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المتظاهرة. الغامرة. وأاللآءا النعم القاهر. ذي وأالظاهر. العزيز وأالخآر. وأالباطن الوأل الله الحمد
الظاهرة. الباهرة. وأالحجج باليات المؤيد النبي محمد سيدنا رسوله على وأصلواته

الموعود. اليوم في بالشفاعة المحمود. وأالمخصوص بالمقام وأالخآرة. المبعوث الدنيا جمال
عنهم الله أذهب الذين المنتخبين، وأسللته الطيبين، بيته أهل الموروأد. وأعلى الحوض وأصاحب
ًا. وأطهرهم الرجس تطهير

كلمه، جمع في الترغيب آله وأعلى وأسلم عليه الله صلى النبي عن وأرد لما بعد" فإنه "أما
أمتي على حفظ وأسلم: "من آله وأعلى عليه الله صلى فقال نظامه، حفظ على وأالحث
ًا أربعين ًا الله بعثه دينها أمر من حديث ًا القيامة يوم له وأكنت فقيه ًا"، شافع كل شرع وأشهيد
روأى مما وأكان الجليلة، المرتبة هذه وأبلوغ الفضيلة، هذه طلب في العلم أهل من راغب

يحيى بالله المرشد المام السيد "أمالي الخآبار من وأسلم آله وأعلى عليه الله صلى عنه
الشجرى، بابن المعروأف الحسني إسماعيل بن الحسين الله عبد أبي بالله الموفق بن

ًا، أعظمها من وأكان عليه، الله رضوان ًا، وأأجلها قدر المعروأفة السلم عليه أماليه خآطر
آخآرها على أتى أن إلى أسبوع كل في الخميس يوم لها إملئاه نوبة كانت "بالخميسيات" إذ

وأزينها الشأن، هذا علماءا عند أسانيد وأأصحها للفوائاد، وأأجمعها الخآبار محاسن من وأهي
وأسلم، آله وأعلى عليه الله صلى الله رسول أوألآد عن المروأية الحاديث من وأالدرر بالغرر
المتقدمين من وأالمحدثين الروأاة أمالي عادة على الفوائاد منتظمة غير مجالس وأكانت

الدين شمس المام القاضي سيدنا ذلك فرأى أجمعين، عليهم تعالى الله رحمة وأالمتأخآرين،
فرتب عليه، الله رضوان يحيى أبي بن السلم عبد بن أحمد بن جعفر المسلمين جمال

ًا وأبوبها متجانسها، وأنظم مجالسها، ًا وأعشرين سبعة أبواب ذلك في وأأتى السانيد، كاملة باب
رغب وأما وأجل عز الله عند فيما رغب ممن الرائاق. وأكنت وأنظره الفائاق، علمه يقتضيه بما
المذكور الكتاب هذا من فرتبت ذلك، من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فيه

ًا أربعين ًا أربعين في محاسنه من حديث هذا لجميع سماعي صحة بعد السانيد كاملة فن
ذكره المقدم الدين شمس الجل القاضي سيدنا على قراءاة ذكرناه ما منه المرتب الكتاب
ًا عليه الله رضوان جانسه وأما وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن المتقدم بالخبر تبرك

أضفت ثم ذلك، مثل في المرغبة وأغيره هذا كتابنا من الباب هذا في المروأية الخآبار من
إلى
احتوت وأقد المذكور، الكتاب هذا أخآبار سائار من منه يقرب أوأ به يليق ما منها خآبر كل

ًا، سقط ما إلآ سائارها على لي صح قد سماعها أن حيث من أسانيدها حذفت أني غير سهو
ًا وأأرسلت ذلك على فاعتمدت وأمنه، تعالى لله بحمد مستوفي الصول نسخ في من كثير

ًا روأاية أتمها على اعتمدت الخآبار، من معناه يقارب وأما إرسالآً، المتون وأمعنى، وألفظ
ذلك. من مرامه طلب فيه الناظر على ليسهل منه، قريب أوأ مثله فيه وأجد ما أن وأحكيت

الوأحد العالم الكبير الجل الشريف بروأايتها اخآتص قطعة المالي هذه جملة من وأكان
عليهم الحق إلى الهادي بن الله عبد بن الحسن العترة تاج السلم زين الدين عماد الزاهد

إلى الداعي المسلمين فخر الدين بدر الفاضل الجل المير الشريف لي فأجازها السلم،
إلى الهادي بن الناصر بن يحيى بن يحيى بن أحمد بن محمد الله عبد أبو المبين، الحق
إلى الشريفة يده من لجميعه مناوألة المذكور، الكتاب هذا جملة مع السلم، عليهم الحق
أسانيدها وأحذفت الكتاب، آخآر في مفردة القطعة هذه فجعلت عنه، روأايته لي وأإجازته يدي
المتقدمة الخآبار جملة في إدخآالها أر وألم المذكورة الطريقة بهذه لها روأايتي صحة بعد

يليق بما منها شيءا كل إلحاق من الحال في التمكن وألقلة لذلك، روأايتي طريق لآخآتلف
الكتاب. من به
الكبير الجل الشريف السيد روأاها التي الكاملة النسخة هذه ترتيب ذلك بعد رأيت ثم

منها سماعي رتبت ما على السلم، عليهم الحق إلى الهادي بن الله عبد بن الحسن العالم
الخآبار مستوفاة السانيد كاملة عليه، الله رضوان الدين شمس الجل القاضي سيدنا على
كل أوأائال في التي الربعين من حديث كل إلى وأأضفت ذلك، من بشيءا إخآلل غير من
صحة بعد وأالفوائاد، وأالروأايات وأالزوأائاد، الخآبار من منه يقرب ما أوأ به يليق ما منها، فن

فخر الدين بدر الفاضل الجل المير الشريف سيدنا يد من مناوألة الكتاب لجملة روأايتي



بن يحيى بن يحيى بن أحمد بن محمد الله عبد أبي المبين، الحق إلى الداعي المسلمين
روأايته لي وأإجازته يدي إلى الشريفة يده من السلم، عليهم الحق إلى الهادي ابن الناصر

عبد بن الحسن العترة تاج الجل الشريف عن يروأي وأهو عليه، يروأيه الذي الوجه على عنه
المذكورة بطرقه الكتاب صدر في اسمه أثبت عمن يروأيه وأهو المناوألة، بطريق هذا الله،

وأالعون وأالتسديد التوفيق أستمد سبحانه وأمنه للصواب، الموفق سبحانه وأالله هنالك،
مجيب. سميع إنه السباب، كافة في وأالتأييد،

بذلك. يتصل وأما وأحرمته المؤمن وأصفة التوحيد وأكلمة اليمان الوأل" في "الحديث
بذلك. يتصل وأما وأفضله العلم الثاني الحديث

بذلك. يتصل وأما وأالمتعلم العالم عليه يكون أن ينبغي ما ذكر الثالث" في "الحديث
بذلك. يتصل وأما وأفضله الكريم القرآن الرابع" في "الحديث
وأما آله وأعلى عليه الصلة وأفضل وأسلم عليه الله صلى النبي فضل الخامس" في "الحديث

بذلك. يتصل
يتصل وأما السلم عليه طالب أبي بن علي المؤمنين أمير فضل السادس" في "الحديث

بذلك.
بذلك. يتصل وأما السلم عليهم كافة البيت أهل فضل السابع" في "الحديث
يتصل وأما أخآباره وأسائار مصرعه وأذكر السلم عليه الحسين فضل الثامن" في "الحديث

بذلك.
بذلك. يتصل وأما التوبة التاسع" في "الحديث
بذلك. يتصل وأما التهجد وأفضل الليل وأقيام الصلة العاشر" في "الحديث
بذلك. يتصل وأما وأفضله الدعاءا عشر" في الحادي "الحديث
بذلك. يتصل وأما رمضان شهر وأفضل الصوم فضل عشر" في الثاني "الحديث
بذلك. يتصل وأما وأفضلها القدر ليلة ذكر عشر" في الثالث "الحديث
بذلك. يتصل وأما الفطر وأصدقة وأفضله الفطر عيد عشر" في الرابع "الحديث
بذلك. يتصل وأما وأفضله الحج ذكر عشر" في الخامس "الحديث
بذلك. يتصل وأما النحر وأعيد العشر اليام ذكر عشر" في السادس "الحديث
بذلك. يتصل وأما وأفضله عاشوراءا ذكر عشر" في السابع "الحديث
بذلك. يتصل وأما وأفضله رجب صوم عشر" في الثامن "الحديث
بذلك. يتصل وأما وأصومه شعبان فضل عشر" في التاسع "الحديث
بذلك. يتصل وأما الوالدين بر العشروأن" في "الحديث
بذلك. يتصل وأما الرحم صلة وأالعشروأن" في الحادي "الحديث
بذلك. يتصل وأما وأفضلها وأتعالى سبحانه الله في الخآوة وأالعشروأن" في الثاني "الحديث
بذلك. يتصل وأما وأفضلها الخآوان زيارة وأالعشروأن" في الثالث "الحديث
بذلك. يتصل وأما عاداتهم وأاخآتلف الناس معاشرة ذكر وأالعشروأن" في الرابع "الحديث
بذلك. يتصل وأما المال وأجمع الدنيا على الآقتصار ذم وأالعشروأن" في الخامس "الحديث
بذلك. يتصل وأما المسلمين حوائاج قضاءا فضل وأالعشروأن" في السادس "الحديث
بذلك. يتصل وأما وأفضله الشدائاد على الصبر وأالعشروأن" في السابع "الحديث
بذلك. يتصل وأما وأفضله الحياءا وأالعشروأن" في الثامن "الحديث
بذلك. يتصل وأما باليسير وأالآجتزاءا القناعة مدح وأالعشروأن" في التاسع "الحديث
بذلك. يتصل وأما أهلها وأذم الغيبة الثلثون" في "الحديث
بذلك. يتصل وأما أهله وأذم الكبر ذكر وأالثلثون" في الحادي "الحديث
بذلك. يتصل وأما عاقبته وأشر الرياءا ذكر وأالثلثون" في الثاني "الحديث
وأما المنكر عن وأالنهي بالمعروأف وأالمر وأالمراءا الولآة ذكر وأالثلثون" في الثالث "الحديث

بذلك. يتصل
بذلك. يتصل وأما الشهود وأإكرام القضاة ذكر وأالثلثون" في الرابع "الحديث
يتصل وأما بالمعمرين تعالى الله وألطف وأالعمر الشيب ذكر وأالثلثون" في الخامس "الحديث

بذلك.
بذلك. يتصل وأما وأآماراتها الساعة وأأشراط الزمان آخآر ذكر وأالثلثون" في السادس "الحديث
بذلك. يتصل وأما وأالعوض المرض ذكر وأالثلثون" في السابع "الحديث
بذلك. يتصل وأما وأفضلها المرضى عيادة ذكر وأالثلثون" في الثامن "الحديث



وأثوابه القبر عذاب وأذكر الموتى أحوال وأاخآتلف الموت ذكر وأالثلثون" في التاسع "الحديث
إلخ.

يتم بذلك. وأبذلك يتصل وأما وأالنار الجنة وأذكر وأهوله المحشر قضية الربعون" في "الحديث
كافة في وأالتوفيق الخاتمة حسن وأجل عز الله الكتاب. وأنسأل هذا ترتيب من رمناه ما

السباب.

 الحاديث
 الوأل الحديث
التوحيد وأكلمة اليمان
 بذلك يتصل وأما وأحرمته المؤمن وأصفة
الحفاظ أحفظ السلف بقية الموحدين وأزين الدين محي المام السيد الجل الشيخ أخآبرنا

عبد أبو
المير الشريف أخآبرنا عليه. قال قراءاة الصنعاني القرشي الوليد بن أحمد بن محمد الله

بن محمد الله عبد أبو المبين الحق إلى الداعي المسلمين فخر الدين بدر الفاضل الجل
رمضان في مناوألة السلم، عليهم الحق إلى الهادي بن الناصر بن يحيى بن يحيى بن أحمد

على المقدسة بالمشاهد "صعدة" المحروأسة بمدينة وأخآمسماية وأتسعين سبع سنة من
الحسن الدين عماد الجل الشريف السيد عن وأإجازة مناوألة أروأيه وأأنا السلم. قال ساكنيها

الدين قطب الزاهد الوأحد العالم المام القاضي أخآبرنا تعالى. قال الله رحمه الله عبد ابن
تأييده الله أدام الكنى القاضي علي بن الحسن أبي بن أحمد الشريعة عماد السلم شرف

المام القاضي أخآبرنا وأخآمسماية. قال وأخآمسين اثنين سنة القعدة ذي في علينا بقراءاته
في تعالى الله رحمه الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو المرشد
سعد أبو الشيخ وأالدي أخآبرني عليه. قال قراءاة وأخآمسمائاة وأثلثين ثلث سنة رمضان
أبو بالله المرشد المام السيد حدثنا الحمدوأني. قال علي بن الرحيم عبد بن المظفر
بن الحسن بن زيد بن إسماعيل بن الحسين الله عبد أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين

بن الحسن بن القاسم بن الشجري الرحمن عبد بن جعفر بن محمد ابن الحسن بن جعفر
ثلث سنة الحجة ذي في السلم عليهم طالب أبي ابن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن
وأأربعمائاة. وأسبعين
أحمد السلم شرف الدين قطب الوأحد الزاهد العالم المام القاضي الشيخ وأأخآبرنا "ح" قال

بن أحمد العباس أبو الزاهد المام الشيخ أخآبرنا تأييده. قال الله أدام الكنى الحسن أبي بن
وأخآمسماية. وأثلثين ست سنة عليه قراءاة الله رحمه الذوأني باب القاسم أبي بن الحسن

محمد أخآبرنا وأأربعماية. قال وأسبعين ثلث سنة الحجة ذي في إملءا بالله المرشد حدثنا قال
أخآبرنا مرة. قال غير عليه بقراءاتي غيلن بابن المعروأف السمسمار إبراهيم بن محمد بن
روأح بن الله عبد حدثنا عليه. قال قراءاة الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

سعيد بن يحيى حدثنا . قالهاروأن بن يزيد حدثنا البراز. قال رزيح بن وأمحمد المدايني
بن عمر سمعت يقول وأقاص بن علقمة سمع أنه التيمي إبراهيم بن محمد عن النصاري
يقول: "إنما وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول يقول: سمعت المنبر على الخطاب
فهجرته رسوله، وأإلى الله إلى هجرته كانت نوى: فمن ما امرئ لكل وأإنما بالنية العمال

إلى فهجرته يتزوأجها امرأة إلى أوأ يصيبها دنيا إلى هجرته كانت وأمن رسوله، وأإلى الله إلى
ما

إليه". هاجر
الله عبد أبو أخآبرنا قال عنه الله رضي بالله المرشد المام السيد إلى السنادين وأبهذين
محمد بن أحمد سهل أبو حدثنا مورى. قال بابن المعروأف البيع محمد ابن علي بن الحسن

حماد حدثنا قال مسدد أخآبرنا قال أيوب بن محمد حدثنا ثقة. قال وأكان الجواليقي حمان بن
صلى الله رسول قال. قال يسار ابن معقل عن قرة بن معاوأية عن زياد بن المعل عن
إلى". كهجرة الهرج في وأسلم: "العبادة وأآله عليه الله

"وأبه" 
أخآبرنا بأصفهان. قال عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال

بن يزيد حدثنا جعفر. قال بن إدريس أخآبرنا الطبراني. قال أيوب بن أحمد بن سليمان
هاروأن.



