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 (.8286 شماره) مسلم و است بخاری از لفظ و( 9456 شماره) –بخاری  -1
وبیان نموده: با شرط شیخین صحیح است و آن را تخریج نکرده است. امام  1/151« المستدرک»الحاکم در  -2

 ذهبی قبل از او نیز این را بیان نموده است.

 (2/212از ابن أبی زمنین )« العزیز تفسیر القرآن»نگاه کنید:  -3 
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 (1/111کند )این قول را امام ابن قیم از ایشان در مدارج السالکین نقل می -1 

 (2/171« )مدارج السالکین» -2 

متعال آنان را بیان نموده است از:  الـلّههایی که تعلیق مترجم: بدین معنا که آمدن کلمه رضایت همراه دیگر نعمت -3 

که نعمت  استگر این های پاکیزه به همراه رضایت روشنست، همچنین خانهه زیر آن رودها جاریهایی کبهشت

 ست.بلکه واالتر و برتر از آنها های ذکر شدهرضایت خود نعمتی جدا از دیگر نعمت
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گوید: )احمد آن ( تخریج نموده است. و هیثمی می22111شماره  77/77« )المسند»امام احمد آن را  -1

( 212/  11 –ت کرده است و رجال آن صحیح هستند جز میمون بن عجالن که ثقه هست( )مجمع الزوائد روای

کر کرده است و گفته است که ثقه است. ذ« الثقات»و میمون بن عجالن کسی هست که ابن حبان او را کتاب 

(7/177) 









                                                                 

 «11/777»( و ابن عساکر در تاریخ دمشق 11/275« )تاریخ بغداد»الخطیب در  -1
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إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ "قَالُوا الْمُفْلِسُ فِینَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ:  "أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُمتن عربی حدیث:  -1

ا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَأُمَّتِی یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِیَامٍ وَزَکَاةٍ وَیَأْتِی قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَکَلَ مَالَ 

أُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ هَذَا فَیُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِیَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ یُقْضَى مَا عَلَیْهِ 

( ، 2571 شماره،  1/1227( ، ومسلم )7725 شماره،  2/771أحمد ) ."فَطُرِحَتْ عَلَیْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِی النَّارِ

 (2117 شماره،  1/117والترمذی )

 (71مسلم )شماره  -2
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 [15]النساء :  بینهم شجر فیما یحکموک حتى الیؤمنون وربك فال -1

 (177-2/172مدارج السالکین ) -2




