








































اوتخئساشمخندثم؛إخى،ث
:قال نجاهد، ض عزلؤ، ابن ض عدف، ائىأبي 

إئة: ال قفالدجال، يدثزوا عثاس ابن بمد ثنا 
عبماص:ابن فقال قال; كانت، عض بتن 

إنزاممررأئا : قال وثكنة ذك، قال نقغة أم 
جندآذم فنجو نوتن وأما صاجمكم، إلن فانظروا 

أثطرإفكائي يحلتأ، مخلوع أحمر' مل جض 
•نش® الواوي اداءدو؛ي إدا 

[OA  ١ ] ليث.حدقنا : قال ثعيد، بن صبمافنتئ
أحتزئاقال؛ رنج، نخمدبس وحدقتا قال؛ 

يتهء.ءتاب ؛ )خ( ق0 



ء^1تء
أفجايرؤليته، ص الزبير، أيي ض ، ث، اللي

مىالرجالؤ،لكئةمىر-بمالٍ،ئوضاجهصرث 
منأقنب لإدا ه، مزنم بن ءستى وزأث ، سئوءْ 
إبزاممدزأنث، مشغول، بس غزوة شنفا به زأيئا 

شتهايه نأيت من أهرب محإدا غليه، الله صلوات 
جنريلوزأيث ئمشة.، ضاجعأ-يغيي؛ 

وفي، دحنه<؛ شنها به رأيت من أمزب هادا اله، 
حليفة«■ين اردحته ت ومج ابن رواية 

"حميي بس وغبي را4ع بس ؛اوءشسد ١  ٠٩]
وقال، حدقنات ناقع ابن قال اللمظ، قي وثمانبا 

•اللحم الخفيف : الضرب )١( 



غنمعمر، أحتزثا ، الرواق غئد أحتزئا ت غبي 
منالخف، بن تعيد أ'ختزني : قال الزغرئ، 

:مه أتري جى البي. قال ت قال هريزة' أيى 
زجل-ه-هإذا اي فوض ررنمت 
منلكية الرأم، أ زجلُ ئ_صطيت : فال حسه 

أرولقيتمشئاعو—قثغثةوجالؤشئو.ءه(ا،قال؛ 
منحزج لكئما أحمز، زيمة فادا ، البي. 
إبراهيمراونأيت ٠ قال حماما، ت يغني ديماس؛، 
٠قال وندوده،أ، تة أشوأفا علنه، الله صلوات 
الاحمؤفي أ-ئدهنالص، في : بإئاء'ذن ارفأمحث 
اللمتنفأحدث فست أيهما حد لي؛ فقيل حمر، 

الشعر.جعودة بشد،يد ليس : الرجل ( )١ 













ع11ةع11ء^
أفرتالدجال، : قالواغدا؟ من ،عك: طافت4 بمته 

•فلزا' ابن شبقا بب الئامؤ 

حجتيخدقنا : فال حزبا، وهينبث ُءش [ ١  ٦٣]
وهو;العزيز، عيد حدقنا قال؛ المش، ابذ 
محنالمقتل، بن الله غني غث ثلئة، أيي ابث 
:قال ئزئزة أيي غث الرحقن، غثي بن سلمئة أبي 
الحجر،في زأشي ررلمد ؛ الله. زتول قال 

مثأفناء غث فشألتتي سراي، غث ثئالني وقزيس 
كربتما كريه فكربت ، أسئها لم الهّمدس بيت 

؛أئظرإنته لى الله ررفرفعه ت قال ، فط،أ مثلة 
محبرأمحمح، وفذ بي' أيأئهم إلا ض؛ عث بمألونمه ٌا 

»نابصائوزدالأيشس'طهلمءِع(: )ل 





جميعا،- خزبؤ نمروربزثمث ابى وحدقنا 
قالمثفاربه، وألماظهم — نمر بن الله ند عض 
بسمائك حدثقا ؛ قال أني، حدثئا نمر؛ ابى 

عسطلخة، ض غيظ، الربئربن غن معول، 
اللهيرئول أسرئ لئا قال؛ الله غني غى ، مؤْ 

فيومي انمتهن، بدوق بيإل>، .ائئهي 
مىا4 وئعسزج محا ينتهي إكها ، الشادسثة الشماع 
بهيهبط ما بمهي ؤإليها ثئها' فبمتص الآرض 

