا موسى بن إسحاق حدّ ثنا إبراهيم بن المنذر حدّ ثنا ّ

ابن ُعقبة عن ابن شهاب عن ُعروة عن عائشة رضي اﷲ عنها ّ
أن رسول اﷲ ﷺ تو ّفي وهو ابن
ً (((9
ثالث وستّين سنة.
( ((9الفردوس بمأثور الخطاب 336/1؛ وبغية الطلب  4065/9و 4066/9و4067/9؛ وفيض القدير
441/1؛ وكشف الخفاء 113/1؛ والتنوير .213/2
( ((9مصنّف عبد الرزّ اق 218/2؛ ومصنّف ابن أبي شيبة  265/1و266/1؛ ومسند أحمد بن حنبل 298/9؛
وسنن أبي داود  238/2و240-239/2؛ وسنن ابن ماجه 296/1؛ وسنن الترمذي 89/2؛ والسنن
السراج  65و375
الكبرى  367/1و 88/2و 89/2و90/2؛ ومسند أبي يعلى 142/10؛ ومسند ّ
و376؛ وصحيح ابن ح ّبان  329/5و 331/5و333/5؛ والمعجم األوسط  283/1و138/2
و 110/3و 176/3و 318/4و 52/6و 178/6و178/8؛ والمعجم الكبير  237/2و123/10
و 124/10و 125/10و 126/10و 127/10و 349/12و 42/22و45/22؛ وسنن الدارقطني
 172/2و 173/2و174/2؛ وعلل الحديث  11/5و 100/5و 101/5و266/5؛ والسنن الكبرى
(البيهقي)  146/2و 251/2و 252/2و 253/2و254/2؛ ومجمع الزوائد .146/2
( ((9مصنّف عبد الرزّ اق 598/3؛ ومصنّف ابن أبي شيبة  14/7و 15/7و 18/7و 328/7و329/7؛
ومسند أحمد بن حنبل  462/3و 19/4و 110/4و 399/5و 461/5و 462/5و 87/28و95/28
و 101/28و 124/28و165/41؛ وصحيح البخاري  186/4و 57/5و15/6؛ وصحيح مسلم=
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محمد بن موسى العارف حدّ ثنا
( )22حدّ ثنا الس ّيد أبو الحسن َ
الح َسني أخبرنا عبد اﷲ بن ّ
علي بن زيد
سهل بن عثمان حدّ ثنا عمر بن عبد اﷲ بن َرزين حدّ ثنا سعيد بن حسين حدّ ثني ّ
المنْكَدر عن جابر بن عبد اﷲ األنصاري رضي اﷲ عنهما أنّه قال
محمد بن ُ
ابن ُجدعان عن ّ
قال رسول اﷲ ﷺ :من كان له ثالث بنات يكفه ّن ويرحمه ّن وينفق عليه ّن وجبت له الجنّة.
قال :فنادى رجل من الناس فقال :يا رسول اﷲ أو ابنتان؟ قال نعم ،حتّى ظ ّن الناس لو قال ابنة
(((9
واحدة لقال نعم.
محمد بن
محمد بن إبراهيم بن عبد اﷲ األديب حدّ ثنا أحمد بن
( )23أخبرنا أبو سعيد
ّ
ّ
عمار حدّ ثنا أبو أ ّيوب الدمشقي حدّ ثنا إسماعيل بن ع ّياش حدّ ثنا يحيى بن يزيد عن زيد بن
ّ
ِ
الم َزني رضي اﷲ عنه قال :أمرني رسول اﷲ
أبي أنيسة عن نُفيع بن الحارث عن َم ْعقل بن يسار ُ
ﷺ أن أقضي بين قومي ،فقلت :يا رسول اﷲ ما أحسن القضاء؟ فقال رسول اﷲ ﷺ :اﷲ مع
ِ
(((10
مرات.
القاضي ما لم يحف عمدً ا ثالث ّ
علي بن عمر بن َمهدي حدّ ثنا سعيد بن
علي الرازي أخبرنا ّ
( )24أخبرنا أبو مسلم غالب بن ّ
ِ
محمد
حسان بن إبراهيم الكرماني حدّ ثنا ّ
محمد بن أحمد حدّ ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدّ ثنا ّ
ّ
(((10
ابن مسلم عن إبراهيم بن َض َم َرة قال :من و ّقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم.
= 1825/4و 1826/4و1827/4؛ وسنن الترمذي  591/5و605/5؛ والسنن الكبرى 393/6؛
ومسند أبي يعلى  133/8و369/13؛ والمجالسة وجواهر العلم  297/8و298/8؛ وصحيح ابن
ح ّبان  300/14و301/14؛ والمعجم األوسط 159/7؛ والمعجم الكبير  57/1و 58/1و61/1
و 68/1و 70/1و 294/10و 110/11و 417/11و 194/12و 220/12و 243/18و305/19
و312/19؛ والكشف والبيان 124/5؛ وحلية األولياء 351/3؛ وصفة الصفوة 86/1؛ والترغيب
والترهيب 12/1؛ وسير أعالم النبالء  96/1و 97/1و 281/1و 475/2و476/2؛ وفتح الباري
 40/7و.151/8
( ((9مصنّف ابن أبي شيبة 222/5؛ ومسند أحمد بن حنبل  148/14و 48/20و 622/28و419/39؛
وسنن الترمذي 320/4؛ ومسند أبي يعلى  299/3و 342/4و166/6؛ والمعجم األوسط 203/3
و 90/5و 226/5و 322/5و 205/6و122/8؛ والمعجم الكبير  216/11و 299/17و300/17
و 309/17و56/18؛ وحلية األولياء 14/3؛ والجامع ألخالق الراوي 126/2؛ والترغيب والترهيب
 67/3و 68/3و347/3؛ ومجمع الزوائد 157/8؛ وفيض القدير  362/5و177/6؛ وكشف الخفاء
 279/2و327/2؛ والتنوير  235/9و.308/10
( ((10مسند أحمد بن حنبل 420/33؛ والمعجم األوسط 316/6؛ والمستدرك 6681/3؛ وفيض القدير
265/2؛ والتنوير .346/3
( ((10المعجم األوسط 35/7؛ والمعجم الكبير 96/20؛ وحلية األولياء  218/5و 97/6و103/8؛=
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( )25أخبرنا َ
السراج حدّ ثنا يعقوب بن إبراهيم حدّ ثنا يزيد بن هارون
الخ ّفاف أخبرنا ّ
حماد بن َس َل َمة عن ثابت عن أنس رضي اﷲ عنه قال :ص ّليت مع رسول اﷲ ﷺ في بيت
أخبرنا ّ
(((10
أ ّم ِحرام فأقامني ﷺ عن يمينه وأ ّم ِحرام خلفه.
محمد بن عمر بن ُحميد األَ ْزدي حدّ ثنا
الح َسني أخبرنا
( )26حدّ ثنا الس ّيد أبو الحسن َ
ّ

السري ال َع ْسقالني حدّ ثنا َفضالة بن ُحصين
محمد بن أبي
ّ
محمد بن إبراهيم البغدادي حدّ ثنا ّ
ّ
ال َع ّطار حدّ ثنا عبيد اﷲ بن عمر عن سالم عن أبيه رضي اﷲ عنه قال قال رسول اﷲ ﷺ :ستخرج

تأمرنا؟
نار من َح ْضرموت في آخر الزمان تسوق الناس إلى المحشر ،قيل :يا رسول اﷲ فما ُ

قال :عليكم بالشام.

(((10

محمد بن يعقوب َّ
الشيباني الحافظ حدّ ثنا
( )27أخبرنا الحاكم أبو عبد اﷲ الحافظ حدّ ثنا ّ

األصم أخبرنا هشام بن
علي ال ُق َرشي
ّ
علي أبو ّ
السعدي أخبرنا الحسن بن ّ
إبراهيم بن عبد اﷲ َّ

سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ُ
الخدري رضي اﷲ عنه [١١٠أ] قال

يستعف يع ّفه اﷲ ومن يستغن يغنه اﷲ
سمعت رسول اﷲ ﷺ يقول :من يصبر يص ّبره اﷲ ومن
ّ
ومن( ((10رزق العبد رز ًقا أوسع عليه من الصبر.

(((10

ري سمعت َم ْخ َلد بن
( )28أخبرنا أبو عبد اﷲ بن باكويه الصوفي
ُ
الس ّ
سمعت عبد اﷲ بن َّ
=وتلبيس إبليس  15و16؛ وسير أعالم النبالء 485/12؛ وفيض القدير 237/6؛ وكشف الخفاء
295/2؛ والتَّنوير .423/10
( ((10مسند أحمد بن حنبل  75/20و 382/20و 155/21و 176/21و215/21؛ وسنن أبي داود 456/1؛
وصحيح ابن ح ّبان 584/5؛ والسنن الكبرى (البيهقي) .611/2
( ((10مصنّف ابن أبي شيبة 471/7؛ ومسند أحمد بن حنبل  135/8و 145/9و 276/9و 30/10و206/10
و461/36؛ وسنن الترمذي 498/4؛ ومسند أبي يعلى 405/9؛ وصحيح ابن ح ّبان 294/16؛ وعلل
الحديث 294/12؛ ومجمع الزوائد 61/10؛ وفتح الباري  378/11و380/11؛ وفيض القدير
96/4؛ والتَّنوير  213/3و.383/6
( ((10في األصل :وما.
( ((10مو ّطأ مالك  319/1و 177/2و 155/17و 27/18و389-387/18؛ ومسند أحمد بن حنبل
 489/17و 27/18و42/24؛ وصحيح البخاري 99/8؛ وصحيح مسلم 729/2؛ وسنن أبي داود
84/3؛ والسنن الكبرى  75/3و394/10؛ وصحيح ابن ح ّبان 192/18؛ والمعجم األوسط 31/9؛
والمعجم الكبير 192/3؛ والمستدرك 449/2؛ وحلية األولياء 370/1؛ والسنن الكبرى (البيهقي)
327/4؛ والترغيب والترهيب .276/4
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أبي بكر الدَّ ْسكَري يقول سمعت أبا الحسن األعرج يقول سمعت سعيد بن عثمان الصوفي
مملوا
السقطي يقول :رجعت سن ًة من بعض المغازي فمررت بقبر حجر
يقول سمعت
ًّ
ّ
سري َّ
ً
حالل وشربت شربة
أكلت
فقلت في نفسي إن كنت يو ًما
ما َء السماء وحوله عشب حشيش،
ُ
ُ
سري فالنفقة التي بلغتك
سمعت الصوت ولم َأر الشخص :يا
حالل فاليوم ،فهتف بي هاتف،
ُ
ّ
(((10
إلى هاهنا من أين؟
( )29أخبرنا َ
محمد بن العالء حدّ ثنا
السراج حدّ ثنا أبو ك َُريب
ّ
الخ ّفاف رحمه اﷲ أخبرنا ّ
هي عن عروة عن عائشة قالت :كان رسول اﷲ
ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن َس َل َمة عن ال َب ّ
(((10
ﷺ يذكر اﷲ على ّ
كل أحيانه.
علي
محمد بن َم ْح ِمش ِّ
الزيادي رحمه اﷲ أخبرنا ّ
محمد بن ّ
( )30أخبرنا األستاذ أبو طاهر ّ
علي بن عبد العزيز حدّ ثنا عمرو بن َعون حدّ ثنا َشريك عن ِسماك بن
ابن َج ْمشاد العدل أخبرنا ّ
ِ
النبي ﷺ قال :إذا اختلفتم في الطريق فعرضه سبعة أذرع
حرب عن عكْرمة عن ابن ع ّباس عن ّ
(((10
ومن سأل جاره أن يدعم على جداره فال يمنعه.

محمد
علي بن ّ
محمد بن أحمد الدَّ ّقاق ببغداد رحمه اﷲ أخبرنا ّ
( )31أخبرنا أبو عبد اﷲ ّ
علي حدّ ثنا زيد بن الج ّبار حدّ ثني موسى بن عبيدة حدّ ثني إبراهيم بن عبد
حدّ ثنا الحسين بن ّ
علي ّ
المص ّلي كمثل ُحبلى
إن مثل ُ
علي قال قال رسول اﷲ ﷺ :يا ّ
اﷲ بن ُحنين عن أبيه عن ّ
فلما دنا نفاسها أسقطت فال هي ذات َحمل وال هي ذات َولد ،وكذلك المص ّلي ال
حملت ّ
تُقبل له نافلة حتّى يؤ ّدي الفريضة ،ومثل المص ّلي مثل التاجر ال َي ْخ ُلص له ربحه حتّى يأخذ
(((10
رأس ماله ،كذلك المص ّلي ال تُقبل له نافلة حتّى يؤ ّدي الفريضة.
( ((10تاريخ مدينة دمشق 172/20؛ وبغية الطلب .4216/9
( ((10مسند أحمد بن حنبل  473/40و 112/42و392/43؛ وصحيح البخاري  68/1و129/1؛ وصحيح
مسلم 282/1؛ وسنن أبي داود 14/1؛ وسنن ابن ماجه 110/1؛ وسنن الترمذي 463/5؛ ومسند
السراج 41؛ وصحيح ابن ح ّبان 87/3؛ وعلل الحديث 213/14؛ والسنن الكبرى (البيهقي) .146/1
ّ
( ((10مصنّف ابن أبي شيبة 549/4؛ ومسند أحمد بن حنبل  11/4و 483/4و 84-83/5و74/15
و 332/15و128/16؛ وصحيح مسلم 2132/3؛ وصحيح ابن ح ّبان 456/11؛ والمعجم األوسط
 18/3و 258/3و 265/3و96/9؛ والمعجم الكبير 281/11؛ وعلل الحديث 43/11؛ والسنن
الكبرى (البيهقي)  113/6و255/6؛ والفردوس بمأثور الخطاب 273/1؛ وكشف الخفاء .463/2
( ((10السنن الكبرى (البيهقي) 542/2؛ وشعب اإليمان 558/4؛ والفردوس بمأثور الخطاب 142/4؛
والترغيب والترهيب .338/1
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محمد
( )32أخبرنا أبو عبد اﷲ بن باكويه رحمه اﷲ حدّ ثنا عبد العزيز بن الفضل حدّ ثنا
ّ

محمد الع ّباداني حدّ ثنا أبو الوليد
محمد بن إبراهيم حدّ ثنا عبد الصمد بن ّ
ابن الع ّباس حدّ ثنا ّ

مرات بأربعين ألف درهم
محمد حبيب الفارسي بالبصرة نفسه من ر ّبه أربع ّ
قال :اشترى أبو ّ
ثم أخرج َبدْ رة فقال :يا
َبدْ رة ،فقال :يا ّ
رب اشتريت منك نفسي بهذه عشرة [١١٠ب] ألفّ ،
كنت لم تقبل
ثم أخرج الثالثة فقال :إلهي إن َ
رب إلهي إن َ
ّ
شكرا لهاّ ،
كنت قبلت تلك فهذه ً

شكرا
ثم أخرج الرابعة فقال :إلهي إن َ
كنت قبلت الثالثة فهذه ً
األولى والثانية فاقبل هذه الثالثةّ ،

لها.

(((11

( )33أخبرنا َ
السراج حدّ ثنا ُعبيد اﷲ بن جرير بن َج َبلة حدّ ثنا
الخ ّفاف رحمه اﷲ أخبرنا ّ
ِ
همام حدّ ثنا َقتادة عن أنس ّ
أن رسول اﷲ ﷺ قال :ما بال أقوام
عمرو بن عاصم الكالبي حدّ ثنا ّ

يرفعون رؤوسهم إلى السماء في الصالة َل َينْته ّن عن ذلك أو لت ْ
ُخطف ّن أبصارهم.

(((11

ومحمد بن عبد اﷲ بن
( )34أخبرنا أبو نُعيم أخبرنا أبو َعوانة حدّ ثنا موسى بن عبد األعلى
ّ

عبد الحكم حدّ ثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت
حمت تدعو لها أخذت الماء فتص ّبه بينها وبين جيبها،
أبي بكر أنّها كانت إذا ُأتيت بالمرأة قد ّ
وقالت ّ
نبردها بالماء.
إن رسول اﷲ ﷺ كان يأمرنا أن ّ

(((11

( ((11حلية األولياء 149/6؛ وصفة الصفوة 188/2؛ ونزهة المجالس  3/2و.4/2
( ((11مصنّف عبد الرزّ اق 253/2؛ ومصنّف ابن أبي شيبة 48/2؛ ومسند أحمد بن حنبل  133/14و121/19
و 155/19و 193-192/19و 201/19و 416/19و267/21؛ وسنن الدارمي 823/2؛ وصحيح
البخاري 150/1؛ وصحيح مسلم 321/1؛ وسنن أبي داود 180/2؛ وسنن ابن ماجه 332/1؛
والسنن الكبرى  291/1و 37/2و67/2؛ ومسند أبي يعلى  298/5و 338/5و 449/5و464/5؛
السراج  243و244؛ وصحيح ابن ح ّبان 61/6؛ والسنن الكبرى (البيهقي) 401/2؛ والترغيب
ومسند ّ
والترهيب 358/1؛ وفتح الباري  234/2و596/10؛ وكشف الخفاء 362/2؛ والتَّنوير .306/9
( ((11مو ّطأ مالك 123/2؛ ومسند أحمد بن حنبل  342/8و 409/9و 325/10و 277/40و278/40
و 147/41و495/44؛ وسنن الدارمي 1822/3؛ وصحيح البخاري  120/4و 121/4و129/7؛
وصحيح مسلم  1731/4و1732/4؛ وسنن أبي داود 472/3؛ وسنن ابن ماجه  1149/2و1150/2؛
وسنن الترمذي 472/3؛ والسنن الكبرى  98/7و99/7؛ وصحيح ابن ح ّبان  430/13و431/13
و432/13؛ والمعجم األوسط  240/2و 355/2و 313/3و 49/5و 194/6و 347/6و221/8؛
والمعجم الكبير  123/24و124/24؛ وعلل الحديث  273/10و184/14؛ والمستدرك 223/4
و447/4؛ والسنن الكبرى (البيهقي) 344/1؛ والفردوس بمأثور الخطاب 156/2؛ ومجمع الزوائد
.94/5
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( )35أخبرنا أبو بكر بن ُفورك أخبرنا عبد اﷲ بن جعفر حدّ ثنا يونس بن حبيب حدّ ثنا أبو

ذر قال :من بنى ﷲ
القمي عن أبيه عن داود عن أبي ّ
داود حدّ ثنا قيس عن األعمش عن إبراهيم ّ

مسجدً ا ولو كمفحص قطاة بنى اﷲ له بيتًا في الجنّة.