الله صلى الله رسول قال: قال حضير بن أسيد عن أنس عن قتادة عن سعيد، حدثنا قال
حتى اصبوا قال تأمرنا؟ فما قالوا أثرة، بعدي من ستروأن للنصار: "إنكم وأسلم وأآله عليه

الحوض". على تلقوني

"وأبه" 
بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال الحزاز، إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا قال

بن الفضل حدثنا الدنيا. قال أبي بن محمد بن الله عبد بكر أبو حدثنا البزاز. قال إبراهيم
غانم.
قال: قال الدرداءا أبي عن جده عن أبيه عن عنترة بن هاروأن بن الملك عبد حدثنا قال

ًا أربعين أمتي على حفظ وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول دينها أمر من حديث
ًا الله بعثه ًا القيامة يوم له وأكنت فقيه ًا". شافع وأشهيد

"وأبه" 
أيوب بن أحمد بن سليمان أخآبرنا ريذة. قال بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال

بن حسان عن الوأزاعي عن عاصم أبو حدثنا الكشي. قال مسلم أبو حدثنا الطبراني. قال
عليه الله صلى الله رسول قال: قال عمروأ بن الله عبد عن السلولي كبشة أبي عن عطية

ًا علي كذب وأمن حرج، وألآ إسرائايل بني عن وأحدثوا آية، وألو عني وأسلم: "بلغوا وأآله متعمد
النار". من مقعده فليتبوأ

"وأبه" 
الحسن أبو القضاة قاضي حدثنا وأحفظه. قال لفظه من عنه الله رضي وأالدي أخآبرنا قال
بقزوأين. القطان بن سلمة بن إبراهيم بن علي الحسن أبو حدثنا أحمد. قال بن الجبار عبد
أبو صالح بن السلم عبد حدثنا العزيز. قال عبد بن وأعلي الرازي حاتم أبو حدثنا قال

الهروأي. الصلت
جده عن أبيه عن محمد بن جعفر جده عن أبيه عن الرضي، موسى بن علي حدثنا قال
صلى الله رسول قال قال السلم عليهم طالب أبي بن علي جده عن الحسين، بن علي
بالركان"  وأعمل باللسان وأإقرار بالقلب معرفة وأسلم: "اليمان وأآله عليه الله

"وأبه" 
أبي عن القطان الحسن أبو وأذكر القضاة قاضي قال عنه، الله رضي وأالدي لنا قال قال

لبرئ. مجنون أذن في قرئ لو إسناد قال: هذا أنه السلم عبد عن حاتم
عمر أبو حدثنا التنوخآي. قال علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

بن محمد عبيدة أبو حدثنا قال الخزار، حيوية بن زكريا بن محمد بن العباس ابن محمد
أبو حدثنا السكري. قال محمد بن بشر حدثنا أبي. قال حدثنا الصيرفي. قال المؤمل بن أحمد
صلى الله رسول قال قال وأغيره عمر ابن عن مجاهد عن زياد أبي بن يزيد عن عوانة

من أفضل فيهن العمل وألآ وأجل عز الله عند أعظم أيام من وأسلم: "ما وأآله عليه الله
وأالتكبير". وأالتحميد التهليل من فأكثروأا العشر، اليام هذه

"وأبه" 
بن علي بن وأالحسن التوزي بن الحسين بن علي بن أحمد الحسن أبو القاضي أخآبرنا قال

عمران بن محمد الله عبيد أبو أخآبرنا منهما. قالآ وأاحد كل على بقراءاتي الجوهري، محمد
أبو حدثنا قال إجازة، التوزي ابن وأقال عليه، قراءاة الجوهري قال المرزباني، موسى بن

حدثنا الكوفي. قال الحبري الحكم بن الحسين حدثني عبيد. قال ابن محمد بن علي الحسن
قال: فيما عباس ابن صالح أبي عن الكنى عن علي ابن حيان حدثنا حسين. قال بن حسن

عليهم بيته أهل وأعلى وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول خآاصة في القرآن نزل
نزلت أنها الصالحات" الية وأعملوا آمنوا الذين "وأبشر البقرة سورة من الناس دوأن السلم

المطلب. عبد بن الحارث بن وأعبيدة وأجعفر وأحمزة علي في

"وأبه" 
بن محمد بكر أبو أنشدنا البرمكي. قال أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أنشدنا قال
مما غيظ=فكن لكل الشفاءا تريد العلءا" متى بن هلل أنشدنا بخيت. قال بن الله عبد



ًا=فليس يخلق لم المرءا ما إذا ازدياد في يغيظك المير أخآبرنا الولآد قدم عن اللب لبيب
تعالى. قال الله أعزه الدين عماد الجل المير أخآبرنا تعالى. قال الله أيده الدين بدر الجل
أبو أخآبرنا تعالى. قال الله أسعده الكنى الحسن أبي بن أحمد المام الجل القاضي أخآبرنا

عن ذلك يروأي وأهو عليه، قراءاة الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور
أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد الجل المام السيد حدثنا وأالده. قال

أبو أخآبرنا المحرم. قال من العشرين الخميس يوم في تعالى الله رحمهما الحسني الله عبد
القاسم أبو أخآبرنا بأصفهان. قال عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر

حدثني حنبل. قال بن أحمد ابن الله عبد حدثنا الطبراني. قال أيوب بن أحمد بن سليمان
قرعة. بن الحسن

بن الطفيل عن أبيه عن فاخآتة أبي بن ثوير عن شعبة عن حبيب بن سفيان حدثنا قال
التقوى، كلمة يقول: "وأألزمهم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمع أنه أبيه عن أبي

الله". إلآ إله قال: لآ
الحسين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا بأصفهان. قال عليه بقراءاتي المقرئ الجورذاني

بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا المديني. قال شهدل بن محمد بن إبراهيم
أبي. حدثنا الله. قال عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا عقدة. قال بن الرحمن عبد
بن سلمة عن خآالد، بن وأمحمد الثوري سفيان عن السلولي مخارق بن حصين حدثنا قال

أبي الله. "وأبإسناده" عن إلآ إله قال: لآ التقوى، كلمة ربعي: "وأألزمهم بن عباية عن كهيل
التقوى" "كلمة السلم عليهم علي بن وأزيد جعفر أبي وأعن الحسين، بن علي عن حمزة

التقوى" كلمة عباس: "وأألزمهم ابن عن مجاهد عن العمش التوحيد. "وأبإسناده" عن قال
الخآلص. قال: كلمة
بكر وأأبو له، وأاللفظ الخطيب العبدي محمد بن علي بن محمد بن المطهر أخآبرنا "وأبه" قال

علي بن محمد بكر أبو حدثنا بأصفهان. قالآ الوليد بن إبان بن أصيل بن علي ابن محمد
النصاري. الحسن بن علي بن أحمد حدثنا الغلب. قال بن محمد بكر أبو حدثنا الغزال. قال

عليهما الرضي موسى بن علي مع كنت قال الهروأي، صالح بن السلم عبد حدثنا قال
أوأ بغلة أكانت أدري لآ الهروأي الصلت أبو قال -ثم شهباءا بغلة على راكب وأهو السلم

بن وأيحيى النصر بن وأياسين حرب بن البلد: أحمد علماءا طلبه في وأغدا نيسابور بغلً- فدخآل
الطاهرين آبائاك بحق فقالوا المرابعة، في بلجامه فتعلقوا العراق، أهل من وأعدة يحيى
ًا حدثنا حدثني قال جعفر، بن موسى الصالح العبد حدثني: أبي فقال أبيك، من سمعته حديث

علي. بن محمد النبياءا علم باقر أبي حدثني قال محمد، بن جعفر المصدوأق الصادق أبي
الجنة أهل شباب سيد أبي حدثني الحسين. قال بن علي العابدين سيد أبي حدثني قال

قال السلم، عليهم طالب أبي بن علي العرب سيد أبي حدثني قال علي، بن الحسين
باللسان، وأإقرار بالقلب، معرفة .يقول: "اليمان وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سمعت
بالركان". وأعمل

الله وأسلم: "قال وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال خآاصة المطهر "وأبإسناده" عن
قرئ لو حنبل بن أحمد عذابي". قال من أمن دخآله فمن حصني، الله إلآ إله وأجل: لآ عز
جنونه. من لبرئ مجنون على السناد هذا

قال عليه قراءاة التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
البغدادي. قال الحافظ الشيباني المطلب بن همام بن الله عبد بن محمد المفضل أبو أخآبرنا
حدثنا العلى. قال بالصعيد قوص جامع في الخلفاني حسان بن الفضل بن محمد حدثنا
همام حدثنا الفريقي. قال سلم بن يحيى حدثنا الحميمي. قال الحارث بن يحيى بن أحمد

رسول قال قال أرقم، ابن زيد عن الحارث بن نفيع عن عياش أبي بن إبان عن يحيى بن
عز الله غضب تحجز الله إلآ إله لآ أن شهادة تزال وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله

ما يبالوا لم فإذا دينهم، لهم صلح إذا دنياهم من ذهب ما يبالوا لم ما الناس عن وأجل
أهلها". من لستم كذبتم قيل حينئذ قالوها فإذا دنياهم لهم صلحت إذا دينهم من ذهب

المعروأف الزاهد الحربي الحسن بن محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن عمر حفص أبو أخآبرنا الحربية. قال مسجد في عليه بقراءاتي القزوأيني بابن
اثنتين سنة المخزوأمي أيوب بن الله عبد بن إبراهيم إسحاق أبو حدثنا الزيات. قال بن علي

وأثلثمائاة.



عن أبيه عن محمد بن جعفر عن أنس بن مالك حدثنا قال غانم بن الفضل حدثنا قال
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم طالب أبي بن علي عن جده

في قال وأسلم: "من
ًا له كان المبين، الحق الله إلآ إله لآ مرة مائاة يوم كل وأحشة من وأأمن الفقر من أمان

الجنة". باب به وأاستقرع الغنى له وأاستجلب القبر
بن الله عبد بن إبراهيم لنا قال محمد، بن عمر لنا قال عمر، بن علي لنا "وأبه" قال

قليلً. لكان اليمن إلى الحديث هذا في خآرجت لو غانم: وأالله بن الفضل قال أيوب،
محمد بكر أبو أخآبرنا محمد. قال بن عمر أخآبرنا قال هذا، عمر بن علي أخآبرنا "وأبه" قال

دهثم بن أحمد حدثنا الواسطي. قال الخليل بن سخت بن علي حدثنا الحراني. قال علي بن
عليه الله صلى الله رسول قال: قال عمر، بن عن نافع عن أنس ابن مالك عن السدي،

من وأأمن الغنى، له استجلب مرة، مائاة المبين الحق الله إلآ إله لآ قال وأسلم: "من وأآله
الجنة". باب بها وأاستقرع القبر وأحشة من وأأمن الفقر،

بأصفهان. قال عليه بقراءاتي المكفوف محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن الله عبد أخآبرنا حبان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

حدثنا شيبة. قال ابي بن عثمان حدثنا الرازي. قال يعني زرعة أبو حدثنا الكريم. قال عبد
ًا إن للحسن قيل قال عميرة، بن الحسن عن حكام الله إلآ إله لآ قالآ يقولون: من أناس
الجنة. دخآل وأفرضها حقها فأدى الله إلآ إله لآ قال من قال الجنة، دخآل

جامع في عليه بقراءاتي المعافري الظاهري إسماعيل بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
لفظه. قال من إملءا شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو حدثنا المنصور. قال

حدثنا الرهاوأي. قال يحيى بن الله عبيد حدثنا البلدي. قال السكين بن عيسى بن أحمد حدثنا
الله رضي الله عبد بن جابر عن خآراش بن طلحة حدثنا المديني. قال إبراهيم بن موسى
لآ الذكر أفضل يقول: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال عنهما، تعالى

لله". الحمد الدعاءا وأأفضل الله، إلآ إله
المأمون بن الفضل بن الحسن بن محمد بن علي بن الصمد عبد الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
بقراءاتي القرشي الملك عبد بن وأمحمد الحريري محمد بن الواحد عبد بن وأمحمد الهاشمي

الحربي السكري محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا منهم. قالوا وأاحد كل على
الصوفي. الجبار عبد بن الله عبد بن الحسن بن أحمد الله عبد أبو حدثنا عليه. قال قراءاة

بن سعيد عن الزهري عن الموقري محمد بن الوليد حدثنا سعيد. قال بن سويد حدثنا قال
عن المسيب

حتى الناس أقاتل أن قال: "أمرت وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن هريرة، أبي
على وأحسابهم بحقها إلآ وأأموالهم دماءاهم مني عصموا قالوها فإذا الله، إلآ إله لآ يقولوا
ًا وأذكر كتابه في تعالى الله وأأنزل الله، إله لآ لهم قيل إذا كانوا فقال: "إنهم استكبروأا قوم

الجاهلية حمية الحمية قلوبهم في كفروأا الذين جعل "إذا وأجل عز يستكبروأن" وأقال الله إلآ
بها أحق وأكانوا التقوى كلمة وأألزمهم المؤمنين وأعلى رسوله على سكينته الله فأنزل

ثم الحديبية، يوم المشركون عنها استكبر الله، رسول محمد الله إلآ إله لآ وأأهلها" وأهي
المدة. قضية على وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول كاتبهم

الحسين أبو أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا سليمان. قال بن محمد بن محمد حدثنا الحافظ. قال عيسى بن موسى ابن محمد بن

الزهري عن السايب بن عطاءا عن عيينة بن عمران حدثنا قال الصيرفي يوسف بن إبراهيم
رسول قال فقال تعالى، الله لعنهما الملك عبد بن هشام عند كنت مسلم: قال بن محمد

رسول هريرة: يا أبو جنتان" قال ربه مقام خآاف وأسلم: "وألمن وأآله عليه الله صلى الله
هذا كان إنما فقلت الزهري، قال سرق"، وأإن زنى قال: وأإن سرق؟ وأإن زنى الله: وأإن

هذا. ذهب الفرائاض نزلت فلما الفرائاض، تنزل أن قبل
محمد بن أحمد علي أبو أخآبرنا إملءا. قال الحافظ ثابت بن علي بن أحمد حدثنا "وأبه" قال

قال بنيسابور، الرازي شاذان بن الله عبد بن محمد أخآبرنا بالري. قال النيسابوري فضالة بن
أبو وأعنده السوق في فكان بماشهران زرعة أبا يقول: حضرنا التستري جعفر أبا سمعت

التلقين. وأقوله حديث فذكروأا العلماءا وأجماعة شاذان بن وأالمنذر مسلم بن وأمحمد حاتم
أن وأهابوا زرعة أبي من الله" فاستحيوا إلآ إله لآ موتاكم وأسلم: "لقنوا وأآله عليه الله صلى

عبد عن مخلد بن الضحاك حدثنا مسلم بن محمد فقال الحديث، نذكر تعالوا فقال يلقنوه
حدثنا بيدار. قال حدثنا حاتم أبو يحاوأر. وأقال وألم يقول وأجعل صالح عن جعفر بن الحميد



زرعة أبو سكتوا. فقال وأالباقون يحاوأر وألم صالح عن جعفر بن الحيمد عبد عن عاصم أبو
صالح عن جعفر بن الحميد عبد حدثنا عاصم. قال أبو حدثنا بيدار السوق: حدثنا في وأهو
صلى الله رسول قال جبل. قال بن معاذ عن الحضرمي مرة بن كثير عن عريب أبي ابن
الله". رحمه وأتوفى الجنة دخآل الله إلآ إله لآ كلمه آخآر كان "من وأسلم وأآله عليه الله

بن العزيز عبد بن وأمحمد البيدار عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه: قال
بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قالآ منهما وأاحد كل على بقراءاتي السككى إسماعيل

الله عبد بن محمد بكر أبو وأأخآبرنا "ح" قال له الحديث وألفظ القطيعي مالك بن حمدان
أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا بأصفهان. قال عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن

عبد عن عاصم أبو حدثنا البصري. قال الله عبد بن إبراهيم مسلم أبو حدثنا الطبراني. قالآ
بن معاذ عن مرة بن كثير عن عريب أبي بن صالح حدثني جعفر. قال بن يعني الحميد

الله إلآ إله لآ كلمه آخآر كان وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال جبل. قال
من يوم آخآر زرعة أبو وأمات حاتم وأأبي زرعة أبي عن به حدثت كأنما الجنة" قال دخآل
وأستين. خآمس سنة من يوم أوأل وأدفن وأمائاتين وأستين أربع سنة

بن الله عبد أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي المؤدب محمد بن علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
البلخي. إبان بن محمد حدثنا أحمد. قال بن إسحاق حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد

أبيه. عن رمانة بن سعيد بن محمد عن الصنعاني الرحمن عبد بن الملك عبد حدثنا قال
إلآ مفتاح ليس وألكن قال: نعم، الله؟ إلآ إله لآ الجنة مفتاح أليس منبه بن لوهب قيل قال

يفتح. لم وأإلآ له فتح بأسنانه جاءا فمن أسنان، له
أبو أنشدني إملءا. قال المؤدب الشادباشي الحسن بن أحمد العباس أبو أنشدني "وأبه" قال

لنفسه. زكريا بن فارس بن أحمد الحسين
إليك "غيره" مالي بالنعم العاصين على يجود شرف=فمن ذوأ يرجوه لآ عفوك كان إن

المرشد المام الجل السيد حدثنا "وأبه" قال مسلم إني ثم ظني الرجا=وأجميل إلآ وأسيلة
الحسين بن أحمد بن علي بن محمد أخآبرنا الخميس. قال يوم عنه الله رضي بالله

إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي المقرئ الجورذاني
عبد بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا المديني. قال سهول بن محمد بن

الله. عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا عقدة. قال ابن الرحمن
عليه علي عن الصبغ عن سعيد عن السلولي، مخارق بن حصين حدثنا أبي. قال حدثنا قال

الله. إلآ إله لآ الوثقى" قال بالعروأة استمسك السلم: "فقد
مثله. "وأبإسناده" قال عباس ابن عن أبيه عن الصمد عبد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

مجاهد عن حنظلة مثله. "وأبإسناده" عن عباس ابن عن مجاهد عن ليث عن حصين حدثنا
أبي عن حصين حدثنا الله" . "وأبإسناده" قال إلآ إله لآ الخآلص قال: "كلمة عباس ابن عن

الوثقى" قال بالعروأة استمسك "فقد السلم عليهما علي ابن وأزيد جعفر أبي عن حمزة
الله. إلآ إله لآ التوحيد كلمة

بأصفهان. قال عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حنبل. بن أحمد بن الله عبد حدثنا الطبراني. قال أيوب أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

أبيه عن طاوأس ابن عن عامر بن سفيان حدثنا الترمذي. قال الله عبد بن صالح حدثنا قال
قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عنهما. أن الله رضي الله عبد بن جابر عن

دماءاهم مني عصموا قالوها فإذا الله إلآ إله لآ يقولوا حتى الناس أقاتل أن "أمرت
وأجل". عز الله على وأحسابهم بحقها إلآ وأأموالهم

أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ربه عبد بن الحسن بن علي حدثنا الشافعي. قال إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

الحزار.
أبي عن الحسن عن عبيد بن يونس عن الرازي جعفر أبو حدثنا النظر. قال أبو حدثنا قال