التينةتغثى ؤأأ قال: منها، فئمتص فوقها من 
ذ؛ف،مس فراش • قال [، ١٦:]النجم ماتئثتى4 

أغطي: ثلاثااللي. زشول اض ف; قال 
شوزةحواتم وأعطيخ ، الحسس الصلوات 







ساسأ

[،١٣:]التجم 1حزئه ئرله رءاه وثقي ؤ هريرْ أبي 
قالتهجمحيله■

حدقثات محال شة، أيي أبوبكربي صبما [ ١  ٦٧]
ضعطاؤ، عن ، اسلي، عبد ض حفص، 

يقلمه.زآة ٠ قال عباس ابن 
زأبوممدشئت4 أيي أبوبكربي اآصبما / ١٦٧ل

٠اثمحج قال ، وكي—ع عس ~ جميعا ~ الأتمج 
ض، الايثر ■حدقثا ت محال ، وكيغ حديثا 

الخالية،أيي عن المحين بن زياد 
مارأئ4ألة_ؤاد 'ئدب ١^٠٧ ت ثال عئاس ابن عن 

[،١٣:]المجم ئرنه رءاْ ولمد ؤ ، [ ١ ١ : ]ألنجم 
٠ٌرمح بُواوئ رأْ " قال 





ألائقزءا؛ ًؤولمي ت اللاهج يهل ألم ولاثغجلييي، 
أ.فنئهنزله  X'jزلئد ؤ ، [  ٢٣]اككو_ير: أبين4 
عسشأل \ؤيؤ هدم أزل أئا فمالت؛ [؟  ١٣]النجم؛ 

لمهوجنريل، ؛رإيما فمال؛ ه، اللي زشول دلك 
غليهاصبمزماضحلق البي صونتي غلث أوْ 

حلقهجحب سادا ، الشمِاء من ئنهطا زأيئة المرقنن؛ 
تشقغأولم : فمالت ، الأنفي،، إر الثناء فامحن 

تتبمأمح3ئزبمرقآلأحلإلأ : قطو<أف 
سهم4]الأنمام:آ'ا[؟أوثمنمغ
شيمول:ؤناكنِهمأمسأههزءا

ؤءقؤله؛ إلث رنولأ4 محل أو حجاب ورآى أوبن 
زى؛أفوشن ; ثالث [؟ ٠١; ]س محت؛4 



٣٧فئاثل.لإ؛ثاث

أعفلمممد الله كثااّ_؛ مى ثظ ثثم ه الله ننول 
تلغآلثنول >تأائها : يمول والئة المزنه، الأه علن 
تثئثث نفثن لب ثإن من ايلأ، أنزل نأ 

أئةيغروسزعم ٠ [،قالت ٦٧• ]المائدة و؛تاكئوه 
المرنة،الله علن أغثلم ممد عد في يآقول بما 

ثآمحنآلئتوت 4 من لابملمم قل ؤ يمول؛ واللهُ 
أكبيٌلالمل;هأ[.

ولأ|سمذينئنى،ئالتطسا
بهيا. ..ذاوي،حدقنا ت قال ، ، ٠٣١الوهاعي—د 

:قاك : وزاد ■علئه، ابن ئحوحديث، . . الإنثاد.
اكائاأبيلسوثؤئانسديئاذئ

غنته ٥١أتب ثةنمضالآلأ:ءزإديوثئ 



قوءت_في ألثئ لأم زؤجلئا علثلق أسلت غليه وأئصث 
أنأخي ؤأفن ألئاس وقثى ئنديه ماانئ4 يمسك 

١^^٧٣[.]

Iقال أيى، حدقنا ت محال نمر، ابى ونما آ ٢ ]خآُا/ 
تمحال محشروق ص ، الئمث؛ ض إسامل، حدقنا 
محمدزاي هل عليها الله زحمة عائشة سألت 

كاشعري دنثر١ا ثقي الئه! شبمان : محقاك زلإ؟ 
ذاويوحديث يقصته، الخدفث ومحتاى . .محلت.