(((11

محمد بن
محمد الروذباري رحمه اﷲ أخبرنا أبو بكر ّ
علي الحسين بن ّ
( )36أخبرنا أبو ّ

الرزاق حدّ ثنا أبو داود السجستاني حدّ ثنا أبو الوليد الطيالسي حدّ ثنا
بكر بن
محمد بن عبد ّ
ّ

ذر يقول :كنّا مع رسول اﷲ
ُشعبة أخبرنا أبو الحسن قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت أبا ّ
مرتين أو ثال ًثا حتّى
ثم أراد أن يؤ ّذن فقال :أبردّ ،
ﷺ فأراد المؤ ّذن أن يؤ ّذن للظهر فقال :أبردّ ،

ثم قالّ :
الحر فأبردوا بالصالة.
الحر من فيح جهنّم فإذا اشتدّ
ّ
إن شدّ ة ّ
رأينا فيء التلولّ ،

(((11

( ((11مصنّف عبد الرزّ اق 75/3؛ ومصنّف ابن أبي شيبة 275/1؛ ومسند أحمد بن حنبل 278-277/1
و 442/1و 54/4و 631/11و187/32؛ وصحيح مسلم  378/1و 2287/4و2288/4؛ وسنن
ابن ماجه  243/1و244/1؛ وسنن الترمذي 135/2؛ والسنن الكبرى 383/1؛ ومسند أبي يعلى
 411/4و 85/7و277/7؛ وصحيح ابن ح ّبان  486/4و 490/4و 491/4و486/10؛ والمعجم
الكبير  19/3و 225/8و 88/22و 231/23و185/24؛ وعلل الحديث 274/6؛ وحلية األولياء
 180/2و 217/4و 219/4و24/5؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  613/2و 614/2و275/6
و 276/6و290/9؛ والفردوس بمأثور الخطاب 550/3؛ والترغيب والترهيب  193/1و194/1
و 195/1و 197/1و256/2؛ ومجمع الزوائد  7/2و 8/2و9/2؛ وفيض القدير 96/6؛ وكشف
الخفاء  282/2و372/2؛ والتَّنوير 162/10و 163/10و.164/10
( ((11مصنّف ابن أبي شيبة 286/1؛ ومسند أحمد بن حنبل  31/12و 189-188/12و 441/12و54/13
و 228/13و 52/15و 194/15و 38/16و 116/17و 69/18و 70/18و 122/18و302/25
و 123/30و 302/35و 347/35و 424/35و 347/35و201/38؛ وسنن الدارمي 771/2؛
وصحيح البخاري  113/1و 128/1و 7/2و120/4؛ وصحيح مسلم  430/1و431/1؛ وسنن
أبي داود  302/1و303/1؛ وسنن ابن ماجه 222/1؛ وسنن الترمذي  295/1و297/1؛ والسنن
الكبرى 191/2؛ ومسند أبي يعلى  480/2و 168/9و 270/10و 461/10و204/11؛ ومسند
السراج  320و 327و 328و 329و 331و332؛ وصحيح ابن ح ّبان  372/4و 374/4و375/4
ّ
و 376/4و378/4؛ والمعجم األوسط  129/1و 157/3و 253/5و 146/6و80/8؛ والمعجم
الكبير  226/3و 71/8و 15/10و400/20؛ وعلل الحديث  390/9و 393/9و 394/9و29/10
و344/11؛ وحلية األولياء  274/6و 173/8و228/9؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  641/1و642/1
و 643/1و645/1؛ والكفاية في علم الرواية 418؛ ومحاضرات األدباء 188/4؛ وسير أعالم النبالء
 321/7و287/17؛ ومجمع الزوائد  306/1و307/1؛ وفيض القدير  76/1و281/1؛ والتَّنوير
 239/1و.564/1
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الس َلمي رحمه اﷲ أخبرنا أحمد بن منصور النوشري
( )37أخبرنا الشيخ أبو عبد
الرحمن ُّ
ٰ
محمد بن يزيد الطرسوسي قال :قيل للمعافى بن
حدّ ثنا ابن َم ْخ َلد حدّ ثنا جعفر بن عامر حدّ ثنا ّ
عمران أكان لفتح الموصلي فقه؟ فقال :كفى بعلمه ترك الدنيا.
( )38أخبرنا َ
السراج حدّ ثنا يوسف بن موسى حدّ ثنا مسلم بن إبراهيم
الخ ّفاف أخبرنا ّ
األزدي حدّ ثنا أبان بن يزيد حدّ ثنا َقتادة عن أنس بن مالك ّ
رصوا صفوفكم
نبي اﷲ ﷺ قالّ :
أن ّ
محمد بيده إنّي أرى الشيطان يدخل من خالل
وقاربوا بينها وحاذوا األعناق فوالذي نفس
ّ
(((11
الصف [١١١أ].
ّ

علي بن أحمد بن َع ْبدان الكاتب رحمه اﷲ أخبرنا أحمد بن ُعبيد
( )39أخبرنا أبو الحسن ّ
علي بن زيد عن
حماد بن َس َل َمة عن ّ
الساجي حدّ ثنا الحارثي حدّ ثنا ّ
حدّ ثنا زكر ّيا بن يحيى َّ
(((11
الحسن عن ُجندب عن ُحذيفة قال قال رسول اﷲ ﷺ :ال ينبغي لمسلم أن ُي ّ
ذل نفسه.

محمد الكزبري رحمه اﷲ قال سمعت أبا نصر
( )٤٠أخبرنا أبو القاسم عبد
الرحمن بن ّ
ٰ
السقطي يقول:
السراج قال سمعت جعفر بن نُصير يقول سمعت الجنيد يقول سمعت َس ّ
ري َّ
ّ
(((11
ُ
أشتهي أن أموت ببلد غير هذا ،فقيل له :ولم ذاك؟ قال :أخاف أن ال يقبلني قبري فأفتضح.
( )٤١أخبرنا ابن ُفورك أخبرنا عبد اﷲ حدّ ثنا يونس حدّ ثنا أبو داود حدّ ثنا ُعيينة عن أبيه
حرم اﷲ عليه
عن أبي َبكرة قال سمعت رسول اﷲ ﷺ يقول :من قتل معاهدً ا في غير كنهه ّ
(((11
الجنّة.

السراج 246؛ وصحيح ابن
( ((11مسند أحمد بن حنبل  277/21و419/21؛ وسنن أبي داود 9/2؛ ومسند ّ
ح ّبان  540/5و251/14؛ والسنن الكبرى (البيهقي) 142/3؛ والفردوس بمأثور الخطاب 253/2؛
والترغيب والترهيب 318/1؛ وفيض القدير .5/4
( ((11مسند أحمد بن حنبل 435/38؛ وسنن ابن ماجه 1332/2؛ وسنن الترمذي 523/4؛ ومسند أبي يعلى
536/2؛ والمجالسة وجواهر العلم 188/8؛ والمعجم األوسط  294/5و41/8؛ والمعجم الكبير
408/12؛ والجامع ألخالق الراوي 366/1؛ والذريعة إلى مكارم الشريعة 216؛ والفردوس بمأثور
الخطاب  409/3و111/5؛ وتلبيس إبليس 313؛ وصفة الصفوة 431/1؛ ومدارج السالكين 170/3؛
ومجمع الزوائد  272/7و 274/7و275/7؛ وكشف الخفاء .463/2
( ((11حلية األولياء 166/10؛ والرسالة القشير ّية 47/1؛ وبغية الطلب .4218/9
( ((11مصنّف ابن أبي شيبة 457/5؛ ومسند أحمد بن حنبل  12/34و43/34؛ وسنن الدارمي 1627/3؛
وصحيح البخاري  99/4و12/9؛ وسنن أبي داود 389/4؛ وسنن ابن ماجه 896/2؛ وسنن الترمذي
20/4؛ والسنن الكبرى  335/6و78/8؛ ومسند أبي يعلى 335/11؛ وصحيح ابن ح ّبان =239/11
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محمد يقول سمعت سليمان
( )42أخبرنا أبو عبد
الس َلمي قال سمعت نصر بن ّ
الرحمن ُّ
ٰ
علي بن عبد العزيز يقول :من َع ِدم القناعة ال يغنيه شيء
ابن أبي سليمان يقول سمعت ّ
(((11
بحال.

( )43أخبرنا َ
السراج حدّ ثنا أبو ك َُريب حدّ ثنا أبو معونة عن
الخ ّفاف رحمه اﷲ أخبرنا ّ
األعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد اﷲ قال أتى رسول اﷲ ﷺ رجل فقال :يا رسول اﷲ،
واﷲ ما استطعت أن أص ّلي مع ُمعاذ من شدّ ة ما يطيل بنا ،قال :فدعا رسول اﷲ ﷺ ُمعا ًذا فقال:
(((12
الش ْم ِ
يا ُمعاذ أتريد أن تكون فتّانًا؟ فأين أنت من َّ
اها وال َّل ْي ِل إِ َذا َي ْغ َشى وأشباههما.
س َو ُض َح َ
محمد بن
( )٤٤أخبرنا أبو نُعيم أخبرنا أبو َعوانة حدّ ثنا أبو األزهر أحمد بن األزهر حدّ ثنا ّ
َج ْه َضم حدّ ثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن ُسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ّ
أن
رسول اﷲ ﷺ قالّ :
إن من أشدّ أ ّمتي لي ح ًّبا أناس يكونون بعدي يو ّد أحدهم لو يراني بأهله
وماله.

(((12

حماد بن َس َل َمة
( )٤٥أخبرنا ابن ُفورك أخبرنا عبد اﷲ حدّ ثنا يونس حدّ ثنا أبو داود حدّ ثنا ّ
عمار عن جابر بن عبد اﷲ ّ
أن رسول اﷲ ﷺ أكل عندهم رط ًبا وشرب ما ًء
عمار بن أبي ّ
عن ّ
(((12
وقال :هذا من النعيم الذي تسألون عنه.
=و 241-240/11و 391/16و392/16؛ والمعجم األوسط  137/1و76/8؛ والمستدرك
 138/2و154/2؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  229/8و 344/9و386/9؛ والترغيب والترهيب
 298/3و 299/3و 12/4و493/4؛ وسير أعالم النبالء 296/6؛ ومجمع الزوائد 293/6؛ وفيض
القدير 193/6؛ وكشف الخفاء 258/2؛ والتَّنوير  341/10و.296/6
( ((11الزهد الكبير  83و86؛ وفيض القدير .329/4
( ((12مصنّف عبد الرزّ اق 365/2؛ وصحيح مسلم 340/1؛ وسنن ابن ماجه 315/1؛ والسنن الكبرى 20/2
السراج  90و 91و95؛ والسنن الكبرى (البيهقي) 549/2؛ وسير أعالم النبالء
و333/10؛ ومسند ّ
.349/19
( ((12مسند أحمد بن حنبل  233/15و 308/35و389/35؛ وصحيح مسلم  435/1و2178/4؛ وصحيح
ابن ح ّبان  168/15و 214/16و215/16؛ والمعجم الكبير 67/7؛ والمستدرك 95/4؛ وسير
أعالم النبالء 526/12؛ والفردوس بمأثور الخطاب 212/1؛ ومجمع الزوائد 66/10؛ وفيض القدير
 521/1و8/6؛ والتَّنوير  386/2و.579/9
( ((12مصنّف ابن أبي شيبة 81/7؛ ومسند أحمد بن حنبل  8/23و 99-98/23و379/23؛ وسنن الترمذي
583/4؛ والسنن الكبرى 157/6؛ ومسند أبي يعلى  325/3و117/4؛ وصحيح ابن ح ّبان 201/8؛
والمعجم الكبير 258/19؛ والكشف والبيان 279/10؛ ومجمع الزوائد .317/10

The Amālī of Abū l-Qāsim al-Qushayrī

53

علي بن أحمد بن َع ْبدان األهوازي رحمه اﷲ أخبرنا أحمد بن
( )٤٦أخبرنا أبو الحسن ّ

الخراز حدّ ثنا أحمد بن هشام بن َب ْهرام حدّ ثنا يحيى بن إبراهيم
علي ّ
ُعبيد حدّ ثنا أحمد بن ّ

النبي ﷺ ً
رجل يقول :يا ذا الجالل
أنسا يقول سمع ّ
الكوفي عن عيسى بن َطهماز قال سمعت ً
واإلكرام ،فقالَ :س ْل فقد أقبل نحوك.

(((12

علي بن َهزار َم ْرد
( )٤٧أخبرنا أبو عبد اﷲ بن باكويه رحمه اﷲ قال سمعت [١١١ب] ّ

محمد بن محبوب يقول سمعت أبا األديان يقول :ما رأيت خائ ًفا ّإل
الصوفي يقول سمعت ّ
ً
رجل واحدً ا كنت بالموقف فرأيت شا ًّبا مطر ًقا منذ وقف الناس إلى أن سقط القرص ،فقلت:
ثم موحشة ،فقلت له :فهذا يوم العفو عن الذنوب ،قال:
يا هذا ابسط يديك للدعاء ،فقال ليّ :
فبسط يده ففي بسط يديه وقع ميتًا.

(((12

محمد بن الحسن بن َّ
الشرقي
( )48حدّ ثنا أبو بكر بن َع ْبدوس رحمه اﷲ أخبرنا عبيد اﷲ بن ّ

حدّ ثنا عبد اﷲ بن هاشم حدّ ثنا يحيى بن سعيد حدّ ثنا هشام عن أبيه عن عائشة ّ
أن حمزة بن

فص ْم
النبي ﷺ فقال :إنّي كنت أصوم يعني أسرد أفأصوم في السفر؟ قال :إن شئت ُ
عمرو سأل ّ

وإن شئت فأفطر.

(((12

( )٤٩أخبرنا ابن ُفورك أخبرنا عبد اﷲ حدّ ثنا يونس حدّ ثنا أبو داود حدّ ثنا ورقاء عن سعد
( ((12مصنّف ابن أبي شيبة 46/6؛ ومسند أحمد بن حنبل  347/36و379/36؛ والدعاء  561و562؛
والكشف والبيان 183/9؛ وحلية األولياء .204/6

( ((12صفة الصفوة 513/2؛ وطبقات الشافع ّية الكبرى .213/7
( ((12مو ّطأ مالك 308/1؛ ومصنّف عبد الرزّ اق 571/2؛ ومصنّف ابن أبي شيبة 280/2؛ ومسند أحمد بن حنبل
 230/40و 389/42و 443/42و478/42؛ وسنن الدارمي 1064/2؛ وصحيح البخاري 33/3؛
وصحيح مسلم 789/2؛ وسنن أبي داود  75/4و76/4؛ وسنن ابن ماجه 531/1؛ وسنن الترمذي

82/3؛ والسنن الكبرى  157/3و 158/3و 159/3و 160/3و 161/3و 185/3و365/3؛ ومسند

أبي يعلى  118/8و317/8؛ وصحيح ابن ح ّبان 327/8؛ والمعجم األوسط 96/5؛ والمعجم الكبير

 152/3و 153/3و154/3؛ وسنن الدارقطني 131/3؛ وعلل الحديث 36/15؛ والكشف والبيان
72/2؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  405/4و409/4؛ ومحاضرات األدباء 224/4؛ وفتح الباري 13/4؛
والتَّنوير .566/6
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ابن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أ ّيوب ّ
بست
أن رسول اﷲ ﷺ قال :من صام رمضان وأتبعه ّ
(((12( ،((12
شوال فذاك صيام السنة.
من ّ
محمد
علي المؤ ّذن رحمه اﷲ أخبرنا بكر بن
ّ
( )٥٠أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن ّ
الرحمن بن المبارك حدّ ثنا ُفضيل بن
الم ْر َوزي حدّ ثنا أبو المثنّى ُمعاذ بن المثنّى حدّ ثنا عبد
ٰ
َ
سليمان عن موسى بن ُعقبة عن عبيد بن سليمان األعرج عن أبيه عن أبي أ ّيوب األنصاري قال
قال رسول اﷲ ﷺ :ما من عبد يعبد اﷲ ال يشرك به شي ًئا ويقيم الصالة ويؤتي الزكاة ويصوم
رمضان ويجتنب الكبائر ّإل دخل الجنّة .قيل :وما الكبائر؟ قال :اإلشراك باﷲ وقتل النفس
(((12
والفرار من الزحف.
الس َلمي قال سمعت منصور بن عبد اﷲ يقول سمعت الع ّباس
( )٥١أخبرنا أبو عبد
الرحمن ُّ
ٰ
ال َف ْرغاني قال سمعت أبا الحسين النوري قال :كنت أسمع بهذه الكرامات وأنكره إلى أن قلت
رب
رب أرني منه شي ًئا أتح ّقق به ،فرأيت فيما يرى النائم كأنّي واقف بين يدي اﷲ ،فقلت :يا ّ
يا ّ
اص َحب
أرني من هذا شي ًئا ،فقال :ما الذي تريد؟ قلت :معرفتك ومعرفة أوليائك ،فقال ليْ :
عما كنت أنكره وذهب عن قلبي ما كان يختلج فيه.
َس ّ
السقطي فصحبته فسكن قلبي ّ
ري َّ
( )52أخبرنا َ
السراج رحمه اﷲ حدّ ثنا عبد الكريم بن الهيثم حدّ ثنا أبو
الخ ّفاف أخبرنا ّ