لآ يقولوا حتى الناس أقاتل أن وأسلم: "أمرت وأآله عليه الله صلى النبي قال هريرة. قال
وأأموالهم دماءاهم مني بها عصموا ذلك فعلوا فإذا الزكاة وأيؤتوا الصلة وأيقيموا الله إلآ إله
وأجل". عز الله على وأحسابهم بحقها إلآ

أبو أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي المكفوف محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا أحمد. قال بن إسحاق حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

أبي بن سهل عن عجلن بن محمد حدثنا سليم. قال بن يحيى حدثنا يزيد. قال بن إسماعيل
الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن صالح أبي عن دينار بن الله عبد عن صالح



ًا وأسبعون بضع وأسلم: "اليمان وأآله عليه رفع وأأدناها الله إلآ إله لآ أن شهادة أعلها باب
الطريق". عن الذى

البصرة. جامع في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن إسحاق حدثنا الكوفي. قال عبيد بن محمد بن علي القاسم أبو حدثنا قال

العزرمي الله عبيد بن محمد حدثنا شداد. قال بن مخلد حدثنا أبي. قال حدثنا مروأان. قال
الله صلى الله رسول قال قال مسعود بن الله عبد عن مرة عن الحارث بن زبيد عن

وأسلم: وأآله عليه
العلم". وأثمرته الفقه وأماله الحياءا وأرأسه التقوى وألباسه عريان "اليمان

الحسين أبو قال: أخآبرنا عليه قراءاة العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال
هلل. قال بن محمد بن أحمد حدثنا الحافظ. قال عيسى بن موسى بن المظفر بن محمد
أبي عن العمري حمزة بن عمر أسامة أبو حدثنا قال السود بن علي بن الحسين حدثنا
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال مالك. قال بن أنس عن مالك بن نافع سهل

آثروأا فإذا دينهم على دنياهم صفقة يؤثروأا مالم الله سخط من العباد تمنع الله إلآ إله "لآ
كذبتم". الله وأقال عليهم ردت الله إلآ إله لآ قالوا دينهم على دنياهم صفقة

بن عمر بن علي حدثنا الرجي. قال الوراق أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال
بن إبراهيم حدثنا المروأزي. قال إسحاق بن الله عبد حدثنا الحافظ. قال قطني الدار أحمد
عن إسحاق أبي عن أبي سمعت الحجاج. قال بن شعبة ابن سعيد حدثنا قال راشد

لآ العبد قال قال: "إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن مسلم العرابي
عبدي". صدق اسمه جل الرب قال الله إلآ إله

في إملءا الدقاق عثمان أبي بن محمد بن الحسن بن علي القاسم أبو حدثنا "وأبه" قال
أيوب بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبو حدثنا ببغداد: قال عوف أبي ابن شارع في مسجده

كريب أبو حدثنا الكوفي. قال الخراز حمدوأن بن إبراهيم ابن محمد حدثنا ماسي. قال بن
وأكان قال شهاب، بن بكر عن الرازي سليمان بن إسحاق حدثنا العلءا. قال بن محمد

عن أبيه عن الله عبد بن سالم عن دينار بن عمروأ عن المنقري عمران عن بخراسان،
لآ فقال السوق المسلم دخآل وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عمر،

بيده يموت لآ الحي وأهو وأيميت يحيى الحمد وأله الملك له له شريك لآ وأحده الله إلآ إله
ألف ألف عنه بها وأمحا حسنة، ألف ألف بها له الله كتب قدير، شيءا كل على وأهو الخير
الجنة". في بيت له وأبنى سيئة،

البغدادي المهيار بن رسته بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بالبصرة. إملءا البغدادي يوسف بن محمد بن عمر حدثنا عليه. قال بقراءاتي أصفهان نزيل
حرب. بن زهير خآيثمة أبو حدثنا الصوفي. قال الجبار عبد بن الحسن بن أحمد حدثنا قال
عثمان. قال عن حمران عن مسلم بن الوليد عن خآالد عن إبراهيم بن إسماعيل حدثنا قال

الله إلآ إله لآ أن يشهد وأهو مات يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سمعت
الجنة" دخآل

الكبير. الطريق في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال الحاركي المغيرة أبي بن الرحمن عبد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال

حدثنا إسماعيل. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا البزار. قال المازني حيان بن محمد العباس
الله صلى الله رسول قال قال عثمان، عن حمران عن مسلم بن الوليد عن الحذاءا خآالد
الجنة". دخآل الله إلآ إله لآ أن يعلم وأهو مات وأسلم: "من وأآله عليه

بن محمد بن محمد منصور وأأبو البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
أيوب بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا منهما. قالآ وأاحد كل على بقراءاتي السواق

ماشي. بن
أنس سمعت قال سلمة، حدثنا يزيد. قال بن خآالد حدثنا إسحاق. قال بن موسى حدثنا قال
كانت مائاة وأكبر مائاة هلل وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول يقول: قال مالك بن

ًا الحرام". الله بيت عند ينحرها بدنات سبع وأمن يعتقها رقاب عشر من له خآير
بقراءاتي بالمكفوف المعروأف المؤدب محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد وأحدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا بأصفهان. قال عليه
بن يحيى حدثنا سلم. قال بن محمد بن الرحمن عبد حدثنا الوليد. قال بن سعيد بن الله

قول فقال: اليمان اليمان عن رجل سأله وأقد عيينة بن سفيان سمعت المحشو. قال
وأأشار ذا، مثل منه يبقى لآ حتى وأينقص الله شاءا ما يزيد قال وأينقص؟ قال: يزيد وأعمل،



كان قول: قال هو إنما يزعمون بطرسوس عندنا بقوم نصنع فكيف قال أصابه، بأطراف
بعث وأجل عز الله أن وأشروأطه اليمان أحكام تنزل أن قبل قاعدا وأاستوى قولهم القول
ًا وأأنه الله إلآ إله لآ يقولوا أن كافة كلهم الناس إلى وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد
قلوبهم من ذلك صدق الله علم فلما وأأموالهم، دماءاهم بها حقنوا قالوها فلما الله، رسول

فلما الوأل القرار نفعهم ما يفعلوا لم لو وأالله ففعلوا، بالصلة فأمرهم يأمرهم أن أمره
ففعلوا، غربا، المدينة إلى يهاجروأا أن يأمرهم أن أمره قلوبهم من ذلك صدق الله علم

من ذلك صدق الله علم فلما صلتهم، وألآ الوأل القرار نفعهم ما يفعلوا لم لو وأالله
وأيقولوا ، وأإخآوانهم وأأوألآدهم آباءاهم ليقاتلوا مكة إلى بالرجوع يأمرهم أن أمره قلوبهم
أبيه، برأس أتى أحدهم أن حتى ففعلوا، فأمرهم كهجرتهم، وأيهاجروأا صلتهم وأيصلوا كقولهم

وألآ الوأل القرار نفعهم ما يفعلوا لم لو وأالله الكافر، الشيخ رأس هذا الله رسول يا فقال
يأمرهم أن أمره قلوبهم من ذلك صدق الله علم فلما مهاجرتهم، وألآ صلتهم

ًا، بالبيت يطوفوا أن لما يفعلوا لم لو وأالله ففعلوا، فأمرهم تذللً، رؤوأسهم يحلقوا وأأن تعبد
ذلك صدق الله علم فلما آباءاهم، قتلهم وألآ مهاجرتهم وألآ صلتهم وألآ الوأل القرار نفعهم

عليهم الخلل أشد وأكانت بها، وأتزكيهم تطهرهم صدقة أموالهم من خآذ قال قلوبهم، من
ًا به وأأتوا ففعلوا، تتابع فيما قلوبهم من الصدق الله علم فلما وأكثيرها، قليلها وأعلنية سر
وأأتممت دينكم لكم أكملت عليهم: "اليوم الله فأنزل وأضروأبه اليمان شرائاع من عليهم
ًا، عندنا كان اليمان خآلل من خآلة ترك فمن دينا"، السلم لكم وأرضيت نعمتي عليكم كافر

ً تركها وأمن ًا أوأ كسل ًا. هكذا عندنا وأكان أدبناه تهاوأن من عني فأبلغها بني يا السنة ناقص
المسلمين. جماعة من لقيت

أخآبرنا الحافظ. قال الصوري دحيم بن الله عبد بن علي بن محمد الله عبد أبو "وأبه" حدثنا
بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا قال عليه قراءاة محمد بن الله عبد بن الخصيب الحسن أبو

من لنفسه: يا الفقيه عمر بن إسماعيل بن منصور أنشدنا بسام. قال بن أحمد بن محمد
من وأتحللوا فلقنوه اليقين قولهم=جاءا بقلبك مثل أبوه عنه نأى بنيه=كما عن سينأى

إملءا عنه الله رضي بالله المرشد المام السيد أخآبرنا "وأبه" قال وأحللوه الفراق ظلمه=قبل
الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا الخآرى. قال جمادى من العشرين الخميس يوم لفظه من
حدثنا الطبراني. قال أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا ريذة. قال بن أحمد بن

اليمان. قال بن يحيى حدثنا الموصلي. قال عمار بن محمد حدثنا العزيز. قال عبد بن علي
نمران عن الذماري مليكة أبي عن الشامي الله عبد أبي عن خآليفة بن المنهال حدثنا

الناس في ناد بلل وأسلم: "يا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال بلل، عن اليحصبي
ساعة، أوأ يوم أوأ جمعة أوأ شهر أوأ الجنة، دخآل بسنة موته قبل الله إلآ إله لآ قال من
اتكلوا". وأإن قال يتكلوا؟ إذا قال

عليه. بقراءاتي المقرى الجورذاني أحمد بن علي بن محمد بكر أبو وأأخآبرنا السيد "وأبه" قال
المديني. قال شهدل بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال

بن الحسن بن أحمد أخآبرنا عقدة. قال بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا
المديني. سعيد
عن إسحاق أبي عن سعد عن السلولي مخارق بن حصين حدثنا أبي. قال حدثنا قال

الحارث
ًا"، الرحمن عند أتخذ من السلم: "إلآ عليه علي عن الدنيا. في الله إلآ إله قال: لآ عهد

عنهما: الله رضي عباس ابن عن أبيه عن الصمد عبد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
جعفر بن موسى عن حصين حدثنا الله. "وأبإسناده" قال إلآ إله قال: لآ نعمه، عليكم "وأأسبغ

بالعروأة استمسك السلم: "فقد عليهم الحسين بن علي عن حمزة وأأبي آبائاه عن أبيه عن
أبي عن الورد أبي عن حصين حدثنا البيت. "وأبإسناده" قال أهل قال: مودتنا الوثقى"،
وأآله عليه الله صلى محمد آل الوثقى" مودة السلم: "العروأة عليه جعفر أبي عن الجاروأد
السلم: عليهما علي بن زيد عن سعد بن هاروأن عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال وأسلم

وأسلم. وأآله عليه الله صلى محمد لل الوثقى" المودة "العروأة
عنه تعالى الله رضي عباس ابن عن أبيه عن الصمد عبد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

الصمد عبد عن حصين حدثنا الدنيا. "وأبإسناده" قال في الله إلآ إله الوثقى" لآ قال: "العروأة
الدنيا. في الله إلآ إله صوابا" قال: لآ عنهما: "وأقال الله رضي عباس ابن عن أبيه عن

عليه. بقراءاتي القرشي بشران بن محمد بن الملك عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عليه. قال قراءاة الحافظ عيسى بن موسى بن المظفر بن محمد الحسين أبو أخآبرنا قال



أبي بن يحيى بن محمد بن الله عبد حدثنا المطرز. قال زكريا بن القاسم بكر أبو حدثنا
محيمرة بن القاسم عن خآالد أبي عن شريك حدثنا قال بكير أبي بن يحيى حدثنا بكير. قال

أن قبل القرآن تعلمون وأإنكم القرآن نتعلم أن قبل اليمان نتعلم قال: كنا حذيفة عن
اليمان. تعلموا

القاسم أبو أخآبرنا ريذة. قال بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
شجاع حدثنا العطار. قال جعفر بن إدريس حدثنا الطبراني. قال أيوب بن أحمد بن سليمان

عليه الله صلى النبي قال قال ثوبان، عن سلمة أبي عن البقال سعيد أبي عن الوليد بن
ًا وأأن الله إلآ إله لآ أن أشهد فقال توضأ وأسلم: "من وأآله له فتحت الله، رسول محمد

شاءا". أيها من يدخآل الجنة من الثمانية البواب
البصرة. جامع في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

الحسين بن محمد حدثنا التستري. قال سليمان بن محمد بن أحمد الله عبد أبو حدثنا قال
مكرم. بن

علي عن سعيد بن سعد حدثنا غياث. قال بن حفص حدثنا جنادة. قال بن سلم حدثنا قال
صوتي فرفعت منها موضع في فخلوت الروأم عزوأت رجل قال السلم، عليهما الحسين بن

فقلت
على وأهو الخير بيده وأيميت يحيى الحمد وأله الملك له له، شريك لآ وأحده الله إلآ إله لآ

سمعته، فقلت: الذي قلت؟ ما الله عبد فقال: يا أراه لآ صائاح بي فصاح قدير، شيءا كل
فزع من وأهم منها خآير فله بالحسنة جاءا وأجل: "من عز الله قال التي الكلمة قال: فإنها

آمنون". يومئذ
أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي الرجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحسن بن عمر الحسين أبو أخآبرنا سبيك. قال بن إبراهيم بن محمد بن عمر القاسم أبو
موسى حدثنا قال المروأزي، زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا الشناني. قال مالك بن علي بن
بن جعفر أبيه عن محمد بن جعفر بن موسى حدثني قال العور المروأزي إبراهيم بن

السلم، عليهم علي عن أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن محمد
ليهبط العبد وأإن لليمان مجانب وأسلم: "الكذب وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال
بالكذب". جهنم في درك أسفل إلى

عليه. قال بقراءاتي القاضي الدرمستيني محمد بن الرحمن عبد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بكر أبو حدثنا الصيرفي. قال الحربي محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا
نب عمر حدثنا المؤمن. قال عبد بن أحمد حدثنا السكندراني. قال سابق بن بشر بن دليل

راشد.
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال عائاشة. قالت عن أبيه عن عروأة بن هشام حدثنا قال

وأالراكبة وأالمركوب الراكب منهم الله إلآ إله لآ أن شهادة منهم الله يقبل لآ وأسلم: "ثلثة
الجائار". وأالمام وأالمركوبة
أبو أخآبرنا بأصفهان. قال عليه بقراءاتي المكفوف محمد بن علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

الطبركي الحسين بن محمد حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
عبد أخآبرنا محمد. قال وأأخآبرنا "ح" قال البلخي إبان بن محمد حدثنا أحمد. قال بن وأإسحاق
الحمر خآالد أبو حدثنا طريف. قال بن محمد حدثنا الكلني. قال حريش أبو وأحدثنا الله. قال

الله رسول قال قال هريرة، أبي عن صالح أبي عن دينار بن الله عبد عن عجلن ابن عن
إلآ إله لآ أن شهادة أعلها شعبة سبعون أوأ ستون وأسلم: "اليمان وأآله عليه الله صلى
اليمان". من شعبة وأالحياءا الطريق، عن الذى إماطة وأأدناها الله،

البصرة. قال جامع في عليه بقراءاتي غسان بن وأإبراهيم طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا البغوي. قال محمد بن الله عبد حدثنا القيض. قال بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا
محمد

بن جابر قال: بينا سفيان أبي عن العمش عن نمير بن حدثنا الحشاني. قال إسماعيل بن
ًا وأكان الله عبد ًا تدعون كنتم هل رجل فسأله فهر، بني في نازلآ وأكان بمكة مجاوأر أحد
ًا؟ القبلة أهل من ًا تدعون كنتم فقال: هل لذلك، وأفزع الله، معاذ قال مشرك لآ. قال كافر

بن محمد بن وأمحمد الواسطي الله عبد بن محمد بن عمر بن علي أخآبرنا "وأبه" قال
البيدار.