وأطول.أثم 
أبوأساقة،حدقنا ت محال نمر، ابن [وح،بمL ٣/١٦٨ت

ي،صاينأنيغ،صتم،
محأيئت -ؤؤيغة لغايثة محلث، ت محال —شروق قص 
الفزع.من القيام ت لقف اآ 



رة'أوأذق صت—ق ئاب ثةا0 ء' قثدق ذئا ثم ؤ قولة؛ 
:قالث [؟ ١ • - ٨ : ]الجم أومح4 نا ءنيْء إق ئأز-ئ 
،الرجاو صووة في يأتيه ثال جبريل. ذالأ إئما 
هىالتي صورتي ض المرأ هدئ فى اْ أئؤائة 

.القماتء أتى قشي صوزثة؛ 

حدقنات فال ثنته، أيى أبوتكريى كيبما [ ١٦٩]
همنقادة، غن إبراهم، بن تزيد غن وتمخ، 

سأنثت محال ذر أبى غى شقيق، بن اللمه غبي 
اائ_وزأنن: محال ربك؟ زأيث هل ؛ الله. زتول 
.1زاة؟!اا

حدقثامحال؛ نشار، بى مخئد صثنا [ ١ / ١ ٦ ٩ ] 

.رلنابمنه؛؛)خ(ق 0 

















نأي—ثم،مل ئغذان الشوك مقل كلأين، 
ررئئه_اقال؛ اللي، يازشول ئغم ; قالواالشغذان؟(( 

فدنعثلمهاما يغلم لا أية عين الثغدان، فوك مثل 
المؤنقفمنهم Jأءمالهم، الناس ثحطم، إلاالئة، 
إذاراحتن : ينجتى<احئث المجازى ومنهم بعمله، 

يخرجوأزادأن العناد، الفضاءبص مس الله فنع 
أنالملأكة أمز ار، الئأهل أزادمس مس يرحمته 

ممسشنئا، يالله لانفرق كان النارْس يخرجوامى 
ضُهأنيزخاُضفوو:لأفإلأف،

تأكليأفرالنجود؛ الثاريغرفونهم في فتغرفونهم 
مآذمإلأأماسود؛>مضضالأارأن

•الرأس معوج حديد اوكلأو__ا؛ ( ١ت 
ذوشوك.نبت ت عيان ال( ٢ت 













،الثمي؛[لشن) زونة ني كاوون ارفل ت قال 
وديةثضارونبي وفل سحاب؟ معها صخوالنس 

تقالوا تحاب؟،؛ مها ننس صخوا التذر، القمرليلة 
اللهوونة قي ثصارون >رنا قال؛ الله، ننول يا لا 

رزقييي إلاكماّئون القيامة، يوم وثغالث قيانك 
كللشغ نودن؛ أدن القيامة يوم إذاكان أحدعما، 

لكتكو،فلأجمأظكانطنيض
قيينماسلون رالآسأ،إلأ الآصناِم من 

^م،ضإذاللمهإلآشكانبمنافمحدئ
قبمالالتهود، فندض الكتاب، وفاحروءئرُأُأنل 

الخاهلية،ينمبوتياق أحجاركانوا ت الأنماب )١( 
■ذعدوتا-ا 

•مواتي • والص الغدائروالغابردن ر٢( 



































نماهدنيأنم آدم، ابن يا ت محيمول عيرها، أسألك لا 
ينيازب،سْلآأش1لك

غليه،لة صبر لا فنا يرى لأئة يعدزة؛ وربة عيرها، 
أهلأصوات فنشخ منها أدئاة ^٥١ منها، فيدنيه 

توو قنفا، أدحنتيهزب، \ؤا ت فيقول الجنة، 
أغطنكأذ أيرصيك منك، يضريتي ْنا آدم، يا

منيأستهرئ زب، يا ت فال معها؟ ومثلها الدئيا 
مشعود،ابى فصحك أ؛؛ المان؟ النزب وأئت 

ممت قالوا أصخك؟ مم سألويي ألا ت ال دة_
،الله. رسول صحك هكذا ؛ قال ثفنحك؟ 

ررمىت قال الله؟ زتول يا ثصحلل مم ت هفائرا 
منيأسئهزئ ت فال -ين الخالمقن، زث صحك 





إلتىآجراك؛ث،شك® يقريني ما اينآذم، يا 
ائمشتفإذا وفذا، كدا تل الله؛ ارزيذكزة فيه؛ وراد 