( ((12مصنّف عبد الرزّ اق 315/4؛ ومصنّف ابن أبي شيبة 342/2؛ ومسند أحمد بن حنبل  515/38و537/38
و540/38؛ وسنن الدارمي 1100/2؛ وصحيح مسلم 822/2؛ وسنن أبي داود 98/4؛ وسنن ابن
ماجه 547/1؛ وسنن الترمذي  124/2و123/3؛ والسنن الكبرى  239/3و240/3؛ وصحيح ابن
ح ّبان 397/8؛ والمعجم األوسط  171/5و346/7؛ والمعجم الكبير  134/4و26/19؛ وعلل
الحديث  108/6و165/10؛ والسنن الكبرى (البيهقي) 483/4؛ والجامع ألخالق الراوي 296/1
و93/2؛ والفردوس بمأثور الخطاب  183/3و184/3؛ والتبصرة  108/2و249/2؛ وفيض القدير
348/3؛ والتَّنوير .9/7
محمد بن منصور بن عبد
( ((12في الهامش :أخبرنا اإلمام أبو المظ ّفر بقراءتي عليه قلت له أخبركم أبو نصر
ّ
البسامي قراء ًة عليه أخبرنا أبو القاسم عبد
محمد بن الحسين ّ
الرحيم الحرضي قراء ًة عليه أخبرنا أحمد بن ّ
محمد بن يونس القرشي حدّ ثنا
محمد الهروي حدّ ثنا ّ
علي حامد بن ّ
السراج أخبرنا أبو ّ
محمد ّ
الرحمن بن ّ
ٰ
همام بن يحيى عن المثنّى بن الص ّباح عن المحرز بن أبي هريرة عن أبي هريرة قال
ثنا
نصير
بن
اج
حج
حدّ
ّ
ّ
شوال كان كصوم الدهر.
من
ًّا
ت
س
وأتبعه
رمضان
صام
من
ﷺ:
اﷲ
رسول
قال
ّ
( ((12مسند أحمد بن حنبل 488/38؛ والسنن الكبرى  423/3و 42/8و62/10؛ وصحيح ابن ح ّبان 39/8؛
والمعجم الكبير 129/4؛ والمستدرك 74/1؛ والفردوس بمأثور الخطاب 15/4؛ والترغيب والترهيب
.111/2
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الزناد ّ
الرحمن األعرج حدّ ثه أنّه سمع أبا هريرة أنّه سمع
أن عبد
اليمان أخبرنا ُشعيب حدّ ثنا أبو ِّ
ٰ
رسول اﷲ ﷺ قال :إذا قال أحدكم آمين والمالئكة آمين في السماء فوافقت إحداهما األخرى
(((12
ُغفر له ما تقدّ م من ذنبه.

( )53أخبرنا ابن ُفورك أخبرنا عبد اﷲ حدّ ثنا يونس حدّ ثنا أبو داود حدّ ثنا ُشعبة عن أبي
(((13
الم ْهري عن َثوبان قال :رأيت رسول اﷲ ﷺ قاء فأفطر.
ُ
الجودي عن أبي بلج عن أبي َش ْيبة َ
علي بن أحمد بن َع ْبدان الكاتب رحمه اﷲ أخبرنا أحمد بن ُعبيد
( )٥٤أخبرنا أبو الحسن ّ

حدّ ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي حدّ ثنا داود بن رشيد حدّ ثنا [112أ] الوليد عن أبي عبد

الرحمن الكلبي قال سمعت عبد العزيز بن نُباتة قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت
ٰ
عز ّ
وجل :ثالث من جاء به ّن فهو عبدي ح ًّقا :الصالة والصيام
رسول اﷲ ﷺ يقول :قال اﷲ ّ
والغسل من الجنابة.

(((13

( )٥٥أخبرنا َ
السراج حدّ ثنا ع ّباس بن جعفر حدّ ثنا سفيان عن عثمان بن
الخ ّفاف أخبرنا ّ
النبي ﷺ قال:
أبي سليمان عن عامر بن عبد اﷲ بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي َقتادة عن ّ
ّ
فليصل ركعتين قبل أن يجلس.
إذا دخل أحدكم المسجد

(((13

( ((12مو ّطأ مالك 98/1؛ ومصنّف عبد الرزّ اق 98/2؛ ومسند أحمد بن حنبل  478/13و 500/15و19/16
و80/16؛ وصحيح البخاري  156/1و113/4؛ وصحيح مسلم 307/1؛ والسنن الكبرى 479/1
و416/10؛ والكشف والبيان 126/1؛ والسنن الكبرى (البيهقي) 81/2؛ والفردوس بمأثور الخطاب
287/1؛ والترغيب والترهيب .328/1
( ((13مصنّف ابن أبي شيبة 298/2؛ ومسند أحمد بن حنبل  31/36و 55/37و 64/37و113/37
و492/45؛ وسنن الدارمي 1078/2؛ وسنن أبي داود  57/4و58/4؛ وسنن الترمذي 89/3؛
والسنن الكبرى  314/3و 315/3و316/3؛ وصحيح ابن ح ّبان  377/3و 379/3و131/15؛
والمعجم األوسط 99/4؛ والمعجم الكبير  100/2و316/18؛ وسنن الدارقطني  289/1و147/3؛
والمستدرك  588/1و589/1؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  224/1و371/4؛ وتاريخ مدينة دمشق
 465/11و 466/11و 467/11و 338/59و.339/59
العمال
( ((13المعجم األوسط 8/9؛ وحلية األولياء 252/2؛ والفردوس بمأثور الخطاب 178/3؛ وكنز ّ
810/15؛ والتَّنوير .144/5
( ((13مو ّطأ مالك 209/1؛ ومصنّف عبد الرزّ اق 428/1؛ ومسند أحمد بن حنبل  202/37و214/37
و326/37؛ وصحيح البخاري 96/1؛ وصحيح مسلم 495/1؛ وسنن أبي داود 350/1؛ وسنن ابن
ماجه 324/1؛ وسنن الترمذي 129/2؛ والسنن الكبرى 400/1؛ ومسند أبي يعلى 89/4؛ وصحيح
ابن ح ّبان  244/6و245/6؛ والمعجم األوسط  18/3و 322/4و 153/8و 7/9و77/9؛=
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محمد بن
( )٥٦أخبرنا األستاذ أبو طاهر ِّ
الزيادي رحمه اﷲ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن ّ
ِ
الدارمي حدّ ثنا أحمد بن يونس حدّ ثنا أبو بكر بن ع ّياش عن
َع ْبدوس حدّ ثنا عثمان بن سعيد
الرحمن عن أبي أمامة
علي بن زيد عن القاسم بن عبد
ٰ
أبي المه ّلب عن عبيد اﷲ بن زحر عن ّ
النبي ﷺ قالّ :
بني عليك بمجالس العلماء فاستمع كالم الحكماء
إن لقمان قال البنه :يا ّ
عن ّ
(((13
ّ
فإن اﷲ يحيي القلب الميت بنور الحكماء كما يحيي األرض الميتة بوابل القطر.

الفراء قال
الس َلمي قال سمعت
( )٥٧أخبرنا الشيخ أبو عبد
محمد بن أحمد ّ
ّ
الرحمن ُّ
ٰ
القصار قال :إذا قعدت على األكل فاذكر وقت
سمعت عبد اﷲ بن منازل قال سمعت حمدون ّ
خروج ما تأكله منك ّ
حريصا وعلى فوته حزينًا.
لئل تكون على األكل
ً

( )58أخبرنا َ
السراج حدّ ثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدّ ثنا يزيد بن
الخ ّفاف أخبرنا ّ
إبراهيم التُّستري عن ابن سيرين عن عبد اﷲ بن َشقيق عن عائشة قالت :كان رسول اﷲ ﷺ
(((13
جالسا.
جالسا ركع
قائما وإذا ص ّلى
ً
ً
قائما ركع ً
قائما وقاعدً ا فإذا ص ّلى ً
يص ّلي ً

محمد
( )٥٩أخبرنا األستاذ أبو طاهر ِّ
الم ْع َمري حدّ ثنا ّ
محمد بن إبراهيم َ
الزيادي حدّ ثنا ّ
ابن يحيى ُّ
محمد بن يوسف حدّ ثنا سفيان عن عمرو بن ُم ّرة عن عبد اﷲ بن
الذ ْهلي حدّ ثنا
ّ
رب أعنّي
الحارث عن ُط َل ْيق بن قيس عن عبد اﷲ بن ع ّباس قال :كان رسول اﷲ ﷺ يدعوّ :
ويسر الهدى لي
علي واهدني ّ
علي وامكر لي وال تمكر ّ
علي وانصرني وال تنصر ّ
وال تعن ّ
ذها ًبا لك مطوا ًعا لك
ّارا لك ّ
عليّ ،
ّارا لك ذك ً
رب اجعلني لك شك ً
وانصرني على من بغى ّ
ِ
حجتي واهد قلبي وسدِّ د لساني
رب تق ّبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وث ّبت ّ
ّأو ًاهاّ ،
(((13
واسلل سخيم َة قلبي.
=والمعجم الكبير 241/3؛ وعلل الحديث  145/6و369/13؛ وحلية األولياء 186/3؛ والسنن
الكبرى (البيهقي)  75/3و276/3؛ والفردوس بمأثور الخطاب 71/1؛ وسير أعالم النبالء 120/8
و.191/9
( ((13الفردوس بمأثور الخطاب 196/3؛ ومجمع الزوائد .125/1
( ((13مصنّف عبد الرزّ اق  465/2و292/4؛ ومسند أحمد بن حنبل  315/41و 324/41و457/42
و 80/43و 165/43و 300-299/43و321/43؛ وصحيح مسلم 504/1؛ وسنن أبي داود
251/1؛ والسنن الكبرى 139/2؛ ومسند أبي يعلى  173/8و227/8؛ وصحيح ابن ح ّبان 256/6
و259/6؛ والمعجم األوسط  292/1و 58/3و143/4؛ وعلل الحديث 373/14؛ والمستدرك
العمال .388/8
410/1؛ وكنز ّ
( ((13مصنّف ابن أبي شيبة 50/6؛ ومسند أحمد بن حنبل 452/3؛ وسنن أبي داود 622/2؛ وسنن ابن ماجه=
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محمد بن يحيى أخبرنا أبو عمرو بن َم َطر
محمد بن إبراهيم بن ّ
( )٦٠أخبرنا أبو عبد اﷲ ّ

الهيثم حدّ ثنا أبي عن عاصم عن أبي
محمد بن عثمان بن أبي ُس َويد حدّ ثنا عثمان بن َ
أخبرنا ّ
عز ّ
وجل
أحب إلى اﷲ ّ
وائل عن ُحذيفة قال قال رسول اﷲ ﷺ :ما من حالة يكون عليها العبد ّ
من أن يراه ساجدً ا مع ّف ًرا وجهه في التراب.

(((13

علي بن
( )٦١أخبرنا أبو عبد اﷲ بن باكويه حدّ ثني أبو الحسن غالم َش ْعوانة قال
ُ
سمعت ّ

سالم يقول سمعت سهل بن عبد اﷲ [112ب] يقول :األعمال البهيم ّية ما ُعمل بغير ن ّية .وقال
ٍ
مت أنّي أنا فاعله فأتوب منه.
توه ُ
سهل :ما ُ
رأيت من أحد من إخواني سو َء عشرة ّإل ّ
( )62أخبرنا َ
السراج حدّ ثنا أبو األشعث حدّ ثنا يزيد بن ُزريع حدّ ثنا سعيد
الخ ّفاف أخبرنا ّ
ابن أبي َعروبة عن َقتادة عن َحفصة بنت سيرين عن أ ّم َعط ّية األنصار ّية قالت :كنّا ال نعدّ
الكدرة والصفرة بعد الطهر شي ًئا.

(((13

محمد بن أبي
( )63أخبرنا ابن ُفورك أخبرنا عبد اﷲ حدّ ثنا يونس حدّ ثنا أبو داود حدّ ثنا ّ

ُحميد عن عون بن عبد اﷲ عن أبيه عن عبد اﷲ بن مسعود قال :رفع رسول اﷲ ﷺ بصره إلى
عجبت من الملكين من المالئكة
صنعت هذا؟ قال:
ثم خفضه ،فقلنا :يا رسول اﷲ ،لم
ُ
َ
السماء ّ
ّ
رب كنّا نكتب لعبدك
نزال يلتمسان عبدً ا في
ثم عرجا إلى ر ّبهما ،فقاال :يا ّ
مصله فلم يجداه ّ

المؤمن في يومه وليلته من العمل كذا وكذا فوجدناه قد حبسته في حبالتك فلم نكتب له شي ًئا،
فقال تبارك وتعالى :اكتبوا لعبدي عمله في يومه وليلته وال تنقصوه منه شي ًئا على أجر ما

حبسته وله أجر ما كان يعمل.

(((13

محمد بن الحسين بن الحسن
محمد بن إبراهيم األديب أخبرنا
( )٦٤أخبرنا أبو سعيد
ّ
ّ

عمه عبيد اﷲ بن
محمد بن حفص حدّ ثنا أبي عن ّ
حدّ ثنا أبو ُزرعة الرازي حدّ ثنا عبيد اﷲ بن ّ

المس ِّيب عن عمرو بن عثمان قال
عمر بن موسى عن ربيعة بن أبي عبد
الرحمن عن سعيد بن ُ
ٰ
=1259/2؛ وسنن الترمذي 554/5؛ والسنن الكبرى 224/9؛ وصحيح ابن ح ّبان 228-227/3
و229/3؛ والدعاء 417؛ والمستدرك 701/1؛ والفردوس بمأثور الخطاب .267-266/2
( ((13فيض القدير 477/5؛ والتَّنوير .462/9
( ((13سنن الدارمي 634/1؛ وصحيح البخاري 72/1؛ وسنن أبي داود 226/1؛ وسنن ابن ماجه 212/1؛
والمعجم الكبير  51/1و 63/25و64/25؛ والمستدرك 282/1؛ والسنن الكبرى (البيهقي) .498/1
( ((13المعجم األوسط 14/3؛ والترغيب والترهيب 291/4؛ وفيض القدير 304/4؛ والتَّنوير .208/7
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بني إن ُو ّليت من أمر الناس شي ًئا فأكرم ً
سمعت رسول
قريشا فإنّي
ُ
قال أبي عثمان بن ع ّفان :يا ّ
اﷲ ﷺ يقول :من أهان ً
قريشا أهانه اﷲ.

(((13

محمد بن
( )٦٥حدّ ثنا عبد اﷲ بن يوسف األصبهاني رحمه اﷲ أخبرنا أبو سعيد أحمد بن ّ

الزعفراني حدّ ثنا سعيد بن ُعيينة عن سليمان
محمد بن الص ّباح َّ
زياد البصري حدّ ثنا الحسن بن ّ

يتهجد من الليل قال:
ابن أبي مسلم عن طاووس عن ابن ع ّباس قال :كان رسول اﷲ ﷺ إذا قام ّ
الحق ووعدك
اللهم لك الحمد أنت نور
السموات واألرض ومن فيه ّن ،ولك الحمد أنت ّ
ٰ
ّ

اللهم
حق،
حق
حق والساعة ّ
ومحمد ﷺ ّ
حق والنب ّيون ّ
حق والنار ّ
حق والجنّة ّ
الحق ولقاؤك ّ
ّ
ّ
ّ
لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وإليك أنبت وفيك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر
ّ
لي ما قدّ مت وما ّ
المؤخر ال إله ّإل أنت وال
أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدّ م وأنت
قوة ّإل باﷲ.
حول وال ّ

(((14

فضل بن
( )٦٦أخبرنا أبو عبد اﷲ بن باكويه حدّ ثنا
محمد بن إبراهيم المصري حدّ ثنا ُم َّ
ّ
محمد حدّ ثنا إسحاق بن إبراهيم قال :رأى سليم األسود ً
رجل يضحك فقال :أال أحدّ ثك
ّ
ِ
ِ
(((14
ب ا ْل َف ِرحي َن [113أ].
حدي ًثا حسنًا؟ قال :بلى ،قال :ال تفرح إِ َّن اﷲَ َل ُيح ُّ
( )٦٧أخبرنا أبو الحسين َ
السراج حدّ ثنا أبو يحيى حدّ ثنا عبيد
الخ ّفاف أخبرنا أبو الع ّباس ّ

الرباطي حدّ ثنا
اﷲ بن عمر القواريري حدّ ثنا محبوب بن الحسن ،قال وحدّ ثنا أحمد بن سعيد ِّ

محبوب بن الحسن حدّ ثنا داود عن َّ
الش ْعبي عن َمسروق عن عائشة قالت :فرض صالة الحضر
( ((13مسند أحمد بن حنبل  507/1و148/3؛ والمجالسة وجواهر العلم 192/6؛ وصحيح ابن ح ّبان
166/14؛ والمعجم األوسط 100/6؛ والمعجم الكبير 259/1؛ وعلل الحديث 45/3؛ والمستدرك
83/4؛ ومناقب الشافعي 37/1؛ ومجمع الزوائد 27/10؛ والتَّنوير .433/10
( ((14مو ّطأ مالك 246/1؛ ومصنّف عبد الرزّ اق  78/2و79/2؛ ومصنّف ابن أبي شيبة 42/6؛ ومسند أحمد
ابن حنبل  441/4و 25/5و365-364/5؛ وسنن الدارمي 932/2؛ وصحيح البخاري  48/2و70/8
و 117/9و 132/9و144/9؛ وصحيح مسلم 532/1؛ وسنن أبي داود 80-79/2؛ وسنن ابن ماجه
430/1؛ وسنن الترمذي 481/5؛ والسنن الكبرى  123/2و 142/7و 143/7و321/9؛ ومسند أبي
يعلى 292/4؛ وصحيح ابن ح ّبان  332/6و 333/6و335-334/6؛ والدعاء  239و240؛ والمعجم
الكبير  43/11و 45/11و50/11؛ وحلية األولياء  17/4و181/6؛ والسنن الكبرى (البيهقي) 7/3؛
والفردوس بمأثور الخطاب 445-444/1؛ ومدارج السالكين .48/1
( ((14القصص.٧6 :
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فلما أقام رسول اﷲ ﷺ بالمدينة زيد في صالة الحضر ركعتان ركعتان
والسفر ركعتان ركعتانّ ،

وتُركت صالة الفجر لطول القراءة وصالة المغرب ألنّها وتر النهار.