يونس بن محمد حدثنا القطيع. قال مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قالآ
ًا سمعت الصمعي. قال حدثنا القرشي. قال موسى بن لآ فقال: اللهم بمكة يدعو أعرابي



أجر تحرمني فل وأنصبي تعبي مني تقبل لم كنت وأإن عندي، ما بشر عندك ما خآير تمنعني
مصيبته. على المصاب

المعروأف الريدي الحسيني علي بن أحمد بن محمد بن إبراهيم علي أبو أنشدنا "وأبه" قال
به أتى ما إلى بالس_يف الناس لقادة قومي قصيدة: إن من لنفسه الكوفي حمزة بابن

الدي_ي وأضع حجورهم في وأالوألى وأعقيل وأجعفر منا=وأعلي وأسبطاه الهادي وأالنبي جبريل
"وأبه" الرسول وأجدي حيدر أبي قل_ت إذا القياد يعطي لآ من ابن التنزيل أتى دوأرهم وأفي
الخميس يوم في عنه الله رضي الحسين أبو بالله المرشد المام السيد أخآبرنا قال

العتيقي. أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا الخآرى. قال جمادى شهر من السادس
جعفر بن محمد الحسن أبو حدثنا البزار. قال نهية بن أحمد ابن عمر بن محمد حدثنا قال
أبي. حدثنا قال السلم؛ عليهم طالب أبي بن علي بن الحسن بن الحسن بن

الله عبد بن عيسى حدثنا ميمون. قال بن إبراهيم حدثنا الزيات. قال عمر بن الله "وأبه" عبد
الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم طالب أبي بن علي عن جده عن أبيه عن

ًا، خآلفائاي ارحم وأسلم: "اللهم وأآله عليه قال: الذين خآلفاؤك؟ من الله، رسول يا قيل ثلث
بعدي". من الناس وأيعلمونها وأسنتي أحاديثي فيروأوأن بعدي من يأتون

أبو حدثنا ريذة. قال بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال السيد "وأبه" إلى
الحضرمي. قال الله عبد بن محمد حدثنا الطبراني. قال أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

وأكيع حدثنا نمير. قال بن الله عبد بن محمد حدثنا قال الحضرمي الله عبد بن محمد حدثنا
بن حماد عن

الطبراني. قال سليمان أخآبرنا الله. قال عبد بن محمد وأأخآبرنا المام السيد "ح" قال نجيح
حدثنا عامر. قال أبو حدثنا الفضل. قال ابن بسطام حدثنا صدقة. قال بن بكر أبو وأحدثنا
محمد نبينا مع قال: كنا الله عبد بن جندب عن الجوني عمران أبي عن نجيح بن حماد
يعلمنا ثم القرآن نتعلم أن قبل اليمان فيعلمنا حزاوأرة فتيانا وأسلم وأآله عليه الله صلى

ًا به فنزداد القرآن اليمان. قبل القرآن تعلمون اليوم وأأنكم إيمان
بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

التمار. قال عبيدة بن عبيدة حدثنا قال نايلة، بن إبراهيم حدثنا الطبراني. قال أيوب بن أحمد
الله عبد بن جندب عن السوار أبي عن الحضرمي عن أبيه عن سليمان بن معتمر حدثنا

ذبيحتنا وأأكل قبلتنا وأاستقبل صلتنا صلى وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول عن
رسوله". وأذمة الله ذمة له المسلم فذاك

محمد أبو أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا الحسن. قال بن محمد بن إبراهيم حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد
أبي عن أنعم بن زياد بن الرحمن عبد أخآبرني وأهب. قال ابن أخآبرنا سعيد. قال بن عمر
وأآله عليه الله صلى الله رسول العاص: أن ابن عمروأ بن الله عبد عن الحبلي الرحمن عبد

كل سجل وأتسعين بتسعة يؤتى ثم الميزان إلى القيامة يوم برجل يقول: "يؤتى كان وأسلم
قرطاس له يخرج ثم الميزان، كفة في فتوضع وأذنوبه خآطاياه فيها البصر، مد منها وأاحد
ًا وأأن الله إلآ إله لآ أن شهادة فيها الصبع أنملة مثل كفة في فتوضع وأرسوله عبده محمد

وأذنوبه". بخطاياه فترجح الخآرى الميزان
بن محمد بن الواحد عبد القاسم أبي القاضي بنت ستيته الفضل أم أخآبرتنا "وأبه" قال

محمد بن عمر القاسم أبو القاضي أخآبرنا قالت عليها، بقراءاتي سبيك بن إبراهيم بن عثمان
بن أحمد حدثنا العطار. قال حبيب بن إبراهيم بن أحمد حدثنا سبيك. قال بن إبراهيم بن

عبد بن الوليد أخآبرني المكي. قال يزيد بن إبراهيم حدثنا خآباب. قال بن زيد حدثنا بكر. قال
بعدهم من قوله: "فخلف في عنه الله رضي عباس ابن عن مجاهد عن مغيث أبي بن الله

ًا إن قال لنا"، سيغفر وأيقولون الدنى هذا عرض يأخآذوأن الكتبا وأرثوا خآلف يقاتلون قوم
إلآ الدنيا من شيءا لهم يعترض فل لنا سيغفر يقولون القرآن رخآص وأيتبعون الدنيا على

لنا. سيغفر وأيقولون أخآذوأه
الحسن أبو حدثنا عليه. قال بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال

سليمان. بن محمد بن محمد حدثنا الحافظ. قال عيسى بن موسى بن المظفر بن محمد
هشام سألني الزهري. قال عن المليح أبو حدثنا الحميد. قال عبد بن السلم عبد حدثنا قال
إله لآ قال قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن أبلغك الملك. قال عبد بن
يعمل أن أحق فالله الفرائاض تنزل أن قبل ذلك وأكان نعم، قلت الجنة، دخآل الله إلآ

بفرائاضه".



محمد أبو أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي المكفوف محمد بن علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثني الفارسي. قال أحمد بن إسحاق حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد
علي عن صالح بن معاوأية حدثنا صالح. قال بن اله عبد حدثنا الجورجاني. قال الرحيم عبد
ًا تعالى: "ليزدادوأا قوله في عنه الله رضي عباس ابن عن طلحة أبي بن إيمانهم"، مع إيمان

صدق فلما الله، إلآ إله لآ أن بشهادة وأسلم آله وأعلى عليه الله صلى نبيه الله بعث قال
فلما الحج، زادهم به صدقوا فلما الزكاة، زادهم به صدقوا فلما الصلة، زادهم المؤمنون به

دينكم". لكم أكملت فقال: "اليوم دينهم، لهم أكمل ثم الجهاد، زادهم به صدقوا
بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا ريذة. قال بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

شريح. قال بن حيوة حدثنا الدمشقي. قال زرعة أبو حدثنا الطبراني. قال أيوب ابن أحمد
الحمصي. المنذر بن عيسى بن موسى حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا قال ريذة ابن وأأخآبرنا

رهم أبو حدثنا معدان. قال بن خآالد عن سعد بن بحير عن بقية حدثنا أبي. قالآ حدثنا قال
بالله يشرك لآ أحد قال: "ما وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن حدثه أيوب أبا أن

ًا وأسألوه الجنة، له وأجبت إلآ الكبائار وأيجتنب رمضان وأيصوم الزكاة وأيؤتى الصلة وأيقيم شيئ
الزحف". يوم وأفرار المسلمة، النفس وأقتل بالله، فقال: الشرك الكبائار؟ ما

القاسم أبو أخآبرنا ريذة. قال بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن العلءا بن إبراهيم بن إسحاق بن عمروأ حدثنا الطبراني. قال أيوب بن أحمد ابن سليمان

بن ضمضم عن أبي حدثنا عباس. قال بن إسماعيل بن محمد حدثنا الحمصي. قال زريق
صلى الله رسول أن حدثه أيوب أبا أن يحدث رهم أبو كان قال عبيد، بن شريح عن زرعة

ًا به يشرك وألآ يعبده الله جاءا يقول: "من كان وأسلم وأآله عليه الله وأآتى الصلة وأأقام شيئ
بالله، فقال: الشراك الكبائار؟ ما فسألوه الجنة، له فإن الكبائار وأاجتنب رمضان وأصام الزكاة
النفس وأقتل

الزحف". يوم وأفرار المسلمة،
أبو أخآبرنا عليه. قالآ بقراءاتي المكفوف المؤدب محمد بن علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

بن حدثنا قال محمد، بن الحسن حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
حميد.

يتفاضل، لآ اليمان أن أناس يقول: يزعم الحسن قال: كان جعفر أبي عن حكام حدثنا قال
وأالرض. السماءا بين ما أبعد ليتفاضل إنه وأالله بلى

البغدادي المهيار بن رسته بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إملءا. قال الحظوظ بن إبراهيم بن الله عبد علي أبو حدثنا عليه. قال قراءاة أصفهان نزيل
أبي عن شعبة حدثنا كثير. قال بن محمد حدثنا الحباب. قال بن الفضل خآليفة أبو حدثنا

وأسهم السلم، أسهم: سهم ثمانية قال: السلم حذيفة عن زفر بن صلة عن إسحاق
المر وأسهم رمضان، شهر وأسهم الحج، وأسهم الجهاد، وأسهم الزكاة، وأسهم الصلة،

له. سهم لآ من خآاب وأقد المنكر، عن النهي وأسهم بالمعروأف،
بن الله عبد بن محمد حدثنا العتيقي. قال أحمد بن محمد بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال

بن عيسى بن الحسن حدثنا صاعد. قال بن محمد بن يحيى حدثنا بالكوفة. قال المطلب
تكثر إنك الرحمن عبد أبا يا له قيل وأقد المبارك، بن الله عبد سمعت قال ماسرحس،

وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي مع أنا وأحدي، أنا ليس فقال وأحدك، البيت في القعود
الكتب. في النظر - يعني بينهم وأأصحابه

الصواف حدار أبي بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا محمد. قال بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال
الكشي. قال عمر بن محمد حدثنا الخلل. قال يوسف بن محمد بن أحمد حدثنا بمصر. قال

- السلم ندرس لآ العصابة هذه يقول: لولآ داوأد أبا سمعت حميد. قال بن الحميد عبد حدثنا
الثار. يكتبون الذين الحديث أصحاب يعني

لي ذخآر منه: لآ سمعت وأما شاهدته وأقد الحمدوأني سهل أبي للعميد أنشدوأنا "وأبه" قال
عند وأمشفع اعتقاد صفو عن وأاثق=بالله شهادة إلآ وأالبوادي الحواضر من الجم_يع عند

عنه. قال الله رضي بالله المرشد المام السيد حدثنا "وأبه" قال ينادي أمته بعفو السؤا_ل
ابن المظفر بن الحسين أبو أنشدنا
على مرهون وأالمرءا الرشاد وأإما الغي إلى هكذا=إما نشطة إلآ العزم لنفسه: ما تحرير

ًا=لآ لي الفاسد البلد ما وأساد أوأ نطع في نهضة=يقعده الفساد بعد يصلح أن هم موطن
ًا=وأالفجر نبهتني وأصاحب النقصان صبغها=يماطل على الليل وأجلدة كاد قيل وألآ يبد لم غالط
الدهر قصر أن ضرني ما الرماد تحت كالجمر رأى=نجومه حتى الجو عليه غم بالآزدياد



الله عبد بن الحسين بن محمد علي أبو أنشدنا "وأبه" قال النجاد الطويل النجد بي=وأإني
لآيهون ما الهوان جنون=وأاحتمال منها وأالملم قصيدة: بكرت من ابتداءا لنفسه الشبلي
ًا أمد أن ترتجي المحيا=إن ماءا أريق لن أقصرى يمين نصل بغير بي سعت لنيل=لآ كف
"وأبه" قال المهين الهوينا يصحب بذل=إنما الحياة طول أهوى لست ضنين وأجهي بماءا قدري
جامع سائال يقول: دخآل المقرى بكر أبا سمعت الرحيم. قال عبد بن أحمد بن محمد أخآبرنا
ًا، يعط فلم وأسأل مصر ًا=فليس عليك القضاءا عقد يقول: إذا فأنشد شيئ غير يحله أمر

القاسم أبو أنشدنا "وأبه" قال الفضاءا وأاسعة الله هون=فأرض بدار وأالمقام فمالك القضاءا
عبد بن أحمد بن سهل محمد أبو أنشدنا التنوخآي. قال علي بن المحسن بن علي القاضي

ًا: اصبر سعيد بن محمد يعني القرشي الله عبد أبو أنشدنا الديباجي. قال علي بن الله أيض
ًا خآشيت وأإذا عقال حل مثل الحوادث فإنما=فرج الزمان حدث على بلدة=فاشدد في تغدر
"وأبه" قال المحتال حيلة آفة مذلة=وأالعجز الهوان على المقام إن الترحال بعاجل يديك

ابن الرحمن عبد محمد أبو أنشدنا الصوري. قال الحافظ الله عبد بن علي بن محمد أنشدنا
العصام أبي بن الحسن بن الله عبد بن أحمد هريرة أبو أنشدنا محمد. قال بن عمر

كما عندي اليام لما لنفسه: لعمري وأثلثمائاة وأثلثين تسع سنة المحرم في العدوأي
ًا=وأأخآرت كان من بالموال تقدم تجملوا الذين بالناس الناس مضت=وألآ أوأل وأإني إقللآ آخآر

مني اليام طالت إذا ترحل ليس حسرة أوأردتني وأطولها=لقد الحياة الله لعن إلآ
بن المحسن بن علي القاسم أبو أنشدنا "وأبه" قال آمل كنت من مات لها زجرتها=وأقلت

الببغا. بابن المعروأف المخزوأمي نصر بن الواحد عبد الفرج أبو أنشدنا التنوخآي. قال علي
يثق مسموعة: بمن قصيدة من لنفسه حمدان بن سعيد بن الحارث فراس أبو أنشدنا قال

ًا إلآ الناس هذا صار وأقد صحاب الكريم للحر أي يثوبه= وأمن فيما النسان على أقلهم=ذئااب
حق عرفوني وألو وأتراب حصى أعيانا غباوأة=بمفرق فظنوا قومي عن تغابيت ثياب أجسادهن

فوح في طن مسامعي=كما مرفوق كلم وأرب وأغابوا شهدت أني علموا بهم=إذا معرفتي
بن علي أنشدنا "وأبه" قال كلب آسادهن في بمنازل=تحكم أننا أشكو الله إلى ذباب الهجير

أسمع: وأأنا أبي جحظة أنشد حيويه. قال بن العباس بن عمر أبو أنشدنا البصري. قال علي
حالتي عن عيونكم أفي قدم به زلت كرم لذي كرم=يرثى ذوأ الرض في أما وأدي أهل يا

من نعم لنعمكم=لنها فقداني الله نعمة من صمم تقريعكم من المسامع في رمد=أم
بال ما منسجم الدمع منها كان قد عرضت=بالقلب أحرف عن أسألكم آليت نقم دوأنها

الطيب أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال الحرم وأالمطبخ أيامكم كل لطارقها=في حل دوأركم
بن المعافي الفرج أبو القاضي أنشدنا الشافعية. قال إمام طاهر بن الله عبد بن طاهر
من الشراب الضباب=وأألتمس من الضياءا لنفسه: أأقتبس طرادة بابن المعروأف زكريا

ًا النذل الزمان من أريد السراب وأصاب سلع جني من بذلآ=وأأري
بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال الكلب زمن في الناس لآشتياقي=سراة ألآقى أن أرجى
عبد مسلم أبو أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي المقرى الجوزداني الحسين بن أحمد بن علي

محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا شهول. قال بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن
أبي. قال حدثنا الله. قال عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا عقدة. قال بن سعيد بن

إلآ إله قال: لآ طيبة، كلمة عباس ابن عن الضحاك عن جويبر عن مخارق، بن حصين حدثنا
الله.

الحسن أخآبرنا حيان. قال ابن أخآبرنا الذكواني. قال الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
في سعيد، عن سالم عن شريك حدثنا لوين. قال حدثنا الزعفراني. قال يعني ريطة، ابن

الشرك وأالسيئة الله إلآ إله لآ السيئة" قال: الحسنة وألآ الحسنة تستوي تعالى: "وألآ قوله
بن علي عن جمرة أبي عن الزبير بن فضيل حدثنا قال حصين حدثنا "وأبإسناده" قال بالله

عن الصمد عبد عن حصين حدثنا الله. "وأبإسناده" قال إلآ إله طيبة" قال: لآ "كلمة حسين
الله. إلآ إله لآ الوثقى قال: العروأة عباس ابن عن أبيه

عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا الهاشمي. قال سوار بن محمد بن الله عبد بكر أبو أخآبرنا حيان. قال ابن أخآبرنا

قال: "أمرت رفعة بن جابر عن عقيل بن محمد بن الله عبد عن شريك حدثنا منجاب. قال
إلآ وأأموالهم دماؤهم علي حرمت قالوها فإذا الله، إلآ إله لآ يقولوا حتى الناس أقاتل أن

وأجل". عز الله على وأحسابهم بحقها
بن وأإبراهيم البرجي، محمد بن الله عبد بن الحسين بن محمد الفضل أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو حدثنا له. قالآ وأاللفظ منهما وأاحد كل على بقراءاتي الوراق الله عبد بن علي بن محمد



وأأبو البزار مهرية بن محمد بن علي الحسين أبو حدثنا الغزال. قال علي بن محمد بكر
بن سليمان بن داوأد أحمد أبو أخآبرنا بقزوأين. قال القزوأينيان الوهاب عبد بن إسماعيل سهل

بن موسى أبي حدثنا الرضي. قال موسى بن علي حدثنا الغازي. قال الله عبد بن يوسف
أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر أبيه عن جعفر

وأآله عليه الله صلى قال: قال السلم عليهم طالب أبي بن علي أبيه عن علي بن الحسين
مهروأيه، بن الحسن أبو بالركان". قال وأعمل باللسان، وأإقرار بالقلب، معرفة وأسلم: "اليمان

سمعت حاتم أبو قال
لفاق. مجنون على السناد هذا قرئ يقول: لو الهروأي الصلت أبا

بكر وأأبو له، وأاللفظ الخطيب العبدي محمد بن علي بن محمد بن المظفر أخآبرنا "وأبه" قال
علي بن محمد بكر أبو حدثنا بأصفهان. قالآ الوليد بن إبان بن أصهيد بن علي ابن محمد

النصاري. الحسن بن علي بن أحمد حدثنا الغلب. قال بن محمد بكر أبو حدثنا الغزالي. قال
عليهما الرضي موسى بن علي مع قال: كنت الهروأي صالح بن السلم عبد حدثنا قال

ً أكانت أدري لآ الهروأي الصلت أبو قال ثم شهباءا، بغل على راكب وأهو السلم أوأ بغل
وأيحيى القطر، بن وأياسين حرب، بن البلد: أحمد علماءا طلبه في وأغدا نيسابور فدخآل بغلة،