صفاواثث:نوكوضرةّ،واو:لم
٠الغورر١ من رزجتاة غليه كدحنر شه، بذحل 

^لخنششيأخاكلأ١وأمحاظ
.أءطٍتااما أحدمثل أقطي ما • فيمول ■ فال لك' 

لآبا[لأاسئنموالآمح،ئال:
أبجر،دائن ئطرف ص ، غثتنه بن نمياف حدقثا 

—شعته بس ١^٨^٥ متمعت ت قال ، الشعّى عن 
وهى، حوراء واحدتين الحنة، أهل نساء ت الحور ( ١ ) 

.سوادها الثديية انمن بياصى الشديدة 
.العين الواسعة ت الض )٢( 
.ررنابمنةنياشماءة؛؛)خ(؛يف0 





























ثغطة،تل ئنمغ، فل ئخمد، يا اوفغ : لي يهال فم 
يقحميدزني فاحمد رأسي، فازغ قشغ، اشمغ 

الئارثى حداتأحرجهم فتحدلي أشفع تم يغلنسو، 
:فال ، الظ<اوأدجلهم 

الئارإلأفي بقي ما زب، يا ت ارإاءول ت قال الرائعة 
فالالحلول، غيه وخب أئ ، المزآن، خنئة من 

غفوجث أئ قتادة: قال روايتي: في فتني ابن 
الظود.

بئار،بى ومحمد نقى ئى محمد وصبما [ ١ / ١٨٣]
غنتعيد، غن غيظ، أبى انس حدقنا : قالا 

•الله. ننول قال قال؛ أئى غى ئتاذة، 
—بذلك فنهثموث القتامة، يوم المؤمنون رريجفْع 

غواثه،أني حديث يمش •  ٠١..• ذلك يلهمون • أؤ 

































الئوكلنة متئ اذهنواإلن ذلك، يصاحمط 
ذلك،يماس؛ نشت ه: ءسنتى فتقول وزوجو، 

الأنائهوئزنل لة، ويوتل فتقوم مخئذاه، قتأثون 
وشمالا،يميثا الصراط جثتفيؤ فتقومان والئحم 

أنثاَدي : ئلت : ثال ، كالتزق،، أومحم قبمز 
»ألمتززاإفىقال: وهم،محشي؛كمحامحق؟ 

يهمفجري الرجال العيروشل كمر تم الريح، 
زب: يمول الصراط غلى قائم وسةم. أعمالهم، 

يجيءحش العباؤ، أعمال ثعجر حش ملمم، نلم، 
راؤفيقال؛ زحماه، الشئرإلأ سفطخ فلا الرحل 
باحدمنمائوزه معئمة كلألب الصراط حامي 











































واللمظ— تثار ٧^؛؛ نثنى تى مخئد وصيا [ ٢٠٤]
تقال جغقر، تى مخئد حدقثا ; قالا مثنى، لإبن 

تتمول ، أبا سمنش ت قال شعته، حدقئا 
تيمول ت وهو يحطب، بشم بى النعماث شؤعث، 
الئارأفل أهون ررإن ت يمول الله. زشول سمغث 

قدمنهأحمص في ئوصع لنجل القيامة يوم غيابا 
.دماعة(امتهنا يعئي حمزفان؛ 

 [ ٠ ٤ /Y ١ ] حدقنات قال ثنته، أمي أبوبكربن وكييمتا
عنأJيإسخايى، غن ، غنأئواتامة، 

ررإن٠ س الله زم—ول قال ت قال بشم بن النغمان 
ناو؛مى وشزاكان ئغلأن لة قس الئاوغيابا أفل أفون 

بالأرض.يلصق لا الذي الموصع • القدم من الأخمص ( ١ ر 













ذبهموغلث ، بمزمن'آُ ولا ، تمحووذرا؛ لا الذين 
أو\ذد' الغ : مال صكاث_ئ ام فق، يئوكأ_ون(( 