(((14

( )68أخبرنا أبو نُعيم أخبرنا أبو َعوانة حدّ ثنا إبراهيم بن مرزوق حدّ ثنا عبد اﷲ بن داود عن

األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول اﷲ ﷺ :ال تنظروا إلى من هو فوقكم
وانظروا إلى من هو أسفل منكم فإنّه أجدر أن ال تزدروا نعمة اﷲ عليكم.

(((14

محمد عبد اﷲ بن يوسف بن با ُم َويه رحمه اﷲ أخبرنا أحمد بن سعيد
( )69أخبرنا أبو
ّ
اإلخميمي حدّ ثنا بكر بن سهل الدِّ مياطي حدّ ثنا ُشعيب بن يحيى الت ِ
ْ
ُّجيبي حدّ ثنا يحيى بن
ْ
جمع بن كعب عن َم ْس َلمة بن َم ْخ َلد ّ
أن رسول اﷲ ﷺ قال:
أ ّيوب عن عمرو بن الحارث عن ُم ِّ
َأ ْعروا النساء ي ْل َزمن ِ
(((14
الحجال.
َ ْ
محمد بن أحمد بن أبي
علي حدّ ثنا ّ
( )٧٠أخبرنا أبو عبد اﷲ بن باكويه أخبرنا الحسن بن ّ
علي بن إسماعيل بن ِمهران حدّ ثنا أحمد بن أبي الحواري حدّ ثنا إسحاق بن ِسنان
خالد حدّ ثنا ّ
خليل ألقى في قلبه الوجل حتّى ّ
لما اتّخذ اﷲ إبراهيم ً
إن خفقان قلبه ليسمع من ُبعد كما
قالّ :

ُيسمع خفقان الطير في الهواء.

(((14

( )٧١أخبرنا َ
محمد بن عبد الملك الدمشقي حدّ ثنا
السراج حدّ ثنا
الخ ّفاف أخبرنا
ّ
ّ
المس ِّيب
علي بن زيد ويحيى بن سعيد عن سعيد بن ُ
همام حدّ ثنا ّ
عمرو بن عاصم حدّ ثنا ّ
( ((14مو ّطأ مالك 148/1؛ ومصنّف عبد الرزّ اق 515/2؛ ومصنّف ابن أبي شيبة 206/2؛ ومسند أحمد بن
حنبل 117/43؛ وسنن الدارمي 947/2؛ وصحيح البخاري  79/1و44/2؛ وصحيح مسلم 478/1؛
وسنن أبي داود 399/2؛ وسنن ابن ماجه 339/1؛ وسنن الترمذي 437/2؛ والسنن الكبرى 201/1؛
السراج  426و 427و 428و432؛ وصحيح ابن ح ّبان  446/6و447/6؛ وعلل الحديث
ومسند ّ
276/14؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  553/1و 193/3و 204/3و205/3؛ وسير أعالم النبالء
208/12؛ ومجمع الزوائد  145/2و 155/2و156/2؛ وفتح الباري .464/1
( ((14مسند أحمد بن حنبل  419/12و176/16؛ وصحيح مسلم 2275/4؛ وسنن ابن ماجه 1387/2؛
وسنن الترمذي 665/4؛ وصحيح ابن ح ّبان 490/2؛ والمعجم األوسط 22/3؛ وحلية األولياء
 60/5و118/8؛ والفردوس بمأثور الخطاب 107/1؛ وفيض القدير 59/3؛ وكشف الخفاء 296/1
و238/1؛ والتَّنوير .286/4
( ((14في األصل :الحجاز .المعجم األوسط 256/3؛ والمعجم الكبير 438/19؛ ومجمع الزوائد 138/5؛
وفيض القدير 559؛ وكشف الخفاء 160/1؛ والتَّنوير  330/2و.473/2
( ((14المجالسة وجواهر العلم 331/1؛ وتاريخ مدينة دمشق .218/6
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عن عائشة قالت قال رسول اﷲ ﷺ :إذا كان بين ُش َعبِها األربع ولزق الختان بالختان وجب
(((14
ال ُغسل.

( )72أخبرنا أبو نُعيم حدّ ثنا أبو َعوانة حدّ ثنا موسى بن نصر حدّ ثنا جرير بن عبد الحميد
عن األعمش عن زيد بن وهب وأبي َظ ْبيان عن جرير قال قال رسول اﷲ ﷺَ :من ال يرحم
(((14
يرحمه اﷲ.
الناس ال
ُ

الح ْش َرج حدّ ثنا
( )73أخبرنا ابن ُفورك أخبرنا عبد اﷲ حدّ ثنا يونس حدّ ثنا أبو داود حدّ ثنا َ
تيت عبد اﷲ بن أبي َأوفى صاحب رسول اﷲ ﷺ فقال ليَ :من أنت؟
سعيد بن ُج ْمهان قالُ :أ ُ
ٍ
قلت :قتلته
وكان
يومئذ محجوب البصر ،فقلت :حدّ ثنا سعيد بن ُجمهان فقال :ما فعل أبوك؟ ُ
(((14
األزارقة ،فقال :حدّ ثنا رسول اﷲ ﷺ أنّهم كالب النار.
محمد
الح َسني رحمه اﷲ أخبرنا
( )٧٤حدّ ثنا الس ّيد أبو الحسن
محمد بن الحسين َ
ّ
ّ
محمد بن عبد
محمد بن ِعمران بن
حماد حدّ ثنا
ّ
ّ
المقرئ حدّ ثنا عبد اﷲ بن ّ
ابن َحمدون ُ
الرحمن يعني ابن ليلى حدّ ثني أبي حدّ ثني ابن أبي ليلى عن ِ
المنهال بن عمرو عن عبد
ٰ
ثم قال:
الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال :كنّا مع
النبي ﷺ في غزاة فدعا عل ًّيا ّ
ّ
ٰ
ألعطي ّن الراية اليو َم ً
بفرار .فتطاول الناس لها
رجل
ّ
يحب اﷲ ورسوله يفتح اﷲ عليه ليس ّ
( ((14مو ّطأ مالك 51/1؛ ومصنّف عبد الرزّ اق 245/1؛ ومصنّف ابن أبي شيبة 84/1؛ ومسند أحمد بن حنبل
 250/40و319/41؛ وسنن أبي داود 155/1؛ ومسند أبي يعلى 321/8؛ والمعجم األوسط 363/3؛
وعلل الحديث 252/8؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  252/1و253/1؛ وكشف الخفاء .96/1
( ((14مسند أحمد بن حنبل  507/31و 508/31و 526/31و 532/31و 539/31و 563/31و567/31
و574/31؛ وصحيح مسلم 1809/4؛ وسنن الترمذي  323/4و591/4؛ وصحيح ابن ح ّبان 211/2
و213/2؛ والمعجم األوسط  200/2و 340/3و270/4؛ والمعجم الكبير 297/2؛ وعلل الحديث
 300/5و449/13؛ وحلية األولياء  362/7و115/8؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  278/8و71/9؛
ومحاضرات األدباء 683/1؛ والترغيب والترهيب  140/3و210/3؛ وسير أعالم النبالء 185/9
و338/23؛ ونزهة المجالس 209/1؛ وفيض القدير 239/6؛ وكشف الخفاء 125/؛ والتَّنوير
.427/10
( ((14مصنّف عبد الرزّ اق 152/10؛ ومصنّف ابن أبي شيبة 553/7؛ ومسند أحمد بن حنبل 474/31
و 157/32و 470/36و 519/36و 542/36و654/36؛ وسنن ابن ماجه 61/1؛ وسنن الترمذي
226/5؛ والسنن الكبرى 325/8؛ والمعجم األوسط  42/6و335/7؛ والمعجم الكبير 266/8
و 267/8و 270/8و 272/8و 273/8و274/8؛ والمستدرك 660/3؛ والكشف والبيان 123/3؛
ومجمع الزوائد 232/6؛ وفيض القدير 509/3؛ والتَّنوير .59/6
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فتوجه فقتل مرحب اليهودي وفتح
علي فدفع [113ب] إليه الراية
ّ
ورفعوا رؤوسهم فجاء ّ
(((14
اﷲ عليه.

محمد بن يعقوب حدّ ثنا الربيع
( )٧٥أخبرنا الحاكم أبو عبد اﷲ الحافظ حدّ ثنا أبو الع ّباس ّ
المرادي حدّ ثنا عبد اﷲ بن وهب حدّ ثنا مالك بن أنس عن صفوان بن ُسليم عن
ابن سليمان ُ
النبي ﷺ قالّ :
الخدْ ري ّ
عطاء بن َيسار عن أبي سعيد ُ
إن أهل الجنّة ليتراءون أهل الغرف
أن ّ
كما تراءون الكوكب الغابر من األفق في المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم ،قالوا :يا
رسول اﷲ تلك منازل األنبياء ال يبلغها غيرهم؟ قال رسول اﷲ ﷺ :والذي نفسي بيده رجال
(((15
آمنوا باﷲ وصدّ قوا المرسلين.

محمد بن الف ّياض حدّ ثنا
( )٧٦أخبرنا أبو عبد اﷲ بن باكويه الصوفي حدّ ثني عمرو بن
ّ
كنت مع بشر بن
محمد بن ُقدامة يقولُ :
محمد ُّ
الزهري حدّ ثنا ابن األنباري قال سمعت ّ
أبو ّ
ٍ
طريق من شوارع بغداد إذ تع ّلق به سكران فأخذ لحية بشر فجعل يق ّبلها وبشر ال
الحارث في
رجل ٍ
أحب ً
توهمه فيه،
محمد رجل
لخير ّ
ّ
ثم قال لي :يا ّ
فلما و ّلى تغرغرت عينا بشر ّ
يدفعهّ ،
(((15
ّ
المحب قد نجا والمحبوب ال يدري ما حاله.
ولعل
ّ
( )٧٧أخبرنا َ
السراج حدّ ثنا عمرو بن ُزرارة حدّ ثنا إسماعيل عن أ ّيوب
الخ ّفاف أخبرنا ّ

( ((14مصنّف ابن أبي شيبة  367/6و 370/6و 392/7و394/7؛ ومسند أحمد بن حنبل  168/2و160/3
و 68/27و477/37؛ وصحيح البخاري  47/4و 54/4و 60/4و 18/5و134/5؛ وصحيح مسلم
 1433/3و 1871/4و1872/4؛ وسنن الترمذي 638/5؛ والسنن الكبرى  311/7و410/7
و 411/7و 413/7و 414/7و 415/7و 416/7و 428/7و 454/7و 9/8و17/8؛ ومسند أبي
يعلى  291/1و 522/13و531/13؛ وصحيح ابن ح ّبان  377/15و382/15؛ والمعجم األوسط
59/6؛ والمعجم الكبير  152/6و 187/6و 35/7و 77/7و 237/18و238/18؛ وعلل الحديث
 278/3و109/10؛ والكشف والبيان 50/9؛ وحلية األولياء 62/1؛ والسنن الكبرى (البيهقي)
 588/6و 180/9و221/9؛ ومحاضرات األدباء 267/4؛ وسير أعالم النبالء  228و 230و64/2
و 65/2و69/2؛ وطبقات الشافع ّية الكبرى 255/1؛ ومجمع الزوائد  150/6و 123/9و124/9؛
وفتح الباري 476/7؛ وفيض القدير .359/6
( ((15مسند أحمد بن حنبل  146/14و 178/14و516/37؛ وسنن الدارمي 1870/3؛ وصحيح البخاري
119/4؛ وصحيح مسلم 2177/4؛ وسنن الترمذي 690/4؛ والمجالسة وجواهر العلم 258/7؛
وصحيح ابن ح ّبان  439/1و404/16؛ وعلل الحديث  100/11و257/11؛ والكشف والبيان
228/8؛ والترغيب والترهيب 510/4؛ وفيض القدير .434/2
( ((15تاريخ مدينة دمشق 204/10؛ وصفة الصفوة 474/1؛ وسير أعالم النبالء .475/10
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ثم حدّ ث عن
عن نافع قال :نادى ابن عمر :الصالة َ
ثم نادى أن ص ّلوا في رحالكمّ ،
بضجنانّ ،
ثم ينادي أن ص ّلوا في رحالكم في الليلة
رسول اﷲ ﷺ أنّه كان يأمر المنادي فينادي بالصالة ّ
(((15
الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر.

محمد
محمد بن إبراهيم بن عبد اﷲ األديب أخبرنا إبراهيم بن
( )78أخبرنا أبو سعيد
ّ
ّ
الدارة حدّ ثنا ُجبارة حدّ ثنا ُعبيد بن
البخاري أخبرنا عبد اﷲ بن أحمد هو ابن حمدان بن أبي َ
الج ّمال حدّ ثني حسين بن حسن عن أ ّمه فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن
الوسيم َ
علي عن أ ّمه فاطمة بنت رسول اﷲ ﷺ ورضي عنها قالت قال رسول اﷲ ﷺ :أال ال يلوم ّن
ّ
(((15
المر ُء ّإل نفسه بأت وفي يده ريح غمر.
محمد بن أحمد
محمد الهاشمي حدّ ثنا ّ
( )٧٩أخبرنا أبو عبد اﷲ بن باكويه حدّ ثنا أحمد بن ّ
ّ
والذل ينشوان من القلب ،ترى الرجل
العز
المارستاني قال
ُ
محمد يقولّ :
سمعت الجنيد بن ّ
الزي والثياب والشارة ما تكاد العيون تمتدّ إليه من ذ ّله ،وترى الرجل عليه األسمال
عليه ّ
عزه.
واألخالق والهيئة القذرة ما تكاد العيون تشير إليه من ّ
( )80أخبرنا َ
السراج حدّ ثنا إسحاق بن إبراهيم حدّ ثنا أبو بكر الحنفي
الخ ّفاف أخبرنا ّ
حدّ ثنا كَثير بن زيد المدني عن الم ّطلب بن عبد اﷲ بن َحنْ َطب أنّه أخبره ّ
أن رسول اﷲ ﷺ كان

( ((15مصنّف عبد الرزّ اق  500/1و501/1؛ ومصنّف ابن أبي شيبة 43/2؛ ومسند أحمد بن حنبل
 302/4و 54/8و 65/10و 165/24و 453/29و 309/34و 310/34و 311/34و312/34
و234/38؛ وصحيح البخاري 129/1؛ وصحيح مسلم 484/1؛ وسنن أبي داود  291/2و292/2؛
السراج
وسنن ابن ماجه 302/1؛ والسنن الكبرى  448/1و241/2؛ ومسند أبي يعلى 40/10؛ ومسند ّ
 446و 447و 448و 449و 450و 451و452؛ وصحيح ابن ح ّبان  435/5و 436/5و437/5
و 438/5و439/5؛ والمعجم األوسط  154/1و 387/4و 235/5و 59/7و 228/7و346/8؛
والمعجم الكبير  188/1و 189/1و 229/2و 246/7و 194/12و276/12؛ وعلل الحديث
 202/13و 203/13و204/13؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  585/1و 100/3و226/3؛ ومجمع
الزوائد .4/2
( ((15مصنّف ابن أبي شيبة 293/5؛ ومسند أحمد بن حنبل  16/13و 213/14و549/16؛ وسنن الدارمي
1310/2؛ وسنن أبي داود 660/5؛ وسنن ابن ماجه 1096/2؛ وسنن الترمذي 289/4؛ والسنن
الكبرى  312/6و313/6؛ ومسند أبي يعلى 115/12؛ وصحيح ابن ح ّبان 329/12؛ والمعجم
األوسط 324/5؛ والمعجم الكبير 35/6؛ وعلل الحديث 66/11؛ والمستدرك  132/4و152/4؛
والسنن الكبرى (البيهقي) 450/7؛ والفردوس بمأثور الخطاب 493/3؛ والترغيب والترهيب 151/3
و154/3؛ ومجمع الزوائد 30/5؛ وفيض القدير  357/2و92/6؛ والتَّنوير  493/3و.156/10
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ويحرك شفتيه ،فقال خارجة بن زيد :حدّ ثني أبي ّ
أن رسول اﷲ
يقرأ في الظهر ويطيل القيام
ّ
يحرك شفتيه للقراءة [١١٤أ].
ويحرك شفتيه،
ﷺ كان يطيل القراءة في الظهر
ُ
فقلت إنّما ّ
ّ

(((15

( )٨١أخبرنا ابن ُفورك أخبرنا عبد اﷲ حدّ ثنا يونس حدّ ثنا أبو داود حدّ ثنا ُشعبة أخبرني أبو
عون ال َّث َقفي قال سمعت الحارث بن عمرو يحدّ ث عن أصحاب ُمعاذ من أهل حمص قال:
مر ًة عن ُمعاذ ّ
لما بعث ُمعا ًذا إلى اليمن قال له :كيف تقضي إن عرض
إن رسول اﷲ ﷺ ّ
وقال ّ
لك قضاء؟ قال :أقضي بكتاب اﷲ ،قال :فإن لم تجده في كتاب اﷲ؟ قال :أقضي بسنّة رسول
اﷲ ﷺ ،قال :فإن لم تجده في سنّة رسول اﷲ ﷺ؟ قال :أجتهد رأيي ال آلو ،قال :فضرب بيده
(((15
في صدري وقال :الحمد ﷲ الذي و ّفق رسول رسول اﷲ ﷺ لما يرضى رسول اﷲ ﷺ.
( )82أخبرنا أبو عبد اﷲ بن باكويه قال سمعت عبد الواحد بن بكر يقول :من شغله الفرض

عن الفضل فمعذور ومن شغله الفضل عن الفرض فمغرور.