الطاهرين آبائاك وأقالوا: بحق المربعة في بلجامه فتعلقوا العراق، أهل من وأعدة يحيى، بن
ًا حدثنا حدثني قال جعفر، بن موسى الصالح العدل أبي فقال: حدثني أبيك، من سمعته حديث

علي، بن محمد النبياءا علم باقر أبي حدثني قال محمد، بن جعفر المصدوأق الصادق أبي
الجنة أهل باب سيد أبي حدثني قال الحسين، بن علي العابدي سيد أبي حدثني قال

قال السلم، عليهم طالب أبي بن علي لعرب سيد أبي حدثني قال علي، بن الحسين
باللسان، وأإقرار بالقلب، معرفة يقول: "اليمان وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سمعت
بالركان". وأعمل

وأآله عليه اله صلى الله رسول قال قال السناد، بهذا خآاصة المظفر وأأخآبرنا "وأبه" قال
أحمد قال عذابي"، من أمن دخآله فمن حصني الله إلآ إله لآ وأجل، عز الله وأسلم: "قال

جنونه. من لبرئ مجنون على السناد هذا قرئ حنبل: لو بن
أخآبرنا قال عليه، قراءاة العيقي البزاز أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحسين بن يحيى بن محمد بكر أبو حدثنا الحافظ. قال المظفر بن محمد الحسين أبو
عيسى عن هلل، بن مهدي أبي حدثنا هلل. قال بن مهدي ابن محمد حدثنا البصري. قال

عفان بن عثمان عن عمر بن الله عبد عن المسيب بن سعيد عن الزهري عن المكلب بن
شهادة المر هذا من وأسلم: "النجاة وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال بكر أبي عن
الله". إلآ إله لآ أن

بن جبير حدثنا حيان. قال بن محمد أبو أخآبرنا الذكواني. قال القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ثقة، وأكان نجيح أبي بن حماد حدثنا وأكيع. قال حدثنا الطنافيسي. قال علي حدثنا هاروأن. قال

وأآله عليه الله صلى النبي مع كنا قال الله، عبد بن الجندب عن الجوني عمران أبي عن
فازددنا القرآن تعلمنا ثم القرآن، نتعلم أن قبل اليمان فتعلمنا حزاوأرة، فتيان وأنحن وأسلم

ًا، به إيمان
اليمان. تتعلموا أن قبل القرآن تتعلمون اليوم وأإنكم

عليه. قال بقراءاتي السواق بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
موسى. بن بشر حدثنا القطيعي. قال مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا

تعالى. الله رحمه ذر أبي عن المقيم بن عطية بن العمش حدثنا نعيم. قال أبو حدثنا قال
ً علمني الله رسول يا قلت قال عملت قال: "إذا النار، من وأيباعدني الجنة من يقربني عمل

من الله إلآ إله لآ الله رسول يا قلت قال أمثالها، عشر فإنها حسنة فاعمل سيئة
الحسنات". أحسن من هي قال الحسنات؟
عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد بن عمروأ بن أحمد حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عبد عن رابطة أبي بن عبيدة حدثنا الصمد. قال عبد بن الوارث عبد حدثنا الخالق. قال

إلآ إله قال: لآ رفعه، النصاري عياض عن القرشي الرحمن عبد عن عمر، ابن يعني الملك،
ًا قالها من كلمة وأهي مكان، الله عند لها كريمة الله على كلمة الله بها الله أدخآله صادق

ًا قالها وأمن الجنة، وأجل عز الله وألقي ماله وأأحرزت دمه بلسانه- حقنت قالها - يعني كاذب
ًا يحاسبه. غد



بقراءاتي بالمكفوف المعروأف المؤدب محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عليه.
الموصلي. يعلى أبو أخآبرنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال
ًا أن الحارث، بن عمروأ حدثنا وأهب. قال ابن حدثنا معروأف. قال بن هاروأن حدثنا قال دارج

قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عن الخدري سعيد أبي عن حدثه السمح أبا
ًا علمني رب يا السلم عليه موسى إلآ إله موسى: لآ يا قل قال فأدعوك، به أذكرك شيئ

ًا أريد إنما أنت إلآ إله لآ قال الله، إلآ إله لآ قل قال هذا، يقول عبادك كل قال الله، شيئ
وألآ كفة في السبع وأالرضين وأبحارهن السبع السموات أن لو موسى يا قال به، تخصني

الله. إلآ إله لآ بهم مالت كفة في الله إلآ إله
حدثنا زهير. قال بن أحمد حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أمامة أبي ابن داوأد بن محمد بن الله عبد حدثنا الرازي. قال إدريس بن محمد حاتم أبو
أنه حنيف بن سهل بن سعد بن هند بن عمران بن سعد حدثني حنيف. قال بن سهل بن

أن قبل وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول يقول: كان حنيف بن عثمان عمه سمع
ًا بالله اليمان إلى الناس يدعو مكة من يقدم ً به وأتصديق بيت إلى وأالقبلة عمل، بل قولآ

إلينا هاجر فلما المقدس،
فصار المقدس بيت الحرام البيت وأنسخ فيها، وأالقول مكة المدينة وأنسخت الفرائاض نزلت

وأعملً. قولآ اليمان
عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن إبراهيم حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
شوذب. قال ابن عن سويد بن أيوب حدثنا برد. قال بن الوليد بن أحمد حدثنا قال الحسن،

قال الحسن، أبي بن الحسن أخآبر إلآ حزن وألآ فرح وألآ وأليمة له يكون لآ الفرزدق كان
لهذا أعددت ما فراس أبا يا فقال القبر، شفير على فكان لهم ميت إلى يوم ذات فدعاه
ًا، ثمانين منذ الله إلآ إله لآ شهادة قال اليوم؟ أعقله. ما له وأيح الحسن فقال عام

بأصفهان. قال عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد أبوبكر أخآبرنا "وأبه" قال
وأعلي أحمد، بن عبدان حدثنا الطبراني. قال أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

القطان، غالب حدثني أبي. قال حدثني المختار. قال بن عمار حدثنا الرازي. قالآ سعيد بن
ًا فنزلت تجارة في الكوفة أتيت قال قام أنحدر أن أردت ليلة كان فلما العمش، من قريب

ًا العلم وأأوألوا وأالملئاكة هو إلآ إله لآ أنه الله "شهد الية بهذه فمر الليل من فتهجد قائام
أشهد وأأنا العمش، قال السلم"، الله عند الدين الحكيم. إن العزيز هو إلآ إله لآ بالقسط

الله عند الدين إن وأديعة، الله عند وأهي الشهادة هذه الله وأأستودع به الله شهد بما
ًا. قلت قالها السلم، ًا فيها سمع لقد مرار يا قلت يعني قال ثم فودعته، إليه فغدوأت شيئ

شهر منذ عندك أنا قلت فيها، ما بلغك ما أوأ قال الية؟ هذه تردد سمعتك إني محمد أبا
أبا يا قلت السنة مضت فلما بابه، على فكنت سنة، إلآ بها حدثتك لآ وأالله قال تحدثني، لم

الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن وأائال أبو حدثني قال السنة، مضت قد محمد
أحق أنا إلي عهد وأجل: عبدي عز الله فيقول القيامة، يوم بصاحبها وأسلم: "يجاءا وأآله عليه
الجنة". عبدي أدخآلوا بالعهد وأفى من

محمد بن يوسف حدثنا حيان. قال ابن أخآبرنا الذكواني. قال القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا بكار. قال ابن يعني بكر، حدثنا الرحيم. قال عبد ابن يعني عمران، حدثنا المؤذن. قال

وأعلى عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن الكليبي عباس عن شعبة
الجنة". دخآل الله رسول وأأني الله إلآ إله لآ أن شهد وأسلم: "من آله

عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أخآبرنا

الشاذكوتي. أيوب أبو حدثنا الصفهاني. قال داوأد عن محمد بن أحمد حدثنا حيان. قال ابن
عن الشجعي، هند أبي ابن نعيم عن البتي عثمان حدثنا حبيب. قال ابن سفيان حدثنا قال
الذي وأجعه في وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي على حذيفة. قال: دخآلت عن مسهر أبي

السلم: عليه لعلي فقلت صدره، إلى مسنده السلم عليه طالب أبي بن وأعلي فيه، توفى
ثم أحق، فهو وأسلم: دعه وأآله عليه الله صلى النبي فقال الليلة، منذ سهرت فقد دعني

يا فقال منه، فدنوت حذيفة، يا مني وأسلم: أدن وأآله عليه الله صلى الله رسول لي قال
من حذيفة يا الجنة، به الله أدخآله تعالى الله وأجه به يريد يوم بصوم له خآتم حذيفة: من



إله بل له خآتم من حذيفة الجنة. يا به الله أدخآله الله وأجه به يريد مسكين بإطعام له خآتم
ًا الله إلآ الجنة". الله أدخآله مخلص

حدثنا عليه. قال قراءاة الرجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا الحمال. قال هاروأن بن موسى حدثنا بجرجرايا. قال المفيد أحمد بن محمد بكر أبو

شيبان.
صلى النبي عن مالك بن أنس عن الرقاشي يزيد حدثنا راشد. قال بن سعيد حدثنا قال
فوضعت فيهن وأما السبع وأالرضين السبع بالسموات جيءا قال: "لو وأسلم وأآله عليه الله
بهن". لرجحت الخآرى الكفة في فوضعت الله إلآ إله بل وأجيءا ميزان، كفة في

بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا ريذة. قال بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حنبل.

مالك أبي عن سليمان بن فضيل حدثنا المقدمي. قال بكر أبي بن محمد حدثنا قال
إله لآ قال يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمع أنه أبيه عن الشجعي

الله". على وأحسابه وأدمه ماله الله حرم دوأنه من يعبد بما وأكفر الله إلآ
عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحلبي. الحسن بن عمر حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن عاصم عن إسحاق أبي عن السايب بن فرات حدثنا سيار. قال بن عامر حدثنا قال

فيه كانت قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن السلم، عليه علي عن ضمرة
وأإذا الله، إلآ إله لآ أن شهادة أمره عصمة كان الجنة: من في بيت له بنى خآصال أربع

استرجع". مصيبة أصابته وأإذا الله، أستغفر أذنب ربه. وأإذا حمد نعمة أصابته
حدثنا عليه. قال بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

هشام بن محمد بكر أبو حدثنا الشافعي. قال إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو
وأأحمد المروأزي

العبقري. قال عمروأ حدثنا السود. قال بن علي بن حسين حدثنا الحافظ. قالآ هاروأن بن
سألت بكر. قال أبي عن المعتمر أبي عن ميمون بن عيسى عن حسان بن مبارك حدثنا

الله" إلآ إله لآ أن فقال: "شهادة أحداثنا كفارة عن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
إحدانا. كفارة عن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سألت هاروأن بن أحمد وأقال

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
يحيى أبو حدثنا السفاطي. قال العباس بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا البصرة. قال جامع
سعيد بن يحيى حدثنا الجوهري. قال سعيد بن إبراهيم حدثنا الساجي. قال يحيى بن زكريا

عن كليب، بن عاصم عن زياد، أبي بن يزيد عن عياش أبي بن بكر أبي عن الموي،
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: قال أبيه عن الخطاب، بن عمر بن عاصم
وأقاه إلآ قلبه من أحد يقولها لآ أن وأأشهد الله رسول أني وأأشهد الله إلآ إله لآ أن "أشهد

النار". عن الله
أصفهان نزيل البغدادي المهيار بن رسته بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا بالبصرة. قال إملءا الحظوظ بن إبراهيم بن الله عبد علي أبو حدثنا عليه. قال قراءاة
خآليفة. أبو

عن الشعبي عن وأإسماعيل مجالد، عن سفيان حدثنا بشار. قال بن إبراهيم حدثنا قال
وأأن الله إلآ إله لآ أن شهادة على وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي بايعت قال جرير،
ًا مسلم. لكل وأالنصح الزكاة، وأإيتاءا الصلة وأإقامة وأالطاعة، وأالسمع وأرسوله، عبده محمد

عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الغنوي. قال سفيان أبو حدثنا حكيم. قال بن إسحاق حدثنا حيان. قال ابن محمد أبو أخآبرنا
أبي بن إبان عن التغلبي عطية بن عمار حدثنا الشيباني. قال موسى بن محمد حدثني
كان وأقد الفرزدق، تحت وأكانت ضبيعة، بن أعين بنت النوار جنازة في خآرجنا قال عياش،
ما قال الناس؟ يقول سعيد: ما أبا يا الفرزدق قال الطريق، في صرنا فلما فيها، الحسن
يقولون قال هو؟ وأمن قال الناس، وأشر الناس خآير الجنازة هذه في يقولون قال يقولون،

قال الناس، بأشر أنت وألآ الناس بأخآير لست الحسن الناس. فقال شر وأأنا الناس خآير أنت
قال المضجع؟ لهذا أعددت فراس: ما أبا يا فقال القبر شفير على الحسن قام صلينا فلما

ثم فقيه، غير من الحسن: خآذوأها فقال سنة، وأسبعين بضع منذ الله إلآ إله لآ أن شهادة
بين قام حتى الناس رقاب يتخطى الفرزدق فجاءا به، الناس وأأحدق ناحية فجلس تنحى
ًا: فأنشد الحسن يدي شعر



ًا القبر من يعافني=أشد لم أن القبر وأراءا أخآاف القيامة يوم جاءاني إذا وأأضيقا التهاب
مغلول النار مشى=إلى من آدم أوألآد من خآاب لقد الفرزدقا يقود وأسواق قائاد=عنيد

ًا قطران مسربل=سرابيل الجحيم نار إلى يساق أزرقا القلدة فيها شربوا إذا محرقا لباس
على قميصه ثنى قد الحسن رأيت فلقد قال تمزقا الصديد حر من رأيتهم=يذوأقون الصديد

ينحب. وأجهه
بقراءاتي المقرى الجورذاني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
المديني. قال شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا عليه. قال

أحمد أخآبرنا عقدة. قال بن الرحمن عبد بن سعيد ابن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا
عبد عن مخارق، بن حصين حدثنا أبي. قال حدثني الله. قال عبد أبو سعيد بن الحسن بن

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي عباس ابن عن أبيه، عن الصمد
كنت إني سبحانك أنت إلآ إله قرأ: "لآ ثم له، استجيب النون ذى بدعوة دعا وأسلم: "من

الظالمين". من
بالحسنة، جاءا عباس: "من ابن عن أبيه عن الصمد عبد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

بالسيئة" قال: الشرك. جاءا "وأمن الله، إلآ إله قال: لآ
إبراهيم بن أحمد الملك عبد أبو حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال بن أخآبرنا "وأبه" قال

الرحمن عبد بن الصلت حدثنا الزبيدي. قال الرحمن عبد بن سليمان حدثنا الدمشقي. قال
مخلد ابن عن قتادة عن الله عبد بن الصمد عبد عن الثوري، سفيان حدثنا الزبيدي. قال

أشرع وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: قال الله عبد عن عبيدة أبي عن
عنه فليرفع الله إلآ إله لآ فقال نحره ثغره عن سنانه كان فإن بالرمح الرجل إلى أحدكم

الرمح".
قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد وأأبو إبراهيم بن علي أبو حدثنا قال حيان بن جعفر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
المقرى. الرحمن

عياش عن شعبة حدثنا بكار. قال بن بكر حدثنا الفردوأس. قال بن الوارث عبد حدثنا قال
أن شهد وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: قال مالك بن أنس عن الكلبي،

الجنة". دخآل الله رسول وأأني الله إلآ إله لآ
حدثنا حيان. قال ابن أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الصغير موسى عن الغامري، حفص عن أبي حدثنا المجزر. قال ابن -يعني هاروأن بن محمد
قال وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن الله عبد بن الله عبيد عن

العذاب". يصيبه ما بعد وألو دهره من نفعه الله إلآ إله لآ
أصفهان نزيل البغدادي المهيار بن رستة بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

شهر في بالبصرة إملءا الحظوظ بن إبراهيم بن الله عبد أبو حدثنا عليه. قال بقراءاتي
قال إبراهيم بن مسلم حدثنا خآليفة. قال أبو حدثنا وأثلثمائاة. قال وأستين سبع سنة رمضان

النار من قال: "يخرج وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن أنس عن قتادة، عن هشام حدثنا
إلآ إله لآ قال من النار من وأيخرج اليمان، من ذرة وأزن قلبه وأفي الله إلآ إله لآ قال من
الخير". من ذرة وأزن قلبه وأفي الله

عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن سعدان بن إبراهيم حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

عمروأ حدثنا زيد. قال بن حماد حدثنا البصري. قال عمروأ أبو بكار بن بكر حدثنا إبراهيم. قال
الخطاب بن عمر عن أبيه عن عمر، بن الله عبد ابن سالم عن الزبير، آل مولى دينار بن
المسلمين أسواق من سوق في قال قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن
وأهو يموت لآ حي وأهو وأيميت يحيي الحمد وأله الملك له له شريك لآ وأحده الله إلآ إله لآ

بيت له وأبنى سيئة ألف ألف عنه وأمحا حسنة ألف ألف له الله كتب قدير، شيءا كل على
الجنة". في

الرحمن عبد زرعة أبو حدثنا قال الطبراني أخآبرنا ريذة. قال بن بكر أبو أخآبرنا قال "وأبه
الطبراني، وأأخآبرنا قال ريذة، أبو وأأخآبرنا اليمان. "ح" قال أبو حدثنا الدمشقي. قال عمروأ ابن
بن وأالهيثم الضبي عمروأ بن داوأد حدثنا قال حنبل، بن أحمد بن الله عبد وأحدثنا قال