زجلفقام ، منهما< ارأنت : مال منهم، يجغش 
مم،تسم \ذاقيأ الئه، ناشئ فقال: 

.صكاثها<مها ررستفك : مال 
حدقئاال؛ ئح—زدِا، رهيزبى مش [ ١ آ/ ٠ ]٨ 

حدقنات قال الواوث، عئد بى الصمد عبد 
حدقنامال؛ ، أئوحشننهغمز بى حاجث 
ألحصص، بن بمنراف غذ الاغنج، بذ الحكم 
تنخونأم مذ الجئف ®يدحل • مال الله. رسول 

معينة.مواصع ق الخلد إحراق ت الكي )١( 
•يرقي من طلب أو الرقية طلب الاسرقاء: )٢( 





ذئ1ثلإ>ت1تي

الفغرصوزة غلت ؤجوغ4م آجرنم، نذحل حم 
لظهالنر«.

ثال؛حدقنامنصور، ،ااآ[ء(ريامحمدس ٢١٠]
الجميغني بن حصين أختزئا : قال م، 

نأىآيافم فمال؛ جنير، بن تعيد بمد محغ قال؛ 
ئك:أثا،قلمالتارخة؟ ض اJدي 

لدهمغ،وتكني صلاة، في أكي نم إئي أم! ت ئت 
نما: ث1ل انثزئث، : هك صنت؟ فئاذا : قال 

قناةحد يق حد ; ثك ذإ_ك؟ غلى حملك 
:ئك الض؟ خدمحر وما : قال الض، 

;قال أنة الأنلئ حصي_ا غن خدقثا 
.مئة؛؛ رايات ؛ )خ( ل ه 







ء؛جالإإقتو

فالت قال ص غثا ابن حدقثا ت قال ينثر، بن محمد 
يكرقم ،  ٠٣^•؛غلي موضغ ت الله. زسول 

يدثزولم هشيج، ئحوحدث . . ٠ الخوث باقي 
.حديثه أول 

حدقا: ال قشرئ، البن اد هث>يا [ ٢١٢]
غفروننغن أديإتحاقَ، غن \ؤ\م>ي، 

اللهزشول ثنا قال ت قال الئه غثي غن قنقون، 
تقال ابينة؟ه أفل فتقوئوازح أن فزصون وأما ه؛ 

اخلئلث >إ؛كوؤ\ أن ثزصون ارأ٠ا ت قال قم قكئزئا، 
لأرجوأنءإئي هال؛ ثم هكئزنا، ت فال الجئة؟« 

ثخوئوالأزيوأن وايي ه: : الستي موو ررباب ت )ح( ق 0 
.الجني،ا،؛أهل يضما 

































لمهدا، وصوم مثل ئوصأ اللي. يتول رأيت 
دسه،من ماثمدم ففرلة ثوصاخكدا، ؛افس ؛ قال 

زفي. ذاف1ةااالسجد إلى ومشنة صلائة، ولكئث 
هثوصأ.محاذ أثث أ عبده ابن وزايه 

ثنتهأبي بل وأبوذكر سبيد بن متنته صبما ٢؛ ١ ]٩ 
بمر"وأبي لئثنتة واللفظ ِ خربؤ 

النصر،أيي غن ، سمتأ0 غن وكيغ، حدقنا ؛ مالوا
بمد،نمقا يا ئوصأ •وو؛غه ■ئمال أن أني، أيي غن 

ثوصأثم ه؟ الله رسول وصوء اييئم ألا • مقال 
تمنميا0 ق—ال ت رؤايت_ه في متنته وزاد • قلأدا sلأئا 
رجالوبمده مال؛ أئن، أيي غن أبوالنضر، مال 
الله.■رسول أصحاب ثى 

















ئهيربنجيرنن ص ' محاق وأبي الحولأيي 
أفغامرالجهيي، بن محق غن الخنربي، نابك 
؛قال عئرأئة قدثرمثلة، . . قال. الله. ننول 

وحيةإلاالله، لاإله أنهدأن I فقال ثوصا ءمى 
■وزنولاه غبنه محمدا أن وأثهذ له، لاشريك 

حاليحدقنا ت قال الصثاج، ش [^،سمد ٢٢٥]
غن، غنازْ بن يض غئروبن غذ الله، غئد ابث 

-آلامارئ عاصم بن نني بن الله غبي غذ أبتي، 
زصو؛ا لنثوفئا لة؛ قيل ؛ قال ، صحته لة وكاثت 

يديهغئئ امنة ُ هأكفأاناع فدغا ، الله زمنول 

ايءا،\ذبئ وصر؛ في •؛١>!، ؛ خ( )ل 
(الكت.:الكث.