(((15

( )83أخبرنا َ
السراج حدّ ثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أ ّيوب قاال حدّ ثنا
الخ ّفاف أخبرنا ّ
حماد بن َس َل َمة
السراج وحدّ ثني أبو يحيى حدّ ثنا يزيد بن هارون أخبرنا ّ
يزيد بن هارون قال ّ
عن ثابت عن أنس رضي اﷲ عنه ّ
الكف،
النبي ﷺ كان إذا دعا جعل ظاهر السيف ،ولع ّله
ّ
أن ّ
مما يلي وجهه.
ّ

(((15

( )٨٤أخبرنا أبو نُعيم أخبرنا أبو َعوانة حدّ ثنا الصا َغاني وأبو بكر بن شاذان قاال حدّ ثنا
أيضا وأبو أم ّية قاال حدّ ثنا يحيى بن أبي
معاوية بن عمرو قال أبو َعوانة وحدّ ثنا الصا َغاني ً
ُبكَير قاال حدّ ثنا زائدة عن المختار بن ُف ْل ُفل عن أنس بن مالك قال قال رسول اﷲ ﷺ :والذي
كثيرا ولضحكتم ً
قليل ،قالوا :وما رأيت يا رسول
محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لبكيتم ً
نفس ّ

وحضهم على الصالة ونهاهم أن يسبقوه إذا كان يؤ ّمهم في
اﷲ؟ قال :رأيت الجنّة والنار،
ّ
السراج 76؛
( ((15مصنّف ابن أبي شيبة 262/2؛ ومسند أحمد بن حنبل  457/35و492/35؛ ومسند ّ
والمعجم الكبير  141/5و.152/5
( ((15مصنّف ابن أبي شيبة  543/4و13/6؛ ومسند أحمد بن حنبل  333/36و 382/36و417/36؛
وسنن الدارمي 267/1؛ وسنن أبي داود 444/5؛ وسنن الترمذي 608/3؛ والمعجم الكبير 170/20؛
والسنن الكبرى (البيهقي) 195/10؛ وسير أعالم النبالء .448/1
( ((15الذريعة إلى مكارم الشريعة 85؛ ومحاضرات األدباء .100/4
( ((15مصنّف ابن أبي شيبة 52/6؛ ومسند أحمد بن حنبل  326/18و 268/19و262/21؛ ومسند أبي يعلى
العمال  187/5و.191/5
240/6؛ والمعجم األوسط 250/5؛ ومجمع الزوائد 168/10؛ وكنز ّ
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الركوع والسجود وأن ينصرفوا قبل انصرافه من الصالة ،وقال لهم :إنّي أراكم من أمامي ومن

خلفي.

(((15

( )٨٥أخبرنا ابن ُفورك حدّ ثنا عبد اﷲ حدّ ثنا يونس حدّ ثنا أبو داود حدّ ثنا ُشعبة عن سعيد
النبي ﷺ قال :على ّ
ابن أبي ُب ْردة عن أبيه عن أبي موسى األشعري رضي اﷲ عنه ّ
كل مسلم
أن ّ

صدقة في ّ
كل يوم ،قالوا :يا رسول فإن لم يجد؟ قال :يعمل بيده وينفع نفسه ويتصدّ ق ،قالوا:

يا رسول اﷲ فإن لم يفعل؟ قال :يعين ذا الحاجة الملهوف ،قالوا :فإن لم يستطع؟ قال :يأمر
الشر ّ
فإن ذلك له
بالمعروف وينهى عن المنكر ،قالوا :فإن لم يستطع؟ قال :ليمسك عن ّ
صدقة.

(((15

محمد بن عبد اﷲ األصفهاني
( )٨٦أخبرنا الحاكم أبو عبد اﷲ الحافظ أخبرنا أبو عبد اﷲ ّ

محمد بن زكر ّيا األصفهاني حدّ ثنا إسماعيل بن عمرو ال َب َجلي حدّ ثنا سفيان
حدّ ثنا عبد اﷲ بن ّ
الثوري عن عبدة بن أبي َلبابة عن ُسويد بن َغ ْف َلة قال :أصابت عل ًّيا رضي اﷲ عنه خصاصة

النبي ﷺ فسألتيه فأتته ،قال :وكان عند أ ّم
فقال لفاطمة رضي اﷲ عنهما لو أتيت [١١٤ب] ّ
إن هذا ّ
النبي ﷺ أل ّم أيمنّ :
عودتنا
لدق فاطمة ولقد أتتنا في ساعة ما ّ
أيمن فأتته فد ّقت فقال ّ
أن تأتينا في مثلها فقومي فافتحي لها الباب ،قالت :ففتحت لها الباب ،قال :فقال :يا فاطمة

عودتنا أن تأتينا في مثلها ،قال :فقالت :يا رسول اﷲ هذه المالئكة
لقد أتيتنا في ساعة ما ّ

بالحق ما اقتُبس في آل
طعامها التهليل والتسبيح والتحميد فما طعا ُمنا؟ قال :والذي بعثني
ّ
نار منذ ثالثين يو ًما ،ولقد أتتنا أعنز فإن شئت أمرنا لك بخمسة أعنز وإن شئت ع ّلمتك
محمد ٌ
ّ

كلمات ع ّلمنيه ّن جبريل عليه السالم آن ًفا ،فقالت بل ع ّلمني الخمس كلمات التي ع ّلمكه ّن
القوة المتين ويا راحم
األولين ويا آخر اآلخرين ويا ذا ّ
جبريل عليه السالم ،قال :قولي يا ّأول ّ
علي رضي اﷲ عنه فقال :ما
المساكين ويا أرحم الراحمين ،قال :فانصرفت حتّى دخلت على ّ

( ((15مصنّف ابن أبي شيبة  321/5و 123/7و133/7؛ ومسند أحمد بن حنبل  11/12و467/12
و 242/15و 56/19و 295/19و 33/20و 11/21و 165/21و191/42؛ وسنن الدارمي
832/2؛ وصحيح البخاري  129/8و130/8؛ وصحيح مسلم 618/2؛ وسنن أبي داود 466/1؛
والسنن الكبرى 107/2؛ والمعجم األوسط 167/5؛ والمستدرك  339/1و 356/4و622/4؛
والسنن الكبرى (البيهقي)  274/2و 450/3و 472/3و.46/10
( ((15مصنّف ابن أبي شيبة 336/5؛ ومسند أحمد بن حنبل  298/32و464/32؛ وسنن الدارمي 1806/3؛
وصحيح مسلم 699/2؛ والسنن الكبرى 53/3؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  315/4و.161/10
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علي رضي اﷲ عنه :خير
وراءك؟ فقالت:
ُ
ذهبت من عندك إلى الدنيا وأتيتك باآلخرة ،فقال ّ
(((16
أ ّيامك خير أ ّيامك.
محمد
محمد عبد اﷲ بن ّ
محمد عبد اﷲ بن يوسف األصبهاني حدّ ثنا أبو ّ
( )87أخبرنا أبو ّ
مرة حدّ ثنا يوسف بن كامل حدّ ثنا ُبكَير بن
ابن إسحاق الفاكهي بمكّة حدّ ثنا أبو يحيى بن أبي ّ
الج ْعد عن َم ْعدان بن أبي َط ْلحة عن أبي الدَّ رداء
الس َم ْيط حدّ ثنا َقتادة عن سالم بن أبي َ
أبي ُّ
رضي اﷲ عنه قال قال رسول اﷲ ﷺ :أيعجز أحدكم أن يقرأ ّ
كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا :يا
عز ّ
رسول اﷲ نحن أضعف من ذلك وأعجز .قالّ :
جزأ القرآن ثالثة أجزاء ف ُق ْل ُه َو
وجل ّ
إن اﷲ ّ
(((16
اﷲُ َأ َحدٌ أحد أجزائه.
( )88أخبرنا أبو عبد اﷲ بن باكويه الشيرازي سمعت أبا الط ّيب بن ال َفرغاني قال قال
متشرف إلى العالم.
وسره
الجنيد بن
ّ
محمد :قبيح بالفقير أن يكون عليه ُخلقان ّ
ّ
( )89أخبرنا َ
محمد بن رافع حدّ ثنا يزيد بن هارون أخبرنا
السراج حدّ ثنا ّ
الخ ّفاف أخبرنا ّ
همام بن يحيى وأبان [بن] يزيد جمي ًعا عن يحيى بن أبي كَثير عن عبد اﷲ بن أبي َقتادة عن أبيه
ّ
ّ
وس َوره
أن رسول اﷲ ﷺ كان يقرأ في الركعتين األوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب ُ
ِ
(((16
ويسمعنا اآلية أحيانًا ويقرأ في الركعتين األخريين بفاتحة الكتاب.
العمال .271-270/2
( ((16الدعاء 319؛ وصفة الصفوة 309-308/1؛ وكنز ّ
( ((16مصنّف عبد الرزّ اق 371/3؛ ومسند أحمد بن حنبل  331-330/15و 106/17و330/28
و 332/28و 37/36و 527/38و 536/38و 244/45و 486/45و490/45؛ وسنن الدارمي
 2157/4و 2158/4و 2159/4و2163/4؛ وصحيح البخاري 189/6؛ وصحيح مسلم 556/1
و557/1؛ وسنن ابن ماجه  1244/2و1245/2؛ وسنن الترمذي  267/3و 166/5و168/5؛
والسنن الكبرى  252/9و 253/9و 245/9و 256/9و259/9؛ ومسند أبي يعلى  357/2و119/3
و 150/7و40/11؛ وصحيح ابن ح ّبان 314/6؛ والمعجم األوسط  66/1و 225/1و322/2
و 98/5و 295/5و 39/6و74/6؛ والمعجم الكبير  167/4و 140/10و 207/10و405/12
و 112/20و74/25؛ وعلل الحديث  73/5و 229/5و 283/5و 101/6و 177/6و179/6
و 255/10و360/15؛ والمستدرك 754/1؛ والكشف والبيان 330/10؛ وحلية األولياء 117/2
و 295/2و 154/4و 134/7و168/7؛ والسنن الكبرى (البيهقي) 31/3؛ والجامع ألخالق الراوي
58/2؛ والفردوس بمأثور الخطاب 215/3؛ والترغيب والترهيب  398/1و 378/2و379/2
و 380/2و 381/2و447/2؛ وبغية الطلب  2290-2289/5و3566/8؛ وسير أعالم النبالء
261/4؛ ومجمع الزوائد  218/2و 269/2و 311/6و 147/7و148/7؛ وفتح الباري 60/9؛
وكشف الخفاء  117/2و 418/2و.515/2
( ((16مو ّطأ مالك 84/1؛ ومصنّف عبد الرزّ اق  100/2و101/2؛ ومسند أحمد بن حنبل =160/32
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علي بن أحمد بن َع ْبدان أخبرنا أحمد بن عبد الص ّفار حدّ ثنا
( )٩٠أخبرنا أبو الحسن ّ
محمد بن أبي
عبد اﷲ بن أحمد األصبهاني حدّ ثنا داود بن سليمان الد ّقاق أبو سهل حدّ ثنا
ّ
ِ
محمد بن ِم ْح َصن عن إبراهيم بن أبي َعبلة عن عبد اﷲ بن الدَّ يلمي
الم ْوصلي حدّ ثنا ّ
خداش َ
النبي ﷺ :ال يقبل اﷲ لصاحب بدعة صو ًما وال صال ًة وال
عن ُحذيفة رضي اﷲ عنه قال قال ّ
حجا وال عمر ًة [١١٥أ] وال عت ًقا وال جها ًدا وال صر ًفا وال ً
عدل حتّى يخرج من
صدق ًة وال ًّ
اإلسالم كما تخرج الشعرة من العجين.

(((16

محمد بن َفن ُْج َويه ال َّثقفي حدّ ثنا أبو الحسين هارون
( )٩١أخبرنا أبو عبد اﷲ الحسين بن ّ
(((16
الس ْي َسري حدّ ثنا يزيد بن هارون
ابن
محمد بن هارون الع ّطار حدّ ثنا الحسن بن عيسى َّ
ّ
أخبرنا حميد عن ثابت ال ُبناني عن أنس رضي اﷲ عنه ّ
أن رسول اﷲ ﷺ واصل في آخر الشهر
ً
وصال يدع
فواصل ناس من الناس فبلغ ذلك رسول اﷲ ﷺ فقال :لو ُمدّ لنا الشهر لواصلت

تعمقهم إنّي لست مثلكم إنّي أبيت يطعمني ر ّبي ويسقيني.
المتعمقون ّ
ّ

(((16

محمد
( )92أخبرنا أبو عبد
الس َلمي سمعت الحسين بن أحمد يقول سمعت أبا ّ
الرحمن ُّ
ٰ
ابن ياسين يقول سألت أبا عبد اﷲ ّ
ثم ذهب ورجع عن
ثم ص ّلى ّ
الجلء عن الفقر فسكت عنّي ّ

قريب فقال :إنّي [لم] أسكت عنك مهان ًة لك ،كان عندي ثلثا درهم فاستحييت من اﷲ أن
(((16
ثم جلس وتك ّلم فيه.
أتك ّلم في الفقر وعندي ذلك ،فذهبت فأخرجتهّ ،
( )93أخبرنا َ
الح ْلواني وسليمان بن تَوبة
علي ُ
السراج حدّ ثنا الحسن بن ّ
الخ ّفاف أخبرنا ّ

الزهري عن أبي
وهذا حديث سليمان حدّ ثنا يزيد بن هارون أخبرنا
محمد بن إسحاق عن ُّ
ّ
=و 284/37و 285/37و 310/37و 327/37و329/37؛ وسنن الدارمي 818/2؛ وصحيح
البخاري  152/1و155/1؛ وصحيح مسلم 333/1؛ وسنن أبي داود 99/2؛ وسنن ابن ماجه 271/1؛
السراج  70و71؛ وصحيح ابن ح ّبان  137/5و139/5؛
والسنن الكبرى  11/2و12/2؛ ومسند ّ
والمعجم الكبير 263/9؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  86/2و 91/2و 95/2و490/2؛ وسير أعالم
النبالء .496/11
( ((16سنن ابن ماجه 19/1؛ والترغيب والترهيب 87-86/1؛ وفيض القدير 72/1؛ والتَّنوير .233/1
محمد.
( ((16في األصل :هارون ّ
( ((16مسند أبي يعلى  36/6و 221/6و475/10؛ وعلل الحديث  232/9و233/9؛ والكشف والبيان
167/7؛ والفردوس بمأثور الخطاب 387/1؛ وسير أعالم النبالء 405/2؛ ومجمع الزوائد 158/3؛
وفتح الباري  203/4و207-206/4؛ وفيض القدير .123/2
( ((16الرسالة القشير ّية 433/2؛ وبغية الطلب .1238/3
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النبي ﷺ قال :إذا ص ّلى أحدكم فلم ِ
يدر زاد أم نقص
َس َل َمة بن عبد
الرحمن عن أبي هريرة عن ّ
ٰ
ثم ليس ّلم.
فليسجد سجدتين وهو جالس ّ

(((16

( )٩٤أخبرنا ابن ُفورك أخبرنا عبد اﷲ حدّ ثنا يونس حدّ ثنا أبو داود حدّ ثنا ّ
سلم بن سليم

ذر رضي اﷲ عنه قال :قلت يا رسول اﷲ
عن يحيى بن سعيد عن الحارث بن يزيد عن أبي ّ
ذر إنّك ضعيف وإنّها أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة ّإل من أخذ
استعملني ،قال :يا أبا ّ

بح ّقها وأ ّدى الذي عليه فيها.

(((16

علي بن
( )٩٥سمعت أبا عبد اﷲ بن باكويه الشيرازي الصوفي يقول سمعت أبا الحسن ّ

(((16
محمد الجريري يقول :الجلوس بالمناصحة فتح باب
أحمد الكلوذاني يقول سمعت أبا ّ

الفائدة والجلوس بالمناظرة غلق باب الفائدة.

(((17

( )٩٦أخبرنا َ
محمد بن أحمد بن َعط ّية حدّ ثنا أبي حدّ ثنا
السراج حدّ ثنا
ّ
الخ ّفاف أخبرنا ّ

ال َع ْوفي حدّ ثنا سليمان بن َقرم عن أبي إسحاق عن َع ْل َقمة عن عبد اﷲ رضي اﷲ عنه قال:
كان رسول اﷲ ﷺ إذا س ّلم [عن] يمينه ُرؤي بياض خدّ ه وإذا س ّلم عن يساره ُرؤي بياض
خدّ ه.