أبي عن معدان بن خآالد عن عمروأ بن صفوان عن عياش ابن إسماعيل حدثنا قالوا خآارجة،
إله لآ يصبح حين قال قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أيوب أبي عن زهم

قدير شيءا كل على وأهو وأيميت يحيي الحمد وأله الملك له له شريك لآ وأحده الله إلآ



الله وأرفع سيئات عشر بها عنه وأحط حسنات عشر قالها وأاحدة بكل له كتب مرات، عشر
إلى النهار أوأل من مسلحة له وأكن رقبات، عشر كعتق له وأكن درجات، عشر بها له

ذلك". فمثل يمسي حين قالهن وأإن يقهرهن عمل يومئذ يعمل وألم آخآره،
حدثنا زكريا. قال بن محمد حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال بن أخآبرنا "وأبه" قال

ابن عن المسيب، بن سعيد عن قتادة عن هلل أبو حدثنا بكار. قال ابن يعني العباس،
شيءا، كل قبل الله إلآ إله لآ قال وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى النبي قال: قال عباس

وأالحزن". الهم من عوفي شيءا، كل وأيفنى يبقى الله إلآ إله وألآ
بن إسحاق حدثنا حيان. قال بن محمد أبو أخآبرنا الذكواني. قال القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

مقدم. بن علي بن عمروأ حدثنا شيه. قال بن عمر حدثنا المديني. قال يعني علي ابن محمد
سمعت قال روأح، من أنبل وأهو القاسم بن روأح أخآو وأهو القاسم، بن هشام حدثنا قال
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على قال: دخآلت حذيفة عن يحدث هند أبي بن نعيم
يا فقلت، النعاس، من به يميد عنده السلم عليه وأعلي بالقعود يهم فرأيته مرضه في

ًا أرى ما الله رسول بذلك، أوألى علي قال منك؟ أدنو أفل هذه ليلته في سهر قد إلآ علي
ًا مسكين بإطعام له خآتم يقول: من فسمعته فسانده، السلم عليه علي منه فدنا محتسب
ًا يوم بصوم له خآتم وأمن الجنة، دخآل وأجل عز الله على دخآل وأجل عز الله على محتسب
ًا الله إلآ إله لآ بقول له خآتم وأمن الجنة الجنة". دخآل وأجل عز الله على محتسب

عليه. قال بقراءاتي المؤدب المكفوف محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن إبراهيم حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

الحسن.
أبي عن أبيه عن سهل عن المختار بن العزيز عبد حدثنا قال الشوارب أبي ابن حدثنا قال

قال -أوأ وأسبعون بضع وأسلم: "اليمان وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة
ًا بضع الطريق، عن الذى إماطة وأأدناها الله، إلآ إله لآ قول أفضلها الله، عند وأثمانون- جزءا

اليمان". من شعبة وأالحياءا
جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

خآراش. قال بن شهاب حدثنا هشام. قال حدثنا قال سعيد بن أحمد حدثنا حيان. قال بن
المة هذه على المرجئة لفتنة قال: "لنا النخعي إبراهيم عن صالح، أبي بن سعيد حدثنا

الزارقة". فتنة من أخآوف
السيد المام القاضي أخآبرنا الكنى. قال الحسن أبي بن أحمد المام القاضي "وأبه" قال

بن عيسى بن الله عبد ابن الحسين بن علي بن محمد بن مهدي بن نصر الفتح أبو العدل
المير بن أحمد

طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن الصغر الحسين بن علي بن عيسى بن
الحسين أبو بالله المرشد المام السيد حدثنا قال بالري بقراءاتي تعالى الله رحمه الريدى

الزيدي الحسني زيد بن إسماعيل بن الحسين الله عبد أبي بالله الموفق المام بن
ريدة. قال بن أخآبرنا وأأربعمائاة. قال وأسبعين سبع سنة من إملءا تعالى الله رحمه الشجري

الحضرمي. قالآ الله عبد بن وأمحمد المستملي هشام بن محمد حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا
إسحاق عن قيس بن الوليد عن طلحة بن محمد حدثنا الكندي. قال الوليد بن بشر حدثنا

وأآله عليه الله صلى النبي عن مسعود بن الله عبد عن أظنه محمد قال الكهثلة، أبي ابن
أن سأله فإنه مرة أما قال مرتين، إلآ صورته في السلم عليه جبريل ير لم أنه وأسلم

"ثم قوله في أصعد إذا معه كان فإنه الثانية وأأما الفق، يسد فرآه صورته في نفسه يريه
جبريل أحس أن أوأحى" فلما ما عبد إلى فأوأحى أدنى أوأ قوسين قاب فكان فتدلى دنا

سدرة عند أخآرى نزلة رآه قوله: "وألقد فذلك صورته في عاد وأجل عز ربه السلم عليه
عليه جبريل خآلق قال الكبرى"، ربه آيات من رأى المأوأى" وأقوله: "وألقد جنة عندها المنتهى
السلم.

بن الحسين الله عبد أبو حدثنا التنوخآي. قال القاسم أبو القاضي أخآبرنا السيد "وأبه" قال
حدثنا قال أيوب، بن اله عبد بن إبراهيم حدثنا قال العسكري، الدقاق عبيد بن محمد

شختب. بن الفضل
عبد عن أبيه، عن الرحمن عبد بن القاسم عن المسعودي عن تتان بن صالح حدثنا قال
جالس وأسلم وأآله عليه الله صلى الله وأرسول المسجد مسعود. قال: دخآلت بن الله

وأسلم: وأآله عليه الله صلى النبي فقال بالله، إلآ قوة وألآ حول لآ فقلت وأجلست، فسلمت



وألآ بعصمته، إلآ معصية عن حول لآ قال الله، رسول يا بلى قلت بتفسيرها؟ أخآبرنك "ألآ
عبد". أم بن يا جبريل أخآبرني وأقال: هكذا منكبي وأضرب بعونه، إلآ الله طاعة على قوة

أبو حدثنا المتنبي. قال بن معاذ حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال ابن أخآبرنا "وأبه" قال
البناني، ثابت عن كلهما المغيرة بن وأسليمان سلمة بن حماد حدثنا الطيالسي. قال الوليد

قضاءا من قال: "عجبت وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن صهيب، عن ليلى أبي عن
الله آجره فصبر ضراءا أصابته وأإن الله آجره فشكر سراءا أصابته إن خآير، كل للمسلم الله
خآير". للمسلم وأجل عز الله قضاه قضاءا حماد: "وأكل فيه وأجل" زاد عز

عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أخآبرنا

المطرز. قال زكريا بن قاسم حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو
العمش، عن أنيسة أبي بن زيد عن عمروأ، بن الله عبيد حدثنا قال زميل، بن مخلد حدثنا

الزاني يزني قال: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن صالح أبي عن
معروأضة". وأالتوبة مؤمن، وأهو يسرق حين يسرق وألآ مؤمن، وأهو يزني حين

أبو أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي المكفوف محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
هشام حدثنا قال سعيد، بن أحمد حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

عن بذيمة بن علي عن حدثه أنه يسار، بن يحيى عن عياش ابن حدثنا عمار. قال بن
وألآ له، أمانة لآ لمن إيمان وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الحسن،

وألآ لسانه، يستقيم حتى عبد إيمان يستقيم لآ بيده محمد نفس وأالذي له، عهد لآ لمن دين
رسول يا قيل بوائاقة، جاره خآاف من الجنة يدخآل وألآ قلبه يستقيم حتى لسانه يستقيم
لآ منه أنفق فإن حله غير من مالآ أصاب رجل وأأيما وأظلمه، غشمه قال بوائاقه؟ الله: ما

بالسيءا السيءا يكفر لآ الله إن النار، إلى زاده وأفضله يقبل، لم به تصدق وأما له يبارك
الخبيث". يمحق لآ الخبيث إن بالطيب، السيءا يكفر وألكن

عليه. قال بقراءاتب الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
علي سمعت صهيب. قال بن رجاءا حدثنا قال محمود، بن أحمد حدثنا قال حيان ابن أخآبرنا

قال: قال سعيد أبي عن عطية عن الطاى، عن العمش عن أنس بن محمد عن داوأد بن
وألآ خآمر، مدمن وألآ مكس، الجنة: صاحب يدخآل وأسلم: "لآ آله وأعلى عليه الله صلى النبي

منان". وألآ رحم، قاطع وألآ بسحر، مؤمن
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

داوأد. أبي ابن حدثنا يوسف. قال بن محمد بن عمر القاسم أبو حدثنا قال بالبصرة منزله
الله عبد عن محمد، بن عمر حدثنا ذريع. قال بن يزيد حدثنا علي. قال بن عمروأ حدثنا قال
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: قال عمر ابن عن الله عبد بن سالم عن يسار، بن

وأالمدمن لوالديه، الجنة: العاق دخآلون وألآ القيامة يوم إليهم الله ينظر لآ وأسلم: "ثلث
أعطى". بما وأالمنان الخمر،

حدثنا الشافعي. قال بكر أبو أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي غيلن بن طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ثابت أبي بن حبيب عن الحماني، شعيب بن حماد عن الشعري، بلل أبو حفص بن عمر

على السلم وأسلم: "بني وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: قال عمر ابن عن الكاهلي،
ًا وأأن الله إلآ إله لآ أن خآمس: شهادة وأصوم الزكاة، وأإيتاءا الصلة، وأإقام الله، رسول محمد

البيت". وأحج رمضان،
سعيد بن أحمد حدثنا حيان. قال ابن أخآبرنا المكفوف. قال محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الدمشقي.

أنه سلم بن سلم عن موسى، بن أسد حدثنا الدمشقي. قال عياد بن هشام حدثنا قال
في وأحزم دين، في وأطباعه: قوة المؤمن قال: علمات الحسن عن جامع حدثني قال حدثه،
غنى، في وأقصد حق، في وأعطاءا رفق، في وأكسب حلم، في وأعلم يقين، في وأإيمان لين،

رغبة، عن وأتورع شهوة، عن وأنهي نصيحة، في وأطاة تؤدة، في وأإحسان قاقة، في وأتجمل
شغل، في وأصلة شفق، في وأسدة صبر، في وأشغل طمع، في وأتحرج جهد، في وأتعفف
في وأفي بعطائاه، شحه وأيغلب بمعروأفه، فحشه وأيطرد للمجهود، وأرحمة ثقة، في وأشفق
به يحمي وألآ الغضب، يغلبه وألآ شكور، الرخآاءا وأفي صبور، المكاره وأفي وأقور، الزلآزل
وألآ بالجار، يضر وألآ الرحم، يقطع وألآ يتعظم وألآ يتكبر وألآ يفخر، وألآ يختال وألآ الحمية،
تزدريه وألآ شهوته، تغلبه وألآ مهين، وألآ وأاهن وألآ غليظ، وألآ بفظ ليس بالمصاب، يشمت
يفضحه وألآ هواه، به يميل وألآ فرحه، يغلبه وألآ بصره، يسبقه وألآ لسانه، يبدره وألآ رغبته،



ينصر يحسد، وألآ يبغى وألآ يلمز، وألآ يهمز وألآ لينه، به يقصر وألآ حرصه، يستخفه وألآ بطنه،
إذا يعفو يسرف، وألآ يبذر وألآ يبخل وألآ وأالضعيف، السقيم وأيرحم الغارم، وأيعين المظلوم

ذلها، من يجزع وألآ الدنيا، رغب يرغب لآ راحة، في منه وأالناس عناءا في منه نفسه ظلم،
خآلقه في يرى لآ إليه، صائار هو ما يهمه به، شغل قد هم وأله قبله أقبلوا هموم س للنا

جزع، حزنه في وألآ بطر، فرحه في وألآ لبس، إيمانه في وألآ دنس، دينه في وألآ نقص،
فهذه الجاهل، عن وأيعرض الباطل، عن يتكرم صاحبه، من به وأيسعد استشاره، من يرشد
ًا، ثمانون وأهي المؤمن أخآلق ضدها. المنافق أخآلق وأمثلها خآلق

حيان. ابن أخآبرنا الرحيم. قال عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سمعت قال شقيق، بن الحسن بن علي بن محمد حدثنا قال أحمد، بن إسحق حدثنا قال

العمل، كثير الكلم قليل يقول: المؤمن الفضيل سمعت الشعث. قال بن إبراهيم إسحق أبا
العمل. قليل الكلم كثير وأالمنافق

الحضرمي. الله عبد بن محمد حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال ابن أخآبرنا "وأبه" قال
يزيد بن خآالد عن لهيعة، ابن حدثنا الحباب. قال بن زيد حدثنا كريب. قال أبو حدثنا قال

مالك بن الحارث عن الجهم، أبي بن محمد عن هلل، أبي ابن سعيد عن السكسكى،
يا أصبحت له: "كيف فقال وأسلم آله وأ عليه الله صلى الله برسول مر أنه النصاري،

ًا أصبحت فقال حارث؟ ًا، مؤمن حقيقة فما حقيقة شيءا لكل فإن تقول، ما انظر فقال حق
أنظر فكأني نهاري، وأأظمأت ليلي لذلك وأأسهرت الدنيا عن نفسي عزفت قال: فد إيمانك؟

ًا، ربي عرش إلى أهل إلى أنظر وأكأني فيها، يتزاوأروأن الجنة أهل إلى أنظر وأكأني بارز
ًا. فالزم عرفت حارث: قد يا فقال فيها، يتضاغون النار ثلث

عليه. قراءاة البغدادي المهيار بن رستة بن الله عبد بن عمر بن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال المهري، الله عبد بن محمد حدثنا قال إملءا، يوسف بن عمر حدثنا قال

أنس، عن ثابت عن أبيه عن كيسان، بن اله عبد بن إسحق حدثنا الخراساني. قال الدرداءا
ًا أن له: كيف فقال متكئ وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على دخآل معاذ

ًا، بالله قال: أصبحت معاذ؟ يا أصبحت ًا قول لكل أن قال مؤمن حقيقة، حق وألكل مصداق
ًا أصبحت ما الله نبي يا فقال تقول؟ ما مصداق فما أمسي، لآ أني ظننت إلآ قط صباح
أتبعها لآ أني ظننت إلآ خآطوة خآطوت وألآ أصبح، لآ أني ظننت إلآ قط مساءا أمسيت وأما

وأأربابها وأأوأثانها نبئها وأمعها كتابها إلى تدعى أمة كل جاثية، أمة كل إلى أنظر وأكأني أخآرى،
قال: الجنة، أهل وأثواب النار أهل عقوبة إلى أنظر وأكأني الله، دوأن من تعبد كانت التي

فالزم". عرفت
بن دليل أخآبرنا حيان. قال ابن أخآبرنا عليه. قال قراءاة الذكواني القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن إسحاق حدثنا منيب. قال بن العزيز عبد المروأزي يعني الدرداءا أبو حدثنا إبراهيم. قال
على دخآل جبل بن معاذ أن مالك، بن أنس عن ثابت عن أبيه عن كيسان، بن الله عبد

أصبحت قال معاذ؟ يا أصبحت فقال: "كيف متكئ وأهو وأسلم وأىله عليه الله صلى النبي
ًا، بالله ًا قول لكل إن قال مؤمن يا فقال تقول؟ ما مصداق فما حقيقة، حق وألكل مصداق
ًا أصبحت الله: ما نبي ظننت إلآ قط مساءا أمسيت وأما أمسي لآ أني ظننت إلآ قط صباح
أمة كل إلى أنظر وأكأني أخآرى، أتبعها لآ أني ظننت إلآ خآطوة خآطوت وألآ أصبح، لآ أني

كتابها إلى تدعي أمة كل جاثية
النار أهل عقوبة إلى أنظر وأكأني الله دوأن من تعبد كانت التي وأأربابها وأأوأثانها نبيها معها

فالزم". عرفت قد قال الجنة، أهل وأثواب
أبو حدثنا عليه. قال بقراءاتي غسان بن طلحة بن إبراهيم بن إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

مغسل المقرى العطار رستة بن محمد بن الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب
الخلفاءا.

وأالربيع بكير بن يحيى حدثنا موسى. قال بن عيسى حدثنا يحيى. قال بن زكريا حدثنا قال
الله صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن مجاهد، عن رباب بن هاروأن عن بدر بن

منان وألآ مختال ريحها يجد وألآ عام، خآمسمائاة مسير من يوجد الجنة وأسلم: "ريح وأآله عليه
خآمر". مدمن وألآ

الغني عبد بانتفاءا عليه، بقراءاتي العتيقي محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحافظ.