•وهيب وفال الحديغ، هذا وهيب غلي أملى 
•قرثم الحدث هدا يخئ بن منرو غئي أش 

 [ ٢ ٥ /T ٤ ] وخدشيفال؛ معروف. ئى هازول ىبمأ
تقالوا وأب—والط—اهر، الآئإ-ي سعيد بس هاروف 
غفزوننأختزيي : نال وف، ابن حدثا 

أباةأل ، حدقة واسع بى حثاث أف ، الحاوث 
غاصمبن رئي بس الله غني سمغ أئة ، حدقة 

ئوصا. الله ننول نأى أئة ت ندكن المازني 
،قلائا وجهة عتل قم اشثنثر، فم ، همضقفص 

يرأسيوقمتح ، قلاقا والأحرى ، قلاقا الئمثئ ويده 
حشرجليه وعتل يديو، عيرصل اة بن

ضوف، ائى حدقا أبوالطاهر; قال . أئقافا
الحارث•عمروبن 

































بنرمحت عث ' طارق بن ّم عث م' بث عبي 
ءرإن؛ الله. ننول ئال قال؛ حديقة ض حراس، 
ئمسيوالذي غين، بن أيله بمن لايمذ خومحي 

الإبليدليالرجل كما الرجال' لأدودغنة إئي بيدث، 
،الله زشول يا ت قالوا حوضه؛أ، غى القرينة 
منمخجيذ فرا غلئ تيئون ررنعم، ت فال وئغرقثا؟ 

.لإحد ليست ، آفارالوصوء 
نوئمبث رسزنخ أيوب بث صبمايخئ ؛١ ٢ ٤ ٠ ت 

يبثمحصبثسم~با"عث
حدقناأيوب انس قال جغفر، ئن إنماهيل 
غثأسه، غث ، الخلأءُ أحبريي قال؛ إنماصل، 

تقنال الممثر0 أثى . 1لله زشول أف ، ئريره أبي 
اللهشاء إن ؤإيا ، م-ومتقن فؤ، دار غنفم ررالشلأم 













بنالمقيئ ض تمنال، ص الؤحتن، عند حيفنا 
ّ،ضبي،ضغاضَس،ألاي.

ذخلضُبمأداكواك.كالإذَا 
محامحب^ؤاكهئ'فل•

جريرابن وئؤ: عئلاذ، غن ثني، بن حئاد حيفنا 
:فال موشن أمي غى بزذه، أيي ص المغوئ، 

سشي.وزثاكواكشلمايم
حيفنافال؛ ثنتة، أيي بكربي أبو صبما [ ٢٤٦]

حديثةص وابل، أبي ص حمم، غذ هشم، 
كتهجن،ام شالله زثول 'كاف : ال ف

يقوءشُا؛شاةداكواك.
أحتزئافال؛ إبزامم، بث إتخايى صبما [ ١ آ/ ٤ ٦ ] 

.وتنقيتهاالأسنان دلك ; الفرص ( )١ 













!٢١٨٩يإإسي

تعاقلله ال-روية ق باب 
تعاقلله الروية ق منه باب 
...............تعاق لله الروية ق منه باب 
منالموحدين وخروج الشفاعة ق باب 
ازر

....................الشفاعة.ق منه باب 
الشناعةق منه باب 

عةلشما ا ق منه ب با 
.. ... ف . . ،■. . .............الشفاعة ق منه باب 
الشفاعةق منه باب 

اصالنأول ا أنت . النبي محول اب ب
.ؤ . - تبعا أكثرالأنبياء وأنا ، الحنة ق يشفع 

شفاعةودعوق دعوة نبي لكل باب 
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