(((17

( ((16علل الحديث  123/5و 13/8و 14/8و 279/9و261/11؛ والفردوس بمأثور الخطاب 295/1
و.379/2
( ((16الفردوس بمأثور الخطاب 335-334/5؛ والترغيب والترهيب 160/3؛ وسير أعالم النبالء -57/2
.58
( ((16في األصل :الكلواذي.
( ((17سير أعالم النبالء 91/15؛ والمحاضرات والمحاورات .285/1
( ((17مصنّف ابن أبي شيبة  265/1و266/1؛ ومسند أحمد بن حنبل  81/3و 229/6و 399/6و424/6
و 431/6و 276/7و 311/7و 263/29و 461/39و464/39؛ وسنن الدارمي 849/2؛ وصحيح
مسلم 409/1؛ وسنن أبي داود  246/1و261/1؛ وسنن ابن ماجه 296/1؛ والسنن الكبرى 367/1
السراج 375؛ وصحيح ابن ح ّبان  111/5و329/5؛
و 87/2و 88/2و 89/2و90/2؛ ومسند
ّ
والمعجم األوسط  178/6و 47/7و 178/8و242/8؛ والمعجم الكبير  333/8و122/10
و 123/10و 124/10و 125/10و 126/10و 127/10و 393/20و 31/22و 42/22و45/22
و49/22؛ وسنن الدارقطني  172/2و173/2؛ وعلل الحديث  11/5و 100/5و 263/5و266/5؛
والمستدرك 403/1؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  251/2و253/2؛ وتاريخ مدينة دمشق 146/40؛
العمال  158/8و.159/8
ومجمع الزوائد  125/2و 132/2و 135/2و145/2؛ وكنز ّ
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حماد حدّ ثنا ُشعبة
( )9٧أخبرنا أبو نُعيم أخبرنا أبو َعوانة حدّ ثنا َّ
الصغاني حدّ ثنا يحيى بن ّ

عن َعدي بن ثابت عن ال َبراء بن عازب رضي اﷲ عنهما ّ
علي
النبي ﷺ قال للحسين بن ّ
أن ّ
(((17
اللهم إنّي أح ّبه َفأ ِح ّبه.
رضي اﷲ عنهما:
ّ
الح َسني أخبرنا أبو حامد بن َّ
الشرقي
( )98أخبرنا الس ّيد أبو الحسن
محمد بن الحسين َ
ّ

الرحمن بن بشر حدّ ثنا َم ْعن بن عيسى حدّ ثنا مالك بن أنس [١١٥ب] عن
الحافظ حدّ ثنا عبد
ٰ

الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ّ
أن رسول اﷲ ﷺ قال :من أدرك ركع ًة من العصر قبل أن
أبي ِّ
تغرب الشمس فقد أدرك الصالة.

(((17

علي
( )99أخبرنا أبو الحسين
محمد بن الحسين بن الفضل ال َق ّطان ببغداد حدّ ثنا أبو ّ
ّ
محمد بن إسماعيل الص ّفار حدّ ثنا الحسن بن َع َرفة حدّ ثني َشبابة بن َس ّوار عن
إسماعيل بن ّ

عبد العزيز ابن أبي َس َل َمة الماجشون عن زيد بن أسلم عن أبيه قال :كتب عثمان بن ع ّفان عهد
يسمي أحدً ا وترك اسم الرجل ،قال:
الخليفة من بعد أبي بكر رضي اﷲ عنهما فأمره أن ال ّ
ُفأغمي على أبي بكر رضي اﷲ عنه إغماء ًة فأخذ عثمان رضي اﷲ عنه العهد فكتب فيه اسم

عمر رضي اﷲ عنه ،قال :فأفاق أبو بكر ،قال :فقال َأ ِرنا العهد ،قال :فإذا فيه اسم عمر ،قال:

لكنت
كتبت نفسك
خيرا فواﷲ لو
َ
َ
من كتب هذا؟ فقال عثمان :أنا ،فقال :رحمك اﷲ وجزاك ً
ً (((17
لذلك أهل.
( )١٠٠ومن األشعار التي كانت من أواخر األمالي:
( ((17مصنّف ابن أبي شيبة 381/6؛ ومسند أحمد بن حنبل 472/15؛ والمستدرك  195/3و196/3؛ وسير
أعالم النبالء  410/2و315/3؛ ومجمع الزوائد .176/9
( ((17مو ّطأ مالك 5/1؛ ومصنّف عبد الرزّ اق  584/1و585/1؛ ومصنّف ابن أبي شيبة 291/7؛ ومسند
أحمد بن حنبل  426/12و 503/12و 208/13و 245/14و 15-14/16و37/16؛ وسنن
الدارمي 779/2؛ وصحيح البخاري  116/1و120/1؛ وصحيح مسلم  424/1و425/1؛ وسنن أبي
داود 208/1؛ وسنن ابن ماجه 229/1؛ وسنن الترمذي 353/1؛ والسنن الكبرى  196/2و197/2
السراج  197و 303و 304و 306و 307و 308و349؛ وصحيح ابن ح ّبان 350/4
و209/2؛ ومسند ّ
و 424/4و 451/4و 452/4و454/4؛ وعلل الحديث  214/9و 222/9و 320/10و323/10؛
والمستدرك 429/1؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  540/1و 541/1و 557/1و568/1؛ ومحاضرات
األدباء 189/4؛ وفتح الباري  38/2و.56/2
العمال .681-680/5
( ((17مصنّف ابن أبي شيبة 361/6؛ وتاريخ مدينة دمشق  185/39و186/39؛ وكنز ّ
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أنشدنا األستاذ لنفسه [من الكامل]:

ّ
ــرض
إن الســام َة أه ُلهــا
لم َع َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
انتظــار زوالهــا
وأخــو البل ّيــة فــي
( )١٠١وأنشدنا لنفسه [من البسيط]:

يــا ُم ْلبســي ُح َل َ
ــل اإلنعــا ِم ضافيــ ًة
ِ
ِ
الفضــل ُم ْبتَد ًيــا
بحــار
َغ ّرقتنــي فــي

ِ
التقديــر
لســها ِم مــا يبــدو مــن
ِ
ِ
التيســير
وحصــول مــا يرجــو مــن
ٌ
َ
أهــل مــن أياديــكا
فــوق الــذي أنــا
ِ
غيــر ْ
ْــت أدعــو أو أناديــكا
مــن
أن ُكن ُ

( )102وأنشدنا اإلمام األستاذ لنفسه [من مخ ّلع البسيط]:

الظواهــر
الــور ُد والجهــدُ فــي
ْ
وال ُبعــدُ مــن جملــة الخطايــا
طــرا
للمســلمين
والنصــح
ُ
ًّ
ُ
والتخ ّفــي
والرفــق
والصــدق
ُ
جميــع هــذا الــذي ذكرنــا
ُ
( )103وله [من الطويل]:

ِ
والضمايــر
العقــد
والقصــدُ فــي
ْ
صغايــر
أو
كان
كبايــرا
ْ
ً
ُ
العشــاير
والفضــل فــي
والجــو ُد
ْ
ِ
الجرايــر
والعفــو عــن جملــة
ُ
ْ
األكابــر
كان علــى ذلــك
ْ

ــر
صخــر
أقل ُبــك أم
وقلبــي أم َج ْم ُ
َ
ٌ
وه ْجــوك أم نــار تل ّظــى وقودهــا
َ
ــم أرا ُه فــي المنــا ِم بأنَّنــي
ُ
وح ْل ٌ
ـت شــعري هــل أرى منـ َ
ـك َع ْط َفــة
أال ليـ َ

ــر
وصــدّ ك أم حتفــي
وعيشــي أم ُض ّ
َ
ودمعــي أم قطــر
و ُبعــدك أم فقــدي
َ
اله ْجـ ُـر
َبقيــت ولــم َأ ْت َلـ ْ
ـف وقــد َم َّســني َ
ــو ًدا إلينــا قبــل ْ
ــر
و َع ْ
أن َينْ َفــدَ ال ُع ْم ُ

تقــر ٌب
أق ّلــي مالمــي ليــس منّــي
ّ
وال َأ ِرد ال ُغــدْ ران فــي أرض ِخس ٍ
ــة
ُ
ّ
ِ
السـ ْيف فــي َط َلـ ِ
ـب ال ُعلــى
و َأ ْر َكـ ُ
ـب َحــدَّ َّ
َ ِ
ــودي
ــر
أطــراف م ْق َ
وغيــر التصابــي َج َّ
َ
بــدار مذ ّلــةٍ
ِ
ومــا أن ُيــرى َر ْحلــي
َ

إلــى مــن لــه عــن سـ ِ
ـاحة الفضـ ِ
مذهب
ـل
ُ
ِ
ِ
ــر ُب
وفــي
جانــب العليــاء َ
يوجــدُ َم ْش َ
ِ
َــب
إذا لــم َيكُــ ْن ّإل ُظ َبــى الســ ْيف َم ْرك ُ
ِ
ِ
ــب
ــر الغوانــي ه َّمتــي فيــه ت َْر َغ ُ
و َغ ْي َ
ــب
وفــي َع َرصــات
ِّ
العــز لــي ُمتق َّل ُ
وكاد دواعــي الغــي للر ِ
َغلــب
شــد ت
ُ
ِّ ُّ
ِ
ِ
وفــي العقـ ِ
ـب
ـل عــن طــرف الغوايــة منكـ ُ

( )١٠٤وله [من الطويل]:

جرنــي لوفاقــه
هــواي إذا مــا
ّ
ـل ِ
ـت ِعنانــي فــي يــد العقـ ِ
والحجى
َط َرحـ ُ
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( )١٠٥وأنشدنا لنفسه [من البسيط]:
ِ
الوصــل قــد َأ ْو َر ْثتِنــي َســ َق ًما
يــا ليلــ َة
ِ ِ
ُــم
إنّــي لمــا َم ّســني مــن طــول َف ْقدك ُ

مــر ًة عــودي
مــن قبــل أن ُأتو ّفــى ّ
مثل الندِّ والعـ ِ
قلبــي على النـ ِ
ـار ُ
ـود [[116

ّ
الصــك صكّــي بالبــراءة عــن
يــا ليلــ َة
ـجلت طو ًعــا وأرجــو أن أكـ َ
ـون علــى
سـ ّ

نفســي وقلبــي وك ّلــي عنــد ذكــرا ُه
قيمــا يــوم ألقــا ُه
جميــ ِع هــذا ُم ً

( )١٠٦وأنشدنا اإلمام لنفسه:

( )١٠٧وله [من السريع]:
ِ
عاق ٍ
ٍ
خــارج
ــل
يــا َع َج ًبــا مــن
ٍ
الجه ِ
حشــة
ــال فــي َو
مجــاور
ّ
ُ
( )108وله [من الرمل]:

مــن جن ِ
ِ
الفــردوس ُم ْختــارا
ّــة
َ
ِ
ُمتّخ ٌ
دارا
ــذ
َل ًظــى
وفــي

يــا مــن التوبــ ُة لــم ُي ْح ِك ْمهــا
تدّ عــي أن َ
ّــك مــن أهــل الصفــا

والمعاصــي بعــدُ
ممكــورا ولــم تعلمهــا
ــت
ظِ ْل َ
ً

لســت أنســا ُه
ــي يــا مــن
ُ
يــا عهــدَ ُح ّب َ
ِ
ســق ًيا لطيبِــك والدنيــا ُمســاعفة
ٍ
ِ
آفلــة
غيــر
التواصــل كانــت
شــمس
ُ
َ
كنــت أجنــي مــن ِ ِ
ّ
ــم
إن الــذي
ُ
ثماره ُ

وكيــف ينســا ُه قلبــي َو ْهــو َبلــوا ُه
ــق ُم َح ّيــا ُه
والدهــر
مبتســم َط ْل ٌ
ٌ
ُ

( )١٠٩وله [من البسيط]:

ِ
الدهــر ُم ْعتَد ًيــا
صــروف
أخشــى عليــه
َ
الســرور فقــد شــابت مفار ُقــه
أ ّمــا
ُ
أســتودع اﷲ قو ًمــا
فيهــم أحــدٌ
ُ
ُ
( )١١٠وله [من المنسرح]:

الحمــدُ

ﷲ

ال

شــريك

لــه

لــو َصلحــت للحــدوث قدرتُنــا

لــم َي ْس َ
ــأ ْمها

شــئت أن ألقــا ُه ألقــا ُه
وكنــت إن
ُ
ُ
قــد عــا َد شــر ًيا وأر ًيــا كان َمجنــا ُه
غيــر ِذكــرا ُه
ولــم َي ُبــ ْن ِمنْــ ُه شــي ٌء
َ
واألنــس أقــوى مــن األهليــن معنــا ُه
ُ
ٍ
ّ
بــث شــكوا ُه
ْتئــب قــد
لمك
يصغــي ُ

ِ
ِ
وموجدهــا
أفعالنــا
خالــق
بعــض ِ
موج ِدهــا
لــكان فــي الجســم
ُ

( )١١١سمعت هذه األشعار من لفظ اإلمام شيخنا أبي المظ ّفر السمعاني في جمادى

اآلخرة سنة سبع وستمائة بمرو وكنت قد قرأت جميع األمالي واألشعار قبل ذلك.
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إلى هنا منتقى من أمالي أبي القاسم عبد الكريم القشيري.
مجلسا
( )112قرأت جميع األمالي التي هذا العدد منتقى منها ،يشتمل على أربعة وعشرين
ً
على شيخنا اإلمام العالم أبي المظ ّفر عبد الرحيم السمعاني بسماعه من لفظ أبي األسعد
محمد بن األزهر الصريفيني
القشيري عن جدّ ه أبي القاسم اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن
ّ
محمد عبد العزيز بن عبد
علي الدمشقي واإلمام أبو ّ
محمد بن عامر بن ّ
واإلمام أبو عبد اﷲ ّ
علي بن عبد الواحد القرشي واإلمام أبو
العز ّ
الملك الشيباني المقرئ واإلمام أبو ّ
مفضل بن ّ

محمد بن يوسف [ ]...واألمير أبو []...
الع ّباس إبراهيم بن هشام [ ]...واإلمام أبو عبد اﷲ ّ
محمد بن عبد
محمد عبد اﷲ بن إبراهيم الفسائي وكتبه
المطرف وأبو
مسلم بن أحمد بن
ّ
ّ
ّ

محمد وآله
الواحد وذلك بسابع ذي القعدة سنة ثمان
ّ
وست مائة بمرو [ ]...والصالة على ّ
وس ّلم.
(ُ )113سمع من ّأوله إلى البالغ بخ ّطي على الشيخ اإلمام العالم الزاهد الورع شمس

محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد المقدسي واإلمام المقرئ زين الدين
الدين أبي عبد اﷲ ّ
محمد بن طرخان الدمشقي بإجازتها من أبي المظ ّفر عبد الرحيم بن عبد الكريم
أبي بكر بن ّ

خاصة والثاني عا ّمة لمن أدرك حياته بسنده بقراءة اإلمام العالم الفاضل نور
األول ّ
السمعاني ّ
ثم الحلبي الجماعة السادة ،يعني بكر
علي بن مسعود بن نفيس الموصلي ّ
الدين أبي الحسن ّ

محمد
محمد بن ّ
ابن عبد اﷲ بن أحمد بن عبد الحميد بن عبد المعادي المقدسي وابن أخيه ّ
المزي وأحمد بن المسمع الثاني
ابن أحمد والخال يوسف بن الزكي عبد
الرحمن بن يوسف ّ
ٰ

ومحمد بن محمود بن نصر بن منصور الحلبي وعبد اﷲ
همام
ّ
محمد بن أحمد بن ّ
والشمس ّ

محمد بن إبراهيم الق ّيم ويحيى بن إبراهيم بن أحمد بن سويح عفا اﷲ عنه ،وكُتب السماع
ابن ّ
وص ّحح ذلك و ُب ّين في المدرسة الضيائ ّية بسفح جبل قاسيون ظاهر دمشق حرسها اﷲ تعالى
ُ

األول من سنة سبع وسبعين وستمائة والحمد ﷲ وحده.
في يوم الخميس عشرين شهر ربيع ّ
[١١٦ب] من األربعين للفارمذي

( )114وأخبرنا اإلمام العالم أبو المظ ّفر السمعاني قراء ًة عليه قيل له أخبركم الس ّيد أبو

علي الفضل
محمد أبو الحسين الحسيني الكوفي قراء ًة عليه قال أخبرنا أبو ّ
القاسم عبد اﷲ بن ّ
محمد بن عبد اﷲ الصوفي الشيرازي قدّ م إلينا من لفظه
محمد الفارمذي حدّ ثنا أبو عبد اﷲ ّ
ابن ّ
إمال ًء علينا أخبرنا أبو زيد أحمد بن عيسى الخزاعي بالرملة حدّ ثنا أبو يعلى عبد المؤمن بن
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حماد حدّ ثنا
خلف بن طفيل بمرو حدّ ثنا أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي حدّ ثنا نعيم بن ّ

عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المس ّيب عن عمر بن الخ ّطاب رضي اﷲ عنه

قال قال رسول اﷲ ﷺ :سألت ر ّبي تبارك وتعالى فيما يختلف فيه أصحابي من بعدي؟ فأوحى
عز ّ
محمد ّ
إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضها أضوأ من بعض ،فمن
اﷲ ّ
إلي :يا ّ
وجل ّ

مما هم عليه من اختالفهم فهو عندي على هدى.
أخذ بشيء ّ

(((17

علي بن أم ّية الترمذي بعسقالن
علي الحسين بن ّ
( )115أخبرنا الشيرازي أخبرنا أبو ّ

محمد البرقي
الرحمن النسوي حدّ ثنا أبو الع ّباس أحمد بن
محمد بن عبد
أخبرنا أبو بكر
ّ
ٰ
ّ
حدّ ثنا داود بن رشيد حدّ ثنا سعيد بن مسلمة بن هشام عن إسماعيل بن أم ّية عن نافع عن عمر

رضي اﷲ عنهما قال :دخل رسول اﷲ ﷺ المسجد وعن يمينه أبو بكر وعن شماله عمر فقال:
هكذا نُبعث يوم القيامة.

(((17

محمد بن جعفر األندلسي
( )116حدّ ثنا أبو عبد اﷲ ابن باكويه الصوفي أخبرنا أبو جعفر ّ

حسان أخبرنا الوليد بن رباح الذماري
بالرملة سمعت جعفر بن مسافر يقول حدّ ثنا يحيى بن ّ
بني إنّك
حدّ ثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفص الخشني عن عبادة بن الصامت أنّه قال :يا ّ

لن تجد طعم حقيقة اإليمان حتّى تعلم ّ
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن
رب
ثم قال له اكتب ،قال ّ
بني سمعت رسول اﷲ ﷺ يقولّ :أول ما خلق اﷲ القلمّ ،
ليصيبك ،يا ّ
وما أكتب؟ قال اكتب مقادير ّ
كل شيء حتّى تقوم الساعة ،وإنّني سمعت رسول اﷲ ﷺ يقول:

من مات على غير هذا فليس منّا.