محمد حدثنا جدي. قال حدثنا الداركي. قال الله عبد بن العزيز عبد القاسم أبو حدثنا قال
عن زياد، أبي بن يزيد عن قيس أبي بن عمر عن الفضل، بن سلمة حدثنا حميد. قال بن



حين الزاني يزني قال: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن صالح أبي
شرف ذات نهبة ينتهب وألآ مؤمن وأهو يسرق حين السارق يسرق وألآ مؤمن، وأهو يزني
مؤمن". وأهو رؤوأسهم إليه المسلمون يرفع

عليه. قال بقراءاتي المكفوف محمد بن علي بن محمد بن أحمد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
النيسابوري. يحيى بن محمد حدثنا الداري. قال خآالد بن أحمد حدثنا حيان. قال ابن حدثنا
النبي عن عمر ابن عن أبيه، عن زيد بن محمد بن عاصم عن جميل بن الهيثم حدثنا قال

وأأن الله إلآ إله لآ أن خآمس: شهادة على السلم قال: "بني وأسلم وأآله عليه الله صلى
ًا الله عبد أبو رمضان" قال وأصوم البيت، وأحج الزكاة، وأإيتاءا الصلة، إقام الله، رسول محمد
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول يفرق حماد: وألم بن نعيم أبو قال يحيى، بن محمد

وأاحد. وأاليمان هاهنا نعيم: وأالسلم اليمان. قال من كلها وأميزها العمال، وأبين القرار بين
حدثنا عليه. قال بقراءاتي الرجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أحمد العباس أبو حدثنا بجرجرايا. قال المفيد نصر بن محمد بن أحمد ابن محمد بكر أبو
عن اسامة أبو حدثنا المحاربي. قال أسد ابن الحارث حدثنا مسروأق. قال بن محمد بن

الله رسول يا رجل قال: قال هريرة أبي عن هبيرة بنت جعدة مولى يحيى عن العمش
كثر من وأذكر فلنة

النار. في قال: هي بلسانها، جيرانها تؤذي وألكن صلتها،
قال. المثنى بن معاذ حدثنا الشافعي. قال بكر أبو حدثنا غيلن. قال ابن أخآبرنا "وأبه" قال

عمروأ حدثني الثوري. قال يعني سفيان عن سعيد، ابن يعني يحيى حدثنا قال مسدد حدثنا
فقال: بعام وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي بعد بكر أبو قال: قام عبيدة أبي عن مرة، بن

ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قام ًا يعط لم آدم ابن فقال: "إن أوأل عام شيئ
وأإياكم الجنة، في فإنهما وأالصدق بالبر وأعليكم العافية، الله فاسألوا العافية من أفضل

النار". في فإنهما وأالفجور وأالكذب
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو حدثنا السقاطي. قال العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا بالبصرة. قال منزله
عمار. قال بن عكرمة حدثنا الوليد. قال أبو حدثنا الجمحي. قال الخباب بن الفضل خآليفة
الخطاب، نب عمر حدثني عباس. قال ابن حدثني الحنفي. قال سماك وأهو زميل أبو حدثني

فقالوا وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول أصحاب من نفر قتل خآيبر يوم كان قال: لما
ً ذكروأا حتى شهيد وأفلن شهيد فلن الله صلى الله رسول فقال شهيد، فقالوا: فلن رجل
الله رسول قال ثم غلها، بردة أوأ غلها عباءاة في النار في رأيته إني وأسلم: كل وأآله عليه
غال، الجنة يدخآل لآ إنه الناس في فناد إذهب الخطاب ابن وأسلم: يا آله عليه الله صلى
الناس. في فناديت فخرجت قال

قراءاة الحسيني الزيدي عمر بن محمد بن إبراهيم طاهر أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
عليه.
عاصم بن علي بن الحسن حدثنا الشيباني. قال الله عبد بن محمد الفضل أبو أخآبرنا قال

عيينة. قال بن سفيان حدثني داوأد. قال بن سليمان الشاذكوني أيوب حدثنا الزفري. قال
أن خآلل: أوألها أربع في كلها الناس علوم يقول: وأجدت محمد بن جعفر الله عبد أبا سمعت
أن وأالرابعة منك، أراد ما تعرف أن بك. وأالثالثة صنع ما تعرف أن الثانية ربك، تعرف
دينك. من يخرجك ما تعرف

الله عبد سمعت يقول، المفيد بكر أبا سمعت يقول، الرجي العزيز عبد سمعت "وأبه" قال
يقول: ألحق معاذ بن يحيى سمعت يقول وأمائاتين وأتسعين خآمس سنة الرازي سهل بن

الله. على المتكبرين من أنه فاعلم فرده وأجده فإذا آدم ابن إلى الله رسل من رسول
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الوراق. لمحمود محمود بن الله عبيد حدثني قال حيان، ابن حدثنا
ًا أيا ًا تحريكة=وأتسكينة كل في وألله الجاحد يجحده كيف أم الل_ه يعصي كيف عجب أبد

ابن أخآبرنا السيد قال "وأبالسناد" المتقدم وأاحد أنه على آية=تدل له شيءا كل وأفي شاهد
مريم. أبي ابن حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال

عن حبيش بن زر عن النجود أبي بن عاصم عن الربيع بن قيس عن الفريابي حدثنا قال
عليه الله صلى محمد وأالرائاي الكبرى، ربه آيات من رأى تعالى: "لقد قوله في الله عبد
بين ما سد قد جناح منها جناح، ستمائاة له صورة في السلم عليه جبريل وأسلم وأآله

وأالمغرب. المشرق



في عليه غسان. بقراءاتي بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
يحيى محمد أبو حدثنا قال سيف، بن محمد بن علي القاسم أبو حدثنا بالبصرة. قال منزله

حفص حدثنا بشر. قال حدثنا خآالد. قال بن يزيد بن إسحاق حدثنا صاعد. قال بن محمد بن
قال: أطفال عباس ابن عن عكرمة عن إبان بن الحكم حدثنا العدني. قال عمر بن

الموءاوأدة تعالى: "وأإذا الله يقول كذب، فقد النار في أنهم زعم فمن الجنة، في المشركين
البنين. وأيحبس البنات تدفن الجاهلية في كان المدفونة، في قتلت" قال ذنب بأي سئلت

عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الحسين حدثنا الرازي. قال محمد بن عيسى القاسم أبو حدثنا حيان. قال ابن حدثنا

علي بن منذر حدثنا النصاري. قال حسين بن الحسن حدثنا بالكوفة. قال الحبري الحكم
عليه الله صلى الله رسول قال قال عمر ابن عن نافع عن عمر بن الله عبيد عن العتري

له، صلة لآ لمن دين وألآ له، طهور لآ لمن صلة وألآ له، أمانة لآ لمن دين وأسلم: "لآ وأآله
الجسد". من الرأس كموضع الدين من الصلة موضع إنما

الصفهاني. قال نايلة بن إبراهيم حدثنا الطبراني. قال أخآبرني ريذة. قال ابن أخآبرنا "وأبه" قال
عن الثوري، سفيان عن سعيد أبو حدثنا النعمان. قال حدثنا المغيرة. قال بن محمد حدثنا

وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أمامة أبي عن معدان، بن خآالد عن يزيد، بن ثور
على توكلت فقل غلبت فإن الجهد نفسك من قابل العجز على ليلوم تعالى الله قال: "إن

الوكيل". وأنعم الله وأحسبي الله
التوزي بن الحسين بن علي بن أحمد بن محمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

بقراءاتي
أخآو محمد بن سعيد حدثنا المرزباني. قال عمران بن محمد الله عبد أبو حدثنا عليه. قال

إسماعيل بن وأمعلى معون أبو حدثنا الرفاعي. قال هشام أبو حدثنا الحافظ. قال بن زهير
وأجل. عز ربها من الثواب تنتظر ناظرة" قال ربك إلى ناضرة يومئذ "وأجوه صالح أبي عن

بن الحسن محمد وأأبو السواق بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
جعفر بن أحمد بكر أبو حدثنا منهما. قالآ وأاحد كل على بقراءاتي الجوهري محمد بن علي

بن الفضل نعيم أبو حدثنا موسى. قال بن بشر حدثنا القطيعي. قال مالك بن حمدان بن
ًا قال: كنا همام عن إبراهيم عن منصور عن سفيان حدثنا دكين. قال فقيل حذيفة مع جلوس

ً إن له وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت حذيفة فقال عثمان، إلى الحديث يرفع رجل
قتات". الجنة يدخآل يقول: "لآ وأسلم

عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد بن إبراهيم حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا
عمران حدثنا نخيلة. قال أبو حدثنا الجرمي. قال محمد بن سعيد حدثنا المخرمي. قال أيوب

رسول قال قالت عائاشة عن مليكة، أبي ابن محمد بن الله عبد عن أنس، أبو أنس بن
يبالي لآ الله ليدعنكم أوأ بالمعروأف وألتأمرن المنكر وأسلم: "لتنكرن وأآله عليه الله صلى الله
آخآر: "لتأمرن مجلس في وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول وأقال غلبكم" قالت من

يستجاب فل أخآياركم يدعو ثم شراركم الله ليستعملن أوأ المنكر عن وألتنهن بالمعروأف
لهم".

الحسين الله عبد أبو حدثنا عليه. قال قراءاة التنوخآي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
المخرمي. أيوب بن الله عبد بن إبراهيم حدثنا العسكري. قال الدقاق عبيد ابن محمد بن

إسحق أبو حدثنا مسافر. قالآ بن وأروأح عطاءا بن يزيد حدثنا مالك. قال بن صالح حدثنا قال
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه عن البجلي، جرير بن الله عبد عن السبيعي

إلآ يغيروأن فل وأأعز منه أمنع وأهم بالمعاصي يعمل من فيهم يكون قوم وأسلم: "مامن
بعقاب". وأجل عز الله أصابهم

حدثنا إملءا. قال حيان ابن حدثنا الحسناباذي. قال الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحسن بن علي عن الحواري أبي بن أحمد حدثنا النماطي. قال حسان أبي بن إسحق

الكوفي.
على دلني رب وأسلم: أي عليه الله صلى موسى قال قال كريمة أبي ابن من سمعت قال

عمل
رضاي إن ذلك تطيق لن إنك عمران ابن يا إليه الله فأوأحى رضاك، به نلت عملته أنا إذا
ًا وأسلم عليه الله صلى موسى فخر قال تطيقه، وألن كرهك في ًا ساجد وأقال: اللهم باكي



ًا تكلم وألم بالكلم خآصصتني الله فأوأحي رضاك، به أنال عمل على تدلني وألن قبلي بشر
بقدري". رضاك في رضاي إن عمران ابن يا إليه تعالى

اثنتين سنة في بجرجرايا المفيد بكر أبو حدثنا الزجي. قال القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن يحيى أبو حدثنا الفقيه. قال البزاز سعيد بن أحمد بن محمد حدثنا وأثلثمائاة. قال وأسبعين

بن زهرة عن يزيد عن نافع عن الدائام، عبد بن خآالد حدثنا الوقار. قال يحيى بن زكريا
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة أبي عن المسيب، بن سعيد عن معبد،

من أفضل صلة غير في وأقرآن صلة، غير في قرآن من أفضل صلة في وأسلم: "قرآن
جنة وأالصيام الصيام، من أفضل وأالصدقة الصدقة، من أفضل وأالذكر الذكر، من سواه

وألآ بنية، إلآ عمل وألآ قول وألآ العمل، إلآ قول وألآ وأعمل، قول وأاليمان النار، من حصينة
السنة". باتباع إلآ نية وألآ عمل وألآ قول

أصفهان نزيل البغدادي رسته بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بالبصرة. قال الثلثاني يزيد أبي بن محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا بها. قال عليه بقراءاتي

إبراهيم حدثنا التستري. قال إسحق بن الحسين حدثنا قال بسطام بن أحمد بن علي حدثنا
عليه نون بن يوشع إلى تعالى الله أوأحى عطاءا. قال بن الوضين عن الصنعاني عمروأ بن

ًا وأاربعين ألف مائاة قومك من مهلك السلم: "إني ًا وأثلثين شرارهم من ألف خآيارهم. من ألف
يغضبون لآ وأيشاربونهم يواكلونهم إنهم قال خآيارهم؟ بال فما أشرارهم تهلك رب يا قال

لرضاي". يرضون وألآ لغضبي
أحمد حدثنا حيان. قال ابن أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي الذكواني القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد سمعت يقول عاصم بن محمد سمعت صبيح. قال بن محمود ابن محمد بن
به. تتصدق درهم ألف مائاة من إلي أحب مظلمة في تدفعه يقول: دانق النعمان

بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا بالله. قال المرشد المام السيد "وأبه" إلى
بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو حدثنا عليه. قال بقراءاتي المقرى الجورذاني الحسين
عقدة. قال بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا المديني. قال شهدل بن إبراهيم

بن أحمد حدثنا
الصمد عبد عن مخارق بن حصين حدثنا أبي. قال حدثنا الله. قال عبد أبو سعيد بن الحسن

عليه أبى الله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس عن أبيه عن
ًا". قتل من في مؤمن

عليهم علي عن آبائاه عن أبيه عن محمد بن جعفر عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
في وأالفاسقون. كلها الكافروأن" وأالظالمون هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم لم السلم: "وأمن

المة. هذه
حدثنا مريم. قال أبي ابن حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا قال ريذة ابن أخآبرنا "وأبه" قال

تعالى: قوله في الله عبد عن علقمة عن إبراهيم عن العمش عن سفيان، عن الفريابي
ًا رآى الكبرى" قال ربه آيات من رآى "لقد الفق. سد قد أخآضر رفرف

عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا المغيرة. قال بن محمد بنت بن رسته بن أحمد حدثنا حيان. قال ابن أخآبنرا

المغيرة.
قال: "لآ يرفعه هريرة أبي عن صالح أبي عن العمش عن سفيان عن النعمان حدثنا قال

يشرب وألآ مؤمن، وأهو يسرق حين السارق يسرق وألآ مؤمن، وأهو يزني حين الزاني يزني
معروأضة". وأالتوبة مؤمن وأهو يشرب حين الخمر

المازني. قال حيان بن محمد حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال ابن أخآبرنا "وأبه" قال
قريش عن مدعور بن حصين عن علي بن حيان حدثنا الخطاب. قال بن العزيز عبد حدثنا

لمن إيمان وأسلم: "لآ آله وأعلى عليه الله صلى الله رسول قال قال الله عبد عن التميمي
حتى عبد دين يستقيم لآ بيده محمد نفس وأالذي له، عهد لآ لمن دين وألآ له، أمانة لآ

جاره يأمن لآ من الجنة يدخآل وألآ قلبه، يستقيم حتى لسانه يستقيم وألآ لسانه، يستقيم
غير من مالآ أصاب رجل وأأيما وأظلمه، غشمه قال البوائاق؟ وأما الله رسول يا قيل بوائاقه،

النار، إلى فزاده بقي وأما منه، يقبل لم تصدق وأإن فيه، له يبارك لم منه انفق إن حله
الطيب". يكفئ الطيب وألكن الخبيث يكفئ لآ الخبيث إن

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا الكوفي. قال العامري شعيب بن محمد بن علي القاسم أبو حدثنا بالبصرة. قال منزله

بن محمد حدثنا شداد. قال بن مخلد أخآبرنا أبي. قال حدثنا مروأان. قال بن محمد بن إسحق



وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الله عبد عن مرة عن زبيد عن الله عبيد
عريان، "اليمان
العمل". وأثمرته الفقه، وأماله الحياءا، وأرأسه التقوى، وألباسه

عليه. قال بقراءاتي المكفوف محمد بن محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن الله عبد أخآبرنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

عجلن ابن عن سفيان حدثنا عمر. قال أبي المؤدب ابن حدثنا قالآ إسحق بن وأأحمد عمران
بعض وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي يقول: أوأصى مكحولآ سمعا جابر بن يزيد بن وأيزيد
ًا مكتوبة صلة تتركن فقال: وألآ أهله ًا مكتوبة صلة ترك من فإنه متعمد من برئ فقد متعمد
الله. ذمة

الشافعية إمام الطبري طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بنيسابور. قال إملءا النماطي أحمد بن محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا عليه. قال بقراءاتي

الحمسي. قال إسماعيل بن محمد حدثنا البيهقي. قال إبراهيم ابن شعيب صالح أبو حدثنا
رسول قال قال عمر، ابن عن مجاهد عن ليث عن المحاربي، محمد بن الرحمن عبد حدثنا
شاركته وأإن نفعك شاوأرته إن النخلة مثل المؤمن وأسلم: "مثل وأآله عليه الله صلى الله

منافع". منها شيءا كل النخلة وأكذلك نفعك، شيته ما وأإن نفعك
بكر أبو أخآبرنا عليه. قال قراءاة الذكواني أحمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بكر حدثنا الخيراني. قال إبراهيم بن محمد حدثنا القتات. قال محمد بن محمد ابن الله عبد
رسول قال بكرة. قال أبي عن الحسن عن فضالة بن مبارك حدثنا بكار. قال ابن - يعني

صاحبة قتل يريد وأكلهما بسيفيهما المسلمان التقى وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله
المقتول؟ بال فما القاتل الله: هذا رسول يا قالوا النار، في فكلهما صاحبه أحدهما فقتل
صاحبه". قتل أراد إنه قال

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
- علي حدثنا السفاطي. قال العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا بالبصرة. قال منزله
ميسرة بن الفضيل على قرأ أنه التيمي سليمان بن المعتمر حدثنا الله. قال عبد ابن يعني
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن موسى أبي حديث عن حدثه بردة ابا أن جرير عن

ًا مات وأمن السحر، وأمصدق الرحم، وأقاطع الخمر، الجنة: مدمن يدخآلون لآ قال: "ثلثة مدمن
ًا أوأ للخمرة نهر قال الغوطة نهر وأما قيل الغوطة، نهر من تعالى الله سقاه للخمر مدمن

المومسات فروأج من يجري
فروأجهن". ريح من النار أهل يؤذي

عليه. بقراءاتي الحسني المحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
العزيز. قال عبد أخآبرنا عليه. قال قراءاة الحراز إسحاق بن محمد بن علي أخآبرنا قال