(((17

محمد بن
محمد الغزالي الفقيه أخبرنا أبو بكر ّ
( )117وحدّ ثنا اإلمام أبو حامد أحمد بن ّ

محمد بن عبد العزيز ّ
الخلل الجرجاني حدّ ثنا أبو
أحمد الق ّطان حدّ ثنا أبو سعيد إسماعيل بن ّ
( ((17الكفاية في علم الرواية 768/44؛ وتاريخ مدينة دمشق 383/19؛ والفردوس بمأثور الخطاب 310/2؛
العمال 181/1؛ وفيض القدير 76/4؛ والتَّنوير .345/6
وكنز ّ
( ((17سنن الترمذي 612/5؛ والمستدرك  71/3و312/4؛ وسير أعالم النبالء  73و.78
( ((17مسند أحمد بن حنبل 465/35؛ وسنن أبي داود  225/4و86/7؛ والمعجم األوسط 249/6؛ وحلية
األولياء 248/5؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  343/10و344/10؛ وتاريخ مدينة دمشق 33/18
العمال  354/1و122/6؛ وفيض القدير 510/4؛
و 34/18و 391/38و393-392/52؛ وكنز ّ
وكشف الخفاء  300/1و303/1؛ والتَّنوير .59/8
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(((17
محمد بن أبي الليث العسقالني حدّ ثنا المعتمر
محمد بن الحسين بن قتيبة حدّ ثنا ّ
الع ّباس ّ
ابن سليمان عن أبيه عن سليمان بن مهران عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي اﷲ عنه
نبي اﷲ ﷺ وهو الصادق المصدوق الحديث.
حدّ ثنا ّ

محمد بن عمر الخ ّفاف حدّ ثنا أبو
( )118وحدّ ثنا اإلمام أبو حامد حدّ ثنا أحمد بن
ّ
الوزان
السراج حدّ ثنا إسحاق بن إبراهيم حدّ ثنا أبو الوليد حدّ ثنا أبو عوانة عن هالل ّ
الع ّباس ّ
عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اﷲ ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه :لعن اﷲ اليهود
والنصارى اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد .قالت عائشة لوال ذاك ألبرز قبره غير أنّه خشي أن
(((17
ُيتّخذ مسجدً ا.
هذا من األربعين للفارمذي سمعتها ك ّلها .قال شيخنا قراءة الس ّيد العالء العارف ولم يكن
في السماع [.]...
[117أ] ومن األربعين للفارمذي []...

محمد بن جعفر
محمد أخبرنا أبو الحسين أحمد بن
( )119أخبرنا أبو بكر أحمد بن
ّ
ّ
البحيري سمعت أبا نعيم الجرجاني سمعت الربيع بن سليمان سمعت حميد بن زنجويه
سمعت إسحاق بن راهويه يقول أخذ أحمد بن حنبل بيدي فقال :تعال حتّى أذهب بك إلى
(((18
رجل لم تر عيناك مثله ،فذهب بي إلى الشافعي رضي اﷲ عنهما.
( ((17في الهامش :لع ّله أبو الحسن.
( ((17مو ّطأ مالك  223/1و62/2؛ ومصنّف عبد الرزّ اق  406/1و 431/5و 54/6و 464/8و359/10؛
ومصنّف ابن أبي شيبة  151/2و30/3؛ ومسند أحمد بن حنبل  221/3و 374/3و314/12
و 226/13و 229/13و 231/13و 393/14و 73/15و 528/15و 418/16و465/35
و 482/35و 493/35و 108/36و 66/40و 58/41و 383/41و 62/42و 88/43و240/43
و 254/43و 370/43و373/43؛ وسنن الدارمي 881/2؛ وصحيح البخاري  93/1و95/1
و 88/2و 102/2و 169/4و 11/6و147/7؛ وصحيح مسلم  376/1و377/1؛ وسنن أبي
داود  385/3و 132/5و86/7؛ والسنن الكبرى  390/1و 470/2و 471/2و 385/6و386/6
و387/6؛ وصحيح ابن ح ّبان  95/6و 96/6و 455/7و 334/14و586/14؛ والمعجم األوسط
 25/2و 362/7و330/8؛ والمعجم الكبير  164/1و 167/1و150/5؛ وعلل الحديث 296/7
و298/7؛ والسنن الكبرى (البيهقي)  610/2و 135/4و 224/6و 35/9و344/10؛ والفردوس
بمأثور الخطاب  493/1و 209/3و 15/5و29/5؛ وسير أعالم النبالء 484/2؛ وإغاثة اللهفان
 186/1و336/1؛ ومجمع الزوائد  27/2و 28/2و.2/4
( ((18حلية األولياء 97/9؛ ومناقب الشافعي  251/2و252/2؛ وتاريخ مدينة دمشق  328/51و=329/51
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محمد بن جعفر
محمد حدّ ثنا أبو الحسين أحمد بن
( )120أخبرنا خلف بن آدم بن
ّ
ّ

محمد بن إسحاق بن خزيمة سمعت الربيع بن سليمان يقول :ما اجترأت أن
النحوي سمعت ّ
(((18
إلي هيب ًة له.
أشرب الماء والشافعي ينظر ّ
( )121أخبرنا شيخنا اإلمام أبو المظ ّفر السمعاني بقراءتي عليه قلت له أخبرنا أبو

الرحمن طاهر بن
منصور عبد الخالق بن زاهر الشحامي قراء ًة عليه أخبرنا جدّ ي أبو عبد
ٰ

الرحمن الواعظ يقول سمعت أبا منصور
محمد المستملي يقول سمعت إسماعيل بن عبد
ٰ
ّ

محمد
محمد بن عبد اﷲ الرازي يقول سمعت أبا
ابن جمشاد الفقيه يقول سمعت أبا بكر
ّ
ّ
محمد
عبد اﷲ بن سعيد المقدسي يقول سمعت طلحة بن عبد اﷲ المنصوري يقول سمعت ّ

حماد بن زيد يقول :رأيت كأنّي في الجمع فقلت ما فعل اﷲ بابن
ابن إدريس يقول سمعت ّ

سيرين؟ قالوا تركنا الحور تفتح له ثياب الغفران والرضوان ،فقلت فما فعل بثابت البناني؟

قالوا تركناه يسجد على ورق الجنّة ،فقلت ما فعل اﷲ بالحسن بن أبي الحسن؟ قالوا هيهات
هيهات ذاك واﷲ في أعلى ع ّل ّيين نراه كما نرى الكوكب في أفق السماء .فقلت :بم نال هذا؟
قال :بطول الحزن في الدنيا.

(((18

( )122حدّ ثنا أبو القاسم إسماعيل بن عبد اﷲ بن موسى الساوي إمال ًء أنشدنا أبو عمرو

محمد بن عبد اﷲ الرزجاهي األديب قال أنشدني والدي عبد اﷲ بن أحمد قال أنشدنا أبو
ّ
محمد الشاشي الفقيه أنشدني أبو بكر الشافعي ابن بنت الشافعي بمكّة
محمد عبد اﷲ بن
ّ
ّ

للشافعي( ((18حين أراد الخروج إلى مصر [من الطويل]:
ِ
ِ
ُ
مصــر
تتــوق إلــى
أرى إخوتــي نفســي
والقفــر
ومــن دونهــا أرض المهامــة
فــواﷲ مــا أدري أللفقــر والغنــى

ُ
ُ
أســاق إلــى القبــر
أســاق إليهــا أم

فخرج ف ُقطع عليه فدخل بعض المساجد ولبس عليه ّإل خرقة ،فدخل الناس وخرجوا فلم

يلتفت إليه أحد ،فأنشأ يقول [من الطويل]:

علــي ثيــاب لــو يقــاس جميعهــا
ّ

الفلــس منهــ ّن أكثــرا
بفلــس لــكان
ُ

=و332/51؛ وصفة الصفوة .435/1
( ((18مناقب الشافعي 145/2؛ وتاريخ مدينة دمشق .404/51
( ((18تاريخ مدينة دمشق 242/53؛ وسير أعالم النبالء .622/4
مكررة.
( ((18للشافعيّ :
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وفيهــ ّن نفــس لــو ُيقــاس ببعضهــا
فمــا ضـ ّـر نصـ َـل الســيف إخـ ُ
ـاق غمــده

َّ
أجــل وأكثــرا
نفــوس الــورى كانــت
ُ

بــرا
إذا كان َع ْضبــا حيــث ّ
وجهتــه ّ

)(184

( )123أنشدنا أبو الفتيان عمر بن أبي الحسن الحافظ وأبو الليث نصر بن الحسن بن أبي

علي النسوي لنفسه [من الطويل]:
محمد بن ّ
القاسم الشاشي قاال أنشدنا أبو عامر الحسن بن ّ
عليكــم بآثــار النبــي محم ِ
فالــرأي ريبــة
تجنّــب ركــوب الــرأي
ــد [117ب[
ُ
ّ
ّ
ِ )(185
عــم عــن الهــدى
و َمــن يتبــ ِع اآلثــار ُيهــدَ و ُيحمــد
فمــن يركــب اآلراء ُي َ

محمد الشحامي لنفسه [من الكامل]:
( )124أنشدنا أبو عبد
الرحمن طاهر بن ّ
ٰ
ِ
ّ
ال يحمــدَ ّن فتــى أخــا ُه فــي الهــوى
نــار اله َبــ ْه
للمــرء
إن الهــوى
ٌ
)(186
وكــذاك وعــدٌ مــن لئيــم إنّــه
وعــد اللئيــم لــه هبــاء ال ِه َبــ ْه

أيضا جدّ ي لنفسه [من الوافر]:
( )125وأنشدنا ً
ِ
ّ
للمــوت اعتــدادا
أال فاعتــدّ
المــوت يأتــي ال محا َلــ ْه
فــإن
َ
ِ
ِ
للمــوت زا ًدا
يعتــد ْد
و َمــ ْن لــم
ففــي يــوم القيامــة الم حا َلــ ْه
ثــم أضحــى
ومــن
معتــذرا محــا لــه
الرحمــن
إلــى
َ
ركــب المعاصــي ّ
ً
ٰ

من حديث القشيري

( )126أخبرنا اإلمام أبو المظ ّفر السمعاني بقراءتي عليه قلت له أخبركم أبو األسعد هبة

محمد بن يزيد أخبرنا طلحة
محمد بن ّ
الرحمن القشيري قال أخبرنا أبو الحسن الحسيني هو ّ
ٰ
الحراني
محمد هو بن الحسين أبو سليمان ّ
علي بن الصقر حدّ ثنا ّ
الكتّاني هو أبو القاسم بن ّ

محمد بن مهران قال سمعت عبيد اﷲ بن موسى يقول سمعت
حدّ ثنا بشر بن موسى ّ
بغزة حدّ ثنا ّ

سفيان الثوري قال :إذا قرأت على العالم فال بأس أن تقول حدّ ثنا.

(((18

الرحمن أخبرنا أبو عبد
محمد بن عبد العزيز بن عبد
ٰ
( )127أخبرنا أبو سعيد الص ّفار هو ّ

محمد بن عبد اﷲ بن شاذان يقول سمعت قعنب بن أحمد بن
الرحمن السلمي قال سمعت ّ
ٰ
( ((18تاريخ مدينة دمشق 428-4276/51؛ وطبقات الشافع ّية الكبرى .302/1
( ((18مختصر المؤ ّمل .45
( )186إثارة الفوائد .654/2
( ((18الجامع ألخالق الراوي 50/2؛ والكفاية في علم الرواية .306
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محمد بن أحمد بن وردان يقول سمعت الربيع بن سليمان
عمرو بن مجاشع يقول سمعت ّ
يقول قال عبد اﷲ بن عبد الحكم للشافعي رضي اﷲ عنه :إن عزمت أن تسكن البلد يعني مصر
محمد من لم
تتعزز به ،فقال له الشافعي :يا أبا
فليكن لك قوت سنة ومجلس من السلطان ّ
ّ

بغزة ور ّبيت بالحجاز وما عندنا قوت يوم وما بتنا جيا ًعا.
عز له ولقد ولدت ّ
تعزه التقوى فال ّ
ّ
محمد بن الحسين بن موسى
محمد بن عبد العزيز بن عبد
الرحمن أخبرنا ّ
ٰ
( )128أخبرنا ّ

علي بن أحمد المصري حدّ ثنا أ ّيوب
الصوفي أخبرنا عبد اﷲ بن موسى السالمي قال سمعت ّ

محمد بن إدريس يقول سمعت أبي يقول :صحبت
محمد بن
ابن سليمان يقول سمعت
ّ
ّ
الصوف ّية عشر سنين ما استفدت منهم ّإل هذين الحرفين :الوقت سيف وأفضل العصمة ّأل
تقدر.

(((18

( )129وأخبرنا الص ّفار أخبرنا السلمي قال سمعت منصور بن عبد اﷲ األصبهاني يقول

علي األشناني يقول سمعت زكر ّيا الساجي يقول سمعت الربيع يقول سمعت
سمعت أبا ّ

وكف األذى وكسب الحالل
الشافعي يقول :خير الدنيا واآلخرة خمس خصال :غنى النفس
ّ
(((18
وجل في ّ
عز ّ
كل حال.
ولباس التقوى والثقة باﷲ ّ
علي
( )130وأخبرنا الشيخ اإلمام مسعود بن ناصر الشجري الحافظ أخبرنا أبو الحسن ّ
محمد بن الحسين بن إبراهيم
ابن بشرى الليثي فيما قرأت عليه بسجستان حدّ ثنا أبو الحسن ّ
محمد المراغي بدمشق حدّ ثني أبو بكر ابن أخت
ابن عاصم لف ًظا حدّ ثني أبو بكر أحمد بن ّ

الجوال قال سمعت الربيع بن سليمان يقول الشافعي رضي اﷲ عنه يقول [من الطويل]:
ّ
ّ
بــأن اﷲ ال شــيء غيــره
شــهدت
ُ
ّ
وأن ُعــرى اإليمــان قــول مب ّيــن

ّ
وأن أبــا بكــر خليفــ ُة ر ّبــه
ٌ
َ
و ُأشــهد ر ّبــي ّ
فاضــل
عثمــان
أن
أئمــة قــوم نقتــدي بفعالهــم
ّ
ٍ
فمــا لغــواة يشــتمون ســفاهة

َ
وأشــهدُ ّ
خلــص
حــق و ُأ
البعــث
أن
ٌّ
ُ
وينقــص
زكــي قــد يزيــد
وفعــل
ُ
ّ
وكان أبــو حفـ ٍ
ـرص
ـص علــى الخيــر يحـ ُ

ّ
ــص
وأن عل ًّيــا فض ُلــه
متخص ُ
ّ
ــص
لحــا اﷲ مــن إ ّياهــم يتن ّق ُ
ٍ
)(190
فيخــرص
لســفيه ال ُيجــاب
ومــا
ُ

( ((18مناقب الشافعي 208/2؛ وتلبيس إبليس 301/1؛ ومدارج السالكين .125/3
( )189مناقب الشافعي 170/2؛ وسير أعالم النبالء .97/10
( )190مناقب الشافعي  440/1و68/2؛ وأعيان العصر 325/3؛ وطبقات الشافع ّية الكبرى .296/1
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( )131سمعت اإلمام أبا المظ ّفر السمعاني يقول سمعت أبا األسعد القشيري سمعت

الرحمن بن الحسن بن عليك الحافظ سمعت أبا الفتح
والدي قال سمعت الشيخ أبا سعد عبد
ٰ

محمد بن
محمد بن عمر بن ّ
يوسف بن عمر بن مسرور الزاهد ببغداد يقول سمعت أبا بكر ّ
الص ّباح يقول سمعت الجنيد يقول [من الكامل]:

ال ُت ْب ِ
ــل قلبــي بالفــراق فإنّنــي
والبعــدُ ال أقــوى عليــه ألنّنــي

لــكل مشــت ٍ
ّ
وغريــب
ّت
أبكــي
ْ
وقريــب
مؤانســا
كنــت
كنــت
مــذ
ُ
ُ
ْ
ً

( )132سمعت اإلمام أبا المظ ّفر يقول سمعت أبا األسعد سمعت أبا سعيد الص ّفار

محمد بن الحسين األزدي قال سمعت أبا القاسم النصراباذي يقول سمعت
قال سمعت
ّ
أبا إسحاق بن عائشة يقول سألت أبا سعيد القرشي :ما الجمع والتفرقة؟ قال :الجمع عين
التوحيد والتفرقة حقيقة التجريد وهو أن يكون العبد فان ًيا بال ّله يرى األشياء ك ّلها به وله وإليه
ومنه كما قال عامر بن قيس :ما نظرت إلى شيء ّإل ورأيت اﷲ فيه ((19(.وأنشد أبو سعيد

القرشي لغيره أبياتًا في هذا المعنى [من مجزوء الرمل]:
ِ
َ
ــر
ناجــاك لســاني
َف
ِري
َ
وتح َّق ْقتــك فــي س ْ
ِ
ٍ
ل َم َعــان
اجتمعنــا
لمعانــي
َوا ْفترقنــا
َف ْ
ِ
ِ
ال َّت ْعـــ
َغ َّي َبــك
َف َلئــن
لحــظ ِع َيانِــي
يم عــن
ـــظ ُ
)(192
الو ْجـــ
ــرك
فلقــد
ـــدُ مــن األَ ْحشــاء دانــي
َ
َص َّي َ

( )133وأخبرنا اإلمام أبو المظ ّفر بقراءتي عليه قلت له :أخبركم أبو األسعد القشيري

محمد ساكن سمرقند قال قدم
محمد بن
قراء ًة عليه قال :وأخبرنا الحسيني هو أبو الحسن
ّ
ّ
ٍ
علي الحسن بن أحمد المقرئ رحمة اﷲ
علينا سنة ثمان وستّين وأربعمائة قال أنشدني أبو ّ
عليه [من الوافر]:
ِ
ّ
ســألتم أن أجيــز لكــم حديثــي
بــاب
كل
ومــا صنّفتــه فــي
ِ
ونظمــي
وآثــاري
وأخبــاري
الجــواب
ونثــري فــي الخطــاب وفــي
شــئتم
أال فــارووا علومــي كيــف
ْ
ٍ
ّ
عيــب
فــإن اللحــن
لحــن
بــا
ٌ

ِ
الصــواب
وميلــوا فــي الســياق إلــى
ِ
الشــباب
لعمــري فــي الشــيوخ وفــي

( ((19رسائل صوف ّية 512؛ وتهذيب األسرار .347
( ((19رسائل صوف ّية 512؛ وتهذيب األسرار 348؛ والرسالة القشير ّية .169/1
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تسليما وحسبنا
محمد وآله وس ّلم
ً
( )134آخر الجزء وﷲ الحمد والمنّة وص ّلى اﷲ على ّ

اﷲ ونعم الوكيل.

سمعت الصفحات األربعة على شيخنا اإلمام أبي المظ ّفر وسمع ذلك اإلمام الس ّيد أبو

محمد بن يعمر العلوي البخاري وابنه أبو إبراهيم إسماعيل وذلك بمرو
إسماعيل أحمد بن ّ
محمد وآله وس ّلم
في شهر رجب سنة تسع وستّمائة والحمد ﷲ ّ
رب العالمين وص ّلى اﷲ على ّ
تسليما.
ً

للقشيري

أخبرنا بها الشيخ( ((19شمس الدين الجريري أخبرنا إسماعيل بن سيف بن إسماعيل
بالحاج سيف تاجر معروف س ّفار
سمى أبوه أبا بكر ولكنّه اشتُهر
ّ
الحرابي التاجر شرف الدين ُي ّ
ّ
محمد بن
محمد بن أبي سعيد ّ
بالزلقة أخبرنا أحمد بن شيبان أخبرنا الشيخ العالم أبو الفتوح ّ
عمروك البكري أخبرنا الشيخ اإلمام ظهير الدين زين اإلسالم شيخ الحرمين أخطب الخطباء

الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري.
أبو األسعد هبة
ٰ
الحديث الثالث

المحمي وقال أخبرنا أبو نعيم
أخبرنا الشيخ أبو عمرة عثمان بن
محمد بن عبيد اﷲ َ
ّ
محمد بن عبد الملك الواسطي
اإلسفرائيني أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ
ّ

حدّ ثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو مالك األشجعي عن أبيه أنّه سمع رسول اﷲ ﷺ يقول :من
ّ (((19
عز وجل.
وحد اﷲ وكفر بما يعبد دونه ُح ِّرم ماله ودمه وحسابه على اﷲ ّ
ّ
الحديث السادس

محمد بن
محمد بن يحيى بن إبراهيم المزكي أخبرنا اإلمام أبو بكر ّ
وأخبرنا الشيخ أبو بكر ّ

الحسن بن فورك رحمه اﷲ أخبرنا القاضي أحمد بن محمود بن خرزاد حدّ ثنا سعيد بن عبد
اﷲ حدّ ثنا أحمد [ ]...أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي اﷲ عنه [يقول التائب] من الذنب

مكررة في المخطوط.
( ((19الشيخّ :
( ((19مصنّف ابن أبي شيبة  480/1و 556/5و480/6؛ ومسند أحمد بن حنبل  212/25و214/25
و 188/45و189/45؛ وصحيح مسلم 53/1؛ وصحيح ابن ح ّبان 395/1؛ والمعجم الكبير 318/8
و.319/8
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ِ
ِ
ب
ب الت ََّّوابِي َن َو ُيح ُّ
ثم تال إِ َّن ال َّل َه ُيح ُّ
كمن ال ذنب له وإذا ّ
يضره ذنب ّ
أحب اﷲ سبحانه عبدً ا لم ّ
(((19
ا ْل ُم َت َط ِّه ِري َن ((19(،قيل يا رسول اﷲ وما عالمة التوبة؟ قال الندامة.
الحديث العاشر

محمد
أخبرنا الشيخ أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤ ّذن أخبرنا الشيخ أبو عبد
الرحمن ّ
ٰ
محمد بن أحمد بن سعيد الرازي سنة ثالث وأربعين
ابن الحسين السلمي أخبرنا أبو جعفر ّ
علي الحسين بن داود البلخي إمال ًء بنيسابور سنة اثنتين وثمانين ومائتين
وثالثمائة أخبرنا أبو ّ
حدّ ثنا يزيد بن هارون حدّ ثنا حميد عن أنس قال قال رسول اﷲ ﷺ :من قرأ إذا س ّلم اإلمام يوم
برب الفلق وقل أعوذ
الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب وقل هو اﷲ أحد وقل أعوذ ّ
تأخر و ُأعطي من األجر بعدد ّ
برب الناس سب ًعا غفر اﷲ ما تقدّ م من ذنبه وما ّ
كل من آمن باﷲ
ّ
(((19
ورسوله واليوم اآلخر.
الحديث الحادي عشر

ٍ
محمد
وبهذا اإلسناد [قال] رسول اﷲ ﷺ :ينادي مناد يوم القيامة من بطنان العرش يا أ ّمة ّ
(((19
ّ
إن اﷲ عفا عنكم جمي ًعا المؤمنين والمؤمنات تواهبوا المظالم وادخلوا الجنّة برحمتي.
الحديث الخامس عشر

الرحمن بن منصور الزاهد أخبرنا عبد اﷲ بن يوسف أخبرنا أبو سعيد
أخبرنا الشيخ عبد
ٰ
محمد الغفراني حدّ ثنا يزيد بن هارون أخبرنا العالء
محمد البصري أخبرنا الحسن بن ّ
أحمد بن ّ
محمد الثقفي قال سمعت أنس بن مالك قال كنّا مع رسول اﷲ ﷺ بتبوك فطلعت الشمس
أبو ّ
بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضت فأتى جبريل رسول اﷲ ﷺ فقال يا جبريل ما
( ((19البقرة.222 :
( ((19سنن ابن ماجه 1419/2؛ والمجالسة وجواهر العلم 284/6؛ والدعاء 510؛ والمعجم الكبير 150/10؛
وعلل الحديث 297/5؛ وحلية األولياء  210/4و 318/4و398/10؛ والرسالة القشير ّية 207/1؛
والسنن الكبرى (البيهقي)  259/10و260/10؛ وتاريخ مدينة دمشق 72/54؛ والفردوس بمأثور
الخطاب 77/2؛ والترغيب والترهيب 48/4؛ وإغاثة اللهفان  342/1و580/2؛ وطبقات الشافع ّية
العمال  207/4و 208/4و 220/4و261/4؛
الكبرى 243/4؛ ومجمع الزوائد 200/10؛ وكنز ّ
وفيض القدير  276/3و298/6؛ وكشف الخفاء 340/1؛ والتَّنوير  109/5و 110/5و.525/10
(((19نزهة المجال 131/1؛ وفيض القدير 204/6؛ والتَّنوير .361/10
( ((19الكشف والبيان 296/2؛ ومدارج السالكين .331/1

80

The Amālī of Abū l-Qāsim al-Qushayrī

أن الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى؟ فقال ذاك ّ
لي أرى ّ
أن
معاوية بن معاوية الليثي مات اليوم بالمدينة فبعث اﷲ سبعين ألف ملك يص ّلون عليه .قال وفيم

ذاك؟ قال كان يكثر قراءة قل هو اﷲ أحد بالليل والنهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده ،فهل لك يا

ثم رجع.
رسول اﷲ أن أقبض لك األرض فتص ّلي عليه؟ قال نعم فص ّلى عليه ّ

(((19

[الحديث] السابع والعشرون
محمد [ ]...الهاشمي فيما كتب إلينا من مدينة السالم
محمد بن ّ
أخبرنا الشريف أبو نصر ّ

ّ
الوراق المعروف بابن زنبور أخبرهم حدّ ثنا أبو
علي بن خلف ّ
محمد بن عمر بن ّ
أن أبا بكر ّ

علي بن أبي الخصيب حدّ ثنا سفيان
بكر عبد اﷲ بن أبي داود السجستاني حدّ ثنا
محمد بن ّ
ّ

النجار
الرحال عن أنس بن مالك قال دخل رسول اﷲ ﷺ حر ًثا لبني ّ
ابن عيينة حدّ ثنا قاسم ّ
مذعورا وقال لوال أن ال تدافنوا لسألت اﷲ أن يسمعكم ما أسمعني
فقضى من حاجته فخرج
ً

من عذاب القبر.

(((20

[الحديث] التاسع والعشرون
الرحمن القالنسي أخبرنا أبو سعيد
أخبرنا الشيخ أبو عبد اﷲ إسماعيل بن عبد اﷲ بن عبد
ٰ

محمد بن موسى بن الفضل بن [ ]...حدّ ثنا عبد اﷲ بن موسى عن أبي سعيد الب ّقال عن عبد
ّ
اﷲ بن أبي أوفى قال رسول اﷲ ﷺ :يأتي على الناس ليلة قياس ثالث ليال من لياليهم هذه ال
ثم ينام [.]...
ثم يقوم فيقرأ أجزاءه ّ
ثم ينام ّ
يعرفها ّإل المجتهدون يقوم فيقرأ أجزاءه ّ

( ((19مصنّف ابن أبي شيبة 50/3؛ ومسند أحمد بن حنبل  65/19و 148/19و 176/19و25/20
و 186/20و 198/20و 363/20و 358/21و 428/21و514/35؛ وصحيح مسلم 2199/4
و2200/4؛ والسنن الكبرى 475/2؛ ومسند أبي يعلى 256/7؛ وصحيح ابن ح ّبان  282/3و204/7
و397/7؛ وعلل الحديث 46/12؛ والكشف والبيان 331/10؛ وتاريخ مدينة دمشق 41/13؛
والفردوس بمأثور الخطاب 357/3؛ وصفة الصفوة 262/1؛ والترغيب والترهيب 192/4؛ وسير
العمال .740/15
أعالم النبالء 242/2؛ وكنز ّ
( ((20مسند أبي يعلى  353/5و 364/6و384/6؛ وفيض القدير  372/2و341/5؛ والتَّنوير .193/9
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إثارة الفوائد المجموعة في اإلشارة إلى الفرائد المسموعة لخليل بن كيكلدي الدمشقي
المنورة :مكتبة العلوم
العالئي ،تحقيق مرزق بن هياس آل مرزوق الزهراني ،المدينة
ّ
والحكم1425 ،هـ2004/م.
علي أبو زيد
أعيان العصر وأعوان النصر لصالح الدين خليل بن أبيك الصفدي ،تحقيق ّ
محمد ،بيروت :دار الفكر المعاصر،
ومحمد موعد ومحمود سالم
ونبيل أبو عشمة
ّ
ّ
1418هـ1998/م.
محمد حامد الفقي ،الرياض:
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن ق ّيم الجوز ّية ،تحقيق
ّ
مكتبة المعارف ،د.ت.
بغية الطلب في تاريخ حلب البن العديم ،تحقيق سهيل زكّار ،بيروت :دار الفكر ،د.ت.
تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ،تحقيق عمرو بن غرامة العمروي ،بيروت :دار الفكر،
1415هـ1995/م.
التبصرة البن الجوزي ،بيروت :دار الكتب العلم ّية1406 ،هـ1986/م.
محمد عمارة ،القاهرة:
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للمنذري ،تحقيق مصطفى ّ
مكتبة المصطفى البابي الحلبي1388 ،هـ1968/م.
تلبيس إبليس البن الجوزي ،بيروت :دار الفكر للطباعة والنشر1421 ،هـ2001/م.
محمد
التنوير شرح الجامع الصغير
محمد الحسني ،تحقيق ّ
لمحمد بن إسماعيل بن صالح بن ّ
ّ
محمد إبراهيم ،الرياض :مكتبة دار السالم1432 ،هـ2011/م.
إسحاق ّ
محمد بن إبراهيم
التصوف ألبي سعيد عبد الملك
تهذيب األسرار في أصول
ّ
ّ
علي ،بيروت :دار الكتب العلم ّية،
النيسابوري الخركوشي ،اعتنى به إمام س ّيد
محمد ّ
ّ
1427هـ2006/م.
الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ،الرياض :مكتبة المعارف ،د.ت.
حلية األولياء وطبقات األصفياء ألبي نعيم أحمد بن عبد اﷲ اإلصبهاني ،جوار محافظة مصر:
دار السعادة1394 ،هـ1974/م.
الدعاء للطبراني ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،بيروت :دار الكتب العلم ّية1413 ،هـ.
الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب اإلصبهاني ،تحقيق أبو اليزيد أبو زيد العجمي ،القاهرة:
دار السالم1428 ،هـ2007/م.
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الرحمن السلمي ،ح ّققها جرهارد بورينغ وبالل األرفه لي ،بيروت:
رسائل صوف ّية ألبي عبد
ٰ
دار المشرق.2009 ،

الرسالة القشير ّية لعبد الكريم بن هوازن القشيري ،تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود بن
الشريف ،القاهرة :دار المعارف.1995 ،

الزهد الكبير ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،تحقيق عامر أحمد حيدر ،بيروت :دار

ومؤسسة الكتب الثقاف ّية.1987 ،
الجنان
ّ
محمد فؤاد عبد الباقي ،بيروت :دار الفكر.1995 ،
سنن ابن ماجه ،تحقيق وترقيم وتعليق ّ

ومحمد كامل قره بللي ،د.م :دار الرسالة العالم ّية،
سنن أبي داود ،تحقيق شعيب األرناؤوط
ّ
.2009

ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض،
محمد شاكر
سنن الترمذي ،تحقيق أحمد
ّ
ّ
مصر :شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.1975 ،

مؤسسة الرسالة.2004 ،
سنن الدارقطني ،تحقيق شعيب األرناؤوط وغيره ،بيروتّ :

محمد
الرحمن الدارمي السمرقندي ،تحقيق س ّيد إبراهيم
سنن الدارمي لعبد اﷲ بن عبد
وعلي ّ
ّ
ٰ
علي ،القاهرة :دار الحديث.2000 ،
ّ

محمد عبد القادر عطا ،بيروت :دار الكتب العلم ّية،
السنن الكبرى ألبي بكر البيهقي ،تحقيق ّ
.2003

مؤسسة الرسالة،
السنن الكبرى للنسائي ،تحقيق حسن عبد المنعم شلبي وغيره ،بيروتّ :
.2001

سير أعالم النبالء لشمس الدين الذهبي ،مجموعة من المح ّققين بإشراف شعيب األرناؤوط،
مؤسسة الرسالة1405 ،هـ1985/م.
بيروتّ :

مؤسسة الرسالة.1993 ،
صحيح ابن ح ّبان ،تحقيق شعيب األرناؤوط ،بيروتّ :

محمد زهير بن ناصر الناصر ،بيروت:
صحيح البخاري
لمحمد بن إسماعيل البخاري ،تحقيق ّ
ّ
دار طوق النجاة1422 ،هـ.

الحجاج القشيري النيسابوري ،تحقيق وتخريج أحمد زهوة وأحمد
صحيح مسلم لمسلم بن
ّ
عناية ،بيروت :دار الكتاب العربي1425 ،هـ2004/م.

علي ،القاهرة :دار الحديث1421 ،هـ2000/م.
صفة الصفوة البن الجوزي ،تحقيق أحمد بن ّ

محمد الطناحي وعبد الفتّاح
طبقات الشافع ّية الكبرى لتقي الدين السبكي ،تحقيق محمود
ّ
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محمد الحلو ،د.م :هجر للطباعة والنشر والتوزيع1413 ،هـ.
ّ

الرحمن زين اﷲ السلفي،
علي بن عمر الدارقطني ،تحقيق محفوظ
ٰ
علل الحديث ألبي الحسن ّ
الرياض :دار طيبة1405 ،هـ1984/م.

محمد فؤاد عبد الباقي
فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني ،تحقيق
ّ
وآخرين ،بيروت :دار المعرفة1379 ،هـ.

الفردوس بمأثور الخطاب ألي شجاع الديلمي ،تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول ،بيروت:
دار الكتب العلم ّية1406 ،هـ1986/م.

كشف الخفاء للعجلوني ،بيروت :دار الكتب العلم ّية.1988 ،

محمد بن عاشور ،بيروت :دار إحياء
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي ،تحقيق أبي ّ
التراث العربي1422 ،هـ2002/م.

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ،تحقيق أبي عبد اﷲ السورقي وإبراهيم حمدي،
المنورة :المكتبة العلم ّية ،د.ت.
المدينة
ّ

وصححه ووضع فهارسه صفوة
وفسر غريبه بكري ح ّياني،
ّ
العمال للمتّقي الهندي ،ضبطه ّ
كنز ّ
مؤسسة الرسالة.1989 ،
السقا ،بيروتّ :

المجالسة وجواهر العلم ألبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي ،تحقيق أبو عبيدة
مشهور بن حسن آل سلمان ،أ ّم الحصم :جمع ّية التربية اإلسالم ّية ،وبيروت :دار ابن حزم،

1419هـ.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد البن أبي بكر الهيثمي ،تحقيق حسام الدين القدسي ،القاهرة:
مكتبة القدسي.1994 ،

محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب اإلصبهاني ،بيروت :دار صادر،
1425هـ2004/م.

األول ألبي شامة ،تحقيق صالح الدين مقبول ،الكويت:
مختصر المؤ ّمل في الر ّد إلى األمر ّ
مكتبة الصحوة اإلسالم ّية1403 ،هـ.

مدارج السالكين بين منازل إ ّياك نعبد وإ ّياك نستعين البن ق ّيم الجوز ّية ،تحقيق المعتصم باﷲ
البغدادي ،بيروت :دار الكتاب العربي1416 ،هـ1996/م.

الصحيحين للحاكم النيسابوري ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،بيروت:
المستدرك على
َ
دار الكتب العلم ّية.1990 ،
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