العباس بن الفضل بن محمد حدثنا حبيب. قال ابن إسرائايل بن سليمان الله عبد أبو حدثني
عقبة. عن الوليد عن السماك ابن حدثنا بشر. قال أبو المهدي بن محمود حدثنا البلخي. قال

ناصح لنفسه ناصح وأتعالى تبارك بربه ثقته السلم: "المؤمن عليهم علي بن زيد قال قال
المؤمن. لخآيه

ًا يأمن فمن انتصحه من يغش وأ نفسه يغش بدنياه يقبه وأالمنافق ينتصح وأمن يندم منافق
ًا يسلم". وألآ يخب غاش

بن علي بن أحمد وأحدثنا حيان. قال ابن أخآبرنا الذكواني. قال القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
لآ أنهم الناس يقول: ليستيقن سفيان أبا سمعت عاصم. قال بن محمد حدثنا الجاروأد. قال

ًا. قال السلم في يروأن لآ العالم رأيت يقول: إذا سفيان أبا وأسمعت عاصم بن محمد فرج
صاحب قال: كل سفيان أبي عن محمد عنه. وأقال تأخآذ أن لك فليس علمه في يتورع

سفيان: أبو وأقال العلم. قال السلم وأآلة بآلة إلآ صناعته في يعمل أن لآيقدر صناعة
الدنيا مفاتيح قال: وأضعوا سفيان أبي عن محمد للجاهل. وأقال ستر للعالم زين السكون

محمد عن رستة بن الله عبد فانفتحت. ذكر الخآرة مفاتيح فوضعوا تنفتح فلم الدنيا على
أن لك فليس علمه في يتورع لآ العالم رأيت يقول: إذا سفيان أبا سمعت قال عاصم، بن

اليقين. وأالخآلص عامله على ذنب فهو الله لغير عمل وأكل قال عنه، تأخآذ
بأخآذ بما تنتفع كنت إن النعمان لي قال سفيان، أبي عن عاصم بن محمد حكى "وأبه" قال

عليك. الحجة من فاقلل وأإلآ
ثمان سنة القعدة ذي من وأالعشرين الثالث في إملءا عنه الله رضي السيد "وأبه" إلى

إبان بن محمد حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال ابن أخآبرنا وأأربعمائاة. قال وأسبعين



يونس عن منصور بن الحكيم عبد حدثنا الواسطي. قال خآالد بن عمار حدثنا قال الصفهاني
رسول مع صهيب. قال: صليت عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن البناني ثابت عن عبيد، بن

بوجهه علينا أقبل انصرف فلما العشاءا، صلتي إحدى وأسلم وأآله عليه الله صلى الله
ًا، الله قضاءا من قال: عجبت أعلم، وأرسوله الله قالوا ضحكت؟ مما تسألوني ألآ فقال ضاحك

كل إن المسلم، للعبد
ًا له الله قضى ما ًا له الله قضى ما كل أحد وأليس خآير المسلم. العبد إلآ خآير

القاسم أبو القاضي أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي التنوخآي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
إسحاق أبو أحمد بن إبراهيم حدثنا الموصلي. قال المؤمل بن محمد بن علي ابن صدقة

العسكري نجيح بن سلمة بن إسماعيل بن محمد حدثنا بالموصل. قال الدعاءا القرسيسيني
بن جعفر حدثنا الشامي. قال أنس بن موسى بن محمد بن أحمد حدثنا مكرم. قال بعسكر
صلى الله رسول قال: قال أمامة، أبي عن غالب بن عن أبي حدثنا فرقد. قال بن حسن

الله برأ من ألآ العرش بطنان من مناد نادى القيامة يوم كان وأسلم: "إذا وأآله عليه الله
ًا الجنة فليدخآل نفسه وأألزمه ذنبه من له". مغفور

عليه. قال بقراءاتي المؤدب المكفوف محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الوليد حدثنا عمار. قال بن هشام حدثنا سعيد. قال بن أحمد حدثنا حيان. قال ابن أخآبرنا

صلى النبي أن هريرة أبي عن معدان، بن خآالد عن الرجي، يزيد ابن ثور حدثنا مسلم. قال
ًا للسلم قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله ًا ضوءا الله تعبد أن ذلك من الطريق، كمنار وأمنار
وأالمر البيت، وأتحج رمضان، شهر وأتصوم الزكاة، وأتؤتي الصلة، وأتقيم به، تشرك وألآ

آدم بني على وأتسليمك عليهم دخآلت إذا أهلك على وأتسليمك المنكر، عن وأالنهي بالمعروأف
السلم عليك يردوأا لم وأإن وأعليهم الملئاكة عليك ردت السلم عليك ردوأا فإذا لقيتهم إذا

ًا منهم انتقص وأمن عنهم، سكتت أوأ وألعنتهم السلم الملئاكة عليك ردت من سهم فهو شيئ
ظهره". وأراءا السلم وألى فقد تركهن وأمن يدعه، السلم

الصانع بن علي بن محمد حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال ابن أخآبرنا "وأبه" قال
المكي.

بن سليمان عن وأهب، بن الله عبد حدثنا قال المديني، يحيى بن العزيز عبد حدثنا قال
الله رسول قال قال عباس، ابن عن طاوأوأس عن ليث عن الثوري، سفيان عن عيسى
وأالرخآاءا نعمة، البلءا يعد لم من اليمان مستكمل بمؤمن وأسلم: "ليس وأآله عليه الله صلى

وألم قالوا صلة، في يكن مالم غم في يكن لم من اليمان مستكمل بمؤمن وأليس مصيبة،
آدم". ابن يناجي إنما صلة غير في كان وأإذا ربه يناجي المصلي لن قال الله؟ رسول يا

بالبصرة. منزله في عليه بقراءاتي غسان بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
المقرئ شيبة بن محمد بن الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال

مغسل العطار
أبي حدثنا عامر. قال بن إبراهيم حدثنا الخطابي. قال عمر بن الكبير عبد حدثنا الخلفاءا. قال

.
بن عيسى عن عنبسة عن الشكمني تحريف فلن قال العمي، أوأ القمي يعقوب حدثنا قال

وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال الصحابة. قال من رجل شريك عن حارثة
وأمن اليمان، منه خآرج مضطر وألآ مكره غير الخمر شرب وأمن اليمان، منه خآرج زنى

شريك عليه" قال وأجل عز الله تاب تاب فإن اليمان، منه خآرج الناس يستشرنها نهبة انهب
عليه الله صلى النبي عن روأى الكوفي، العنسي حنبل بن هو - وأيقال جنيد ابن هو هذا
ً وأسلم وأآله بن عيسى عنه روأى السلم عليه المؤمنين أمير عن يروأي له، صحبة وألآ مرسل

النصاري. جارية
عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عمروأ. بن أحمد بكر أبو حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
أبو حدثنا قال منصور، بن الرحمن عبد حدثنا سعيد. قال أبو سعيد بن الله عبد حدثنا قال

ً سعيد: سألت علي حدثنا الحبوب. قال أبو أخآبرنا قال النصر، اسمه فقال اسمه، عن رجل
ًا كنا السلم: قال عليه طالب أبي بن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عند جلوس

الدين هذا في شيءا بأشد الله: أخآبرني رسول يا فقال البادية، أهل من رجل علينا فطلع
ًا وأأن الله إلآ إله لآ أن ألينه: شهادة قال وأألينه؟ العالية أخآا يا وأأشده وأرسوله، عبده محمد

مالآ أصاب من العالية: إنه أخآا يا له، زكاة وألآ صلة وألآ له، أمانة لآ لمن دين لآ المامة،
من العالية: إنه أخآا يا النار، إلى زاده كان ادخآره فإن عليه، يؤجر لم فأنفق حرام من



ًا فلبس فأنفق حرام من مالآ أصاب ًا- لم - يعني جلباب ذلك ينح حتى صلته تقبل قميص
وأعليه صلته أوأ رجل عمل يتقبل أن من العالية أخآا يا وأأجل أكرم الله إن عنه، الجلباب
حرام. من جلباب

بن أحمد حدثنا حيان. قال ابن أخآبرنا قال المؤدب، المكفوف أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الزبير، بن الحارث حدثنا قال إسحاق، بن إسماعيل حدثنا قال إبراهيم، بن محمد

ًا، عليه وأأثنى اللهبيين مولى راشد أبو عن جريج ابن عن القداح، سالم بن سعيد عن خآير
ًا قال: إن عنه الله رضي عباس ابن عن عطاءا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أتى وأحشي
ًا محمد: أتيتك يا فقال الله صلى الله رسول فقال الله، كلم أسمع حتى فأجرني مستجير
في فأنت أتيتني إذا فأما جوار، غير على إلى أراك أن أحب كنت وأسلم: قد وأآله عليه

قال الله، كلم تسمع حتى جواري
يبتغي من الله يقبل وأزنيت: فهل الله حرم التي النفس وأقتلت العظيم بالله أشركت فإني
يدعون لآ أنزلت: "وأالذين حتى وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فصمت قال توبة؟

ًا أرى فقال عليه، فقرأها به فدعا آخآر" الية، إلها الله مع ًان أعمل لآ فلعلي شرط أنا صالح
ذلك دوأن ما وأيغفر به يشرك أن يغفر لآ الله فنزلت: "إن الله كلم أسمع حتى جوارك في

كلم أسمع حتى جوارك في أنا يشاءا، لآ ممن فلعلي فقال عليه، فتلها به يشاءا" فدعا لمن
نعم، الله" فقال رحمة من تقنطوا لآ أنفسهم على أسرفوا الذين عبادي فنزلت: "يا الله،
ًا أرى لآ الن وأأسلم. شرط

محمد أبو أخآبرنا الواعظ. قال الصالحاني علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبا أخآبرنا "وأبه" قال
قرة حدثنا الخزاعي. قال محمد بن أحمد حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد
عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن الحكم عبد حدثنا حبيب. قال بن

ًا يكون لآ الرجل وأسلم: "إن وأآله إنما شره من آمن وأهو يبيت بوائاقه جاره يأمن حتى مؤمن
راحة". في منه وأالناس عناءا في منه نفسه الذي المؤمن

عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا الحارث. قال ابن - يعني محمد بن إبراهيم حدثنا حيان. قال بن أخآبرنا

مليكة أبي بن سمعت المكي. قال معروأف أبي عن رباح عن النعمان حدثنا المغيرة. قال
ابن بين وأكنت حضرها، فيمن فكنت الناس فحضرها عثمان بن أبان امرأة يقول: توفيت

رسول فإن البكاءا عن هؤلآءا تنه ألآ عمر ابن فقال النساءا، فبكى قال عمر، وأابن عباس
ابن فقال عليه، أهله بعض ببكاءا يعذب الميت قال: إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله

وأا خآياه يقول: وأا وأهو صهيب حجر في وأرأسه طعن صبيحة مر على دخآلت ذلك عند عباس
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فإن علي تبك لآ أخآي ابن يا فقال فأفاق مصيبتاه،
ذلك فذكرت عائاشة على فدخآلت عنده من فخرجت عليه، أهله ببكاءا يعذب الميت قال: إن

قال ما يخطئ، السمع وألكن وألآمتهم، مكذب غير من حدث لقد عمر، الله رحم فقالت لها
ذلك فإن بعده، الناس فعل ما يضره المؤمن إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول

وأجرمه بخطيئته ليعذب الكافر إن قال وألكنه أخآرى، وأزر وأازرة تزر وألآ تعالى الله كتاب في
عذابا. عليه أهله ببكاءا ليزداد إنه قال أوأ عليه، ليبكون وأإنهم

وأيوسف الكشي مسلم أبو حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال ابن أخآبرنا "وأبه" قال
القاضي
مرزوأق. قال بن عمر حدثنا البصري. قالوا العبدي سعيد بن وأأحمد الضبي عمر بن وأعثمان

صلى النبي عن الله عبد عن عياض أبي عن ربه، عبد عن قتادة عن القطان عمران أخآبرنا
يهلكنه حتى الرجل على يجتمعن فإنهن الذنوب وأمحقرات قال: "إياكم وأسلم وأآله عليه الله
فحضر فلة بأرض كان كرجل مثل لهن ضرب وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول وأإن

ًا ذلك من جمعوا حتى بالعود يجيءا الرجل فجعل القوم صنيع ًا وأأججوا سواد ما فأنضجوا نار
فيها".

الهمذاني الله عبد بن علي الحسن أبو حدثنا الرجي. قال القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عطاءا، بن أحمد قال مأمون. قال بن علي أشك- ابن -أنا عمر أوأ محمد حدثنا بمكة. قال

لعبده. اخآتياره في اتهمه وأمن ربه جهل من على المصيبة عظمت

 الثاني الحديث
بذلك يتصل وأما وأفضله العلم



القرشي الصنعاني الوليد بن أحمد بن محمد السلم جمال الدين محي الجل الشيخ أخآبرنا
إلى الداعي المسلمين فخر الدين بدر الفاضل الجل المير الشريف أخآبرنا قال عليه، قراءاة
إلى الهادي بن الناصر بن يحيى بن يحيى بن أحمد بن محمد الله عبد أبو المبين الحق
سبعة سنة من وأفضله حرمته الله عظم رمضان شهر في مناوألة السلم، عليهم الحق

السلم. قال ساكنها على المقدسة، بالمشاهد المحروأسة صعدة بمدينة وأخآمسمائاة وأتسعين
رحمه الله عبد بن الحسن الدين عماد الجل الشريف السيد عن وأإجازة مناوألة أروأيه وأأنا
عماد السلم شرف الدين قطب الزاهد الوأحد العالم المام القاضي أخآبرنا تعالى. قال الله

القعدة ذي في علينا بقراءاته تأييده الله أدام الكنى علي بن الحسن ابن أحمد الشريعة
الرحيم عبد منصور أبو المرشد المام القاضي أخآبرنا وأخآمسمائاة. قال وأخآمسين اثنتين سنة

وأثلثين ثلث سنة رمضان في تعالى الله رحمه الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر بن
علي ابن الرحيم عبد بن المظفر سعد أبو الشيخ وأالدي أخآبرني عليه. قال قراءاة وأخآمسمائاة
السلم شرف الدين قطب الوأحد الزاهد المام القاضي الشيخ أخآبرنا "ح" قال الحمدوأني

العباس أبو الزاهد المام الشيخ أخآبرنا تأييده. قال الله أدام الكني الحسن أبي بن أحمد
ست سنة عليه قراءاة تعالى الله رحمه الذوأني بابا القاسم أبي ابن الحسن بن أحمد

بالله الموفق بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد المام السيد حدثنا وأخآمسمائاة. قالآ وأثلثين
تعالى. قال الله رحمه عليه بقراءاتي الحسين الله عبد أبي

محمد بكر أبو أخآبرنا غيلن. قال بابن المعروأف الجزار إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا
البلدي. قال الهيثم بن إبراهيم حدثنا عليه. قال قراءاة الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن

بن زر عن النجود أبي بن عاصم حدثنا جعفر. قال أبو حدثنا إياس. قال أبي بن آدم حدثنا
فإني قال العلم، ابتغاءا قلت حاجتك؟ قال: ما المرادي عسال بن صفوان أتيت حبيش. قال

العلم ابتغاءا بيته من خآرج يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت
بالله المرشد المام السيد السناد" إلى صنع" "وأبهذا بما رضي له أجنحتها الملئاكة وأضعت
عليه قراءاة ريذة بن أحمد ابن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا عنه. قال الله رضي

الطبراني. أيوب بن أحمد بن سليمان أخآبرنا بأصفهان. قال
عروأة بن هشام عن سفيان حدثنا نعيم. قال أبو حدثنا العزيز. قال عبد ابن علي حدثنا قال
الله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عمروأ، بن الله عبد عن أبيه، عن
ًا العلم يقبض لآ وأجل عز لم إذا حتى العلماءا، يقبض وألكن الناس، صدوأر من ينتزعه انتزاع

ًا يترك وأأضلوا". فضلوا علم، بغير فأفتوا فسئلوا جهالآ، رؤساءا الناس اتخذ عالم
عليه بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بأصفهان.

الجهم أبو أخآبرنا قال المقرى، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال
عبد بن محمد حدثنا بدمشق. قال المشعراني طلب ابن أحمد بن الحسين بن أحمد

بن يزيد حدثنا هاروأن. قال بن يزيد حدثنا الجعفي. قال حسين أخآي -يعني الجعفي الرحمن
قال قال هريرة، أبي عن يسار بن سليمان عن الزهري، سليم بن صفوان عن عياض
ًا، شيءا لكل وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول الفقه، الدين هذا وأعماد عماد
أحب أتفقه ساعة أجلس هريرة: لن أبو قال عابد" قال ألف من إبليس على أشد وألفقيه

الصبح. إلى ليلة أقوم أن من إلي
بأصفهان. قال عليه قراءاة المقرى الجورذاني الحسين بن علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

أحمد يعلى أبو أخآبرنا المقرى. قال بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو حدثنا
الرحمن. قال عبد أبو حدثنا إبراهيم. قال بن أحمد حدثنا الموصلي. قال المثنى بن علي بن

يقول: سمعت الخراساني عطاءا سمع أنه كريمة أبي بن السكن أخآبرني حيوة. قال حدثنا
الذين يقول: "يرفع عباس ابن سمعت يقول، عكرمة غير وأعن اسكن قال يقول، عكرمة

آمنوا. الذين درجات" على العلم آوأتوا وأالذين منكم آمنوا
من إملءا الحافظ إبراهيم بن أحمد بن الله عبد بن الخليل يعلى أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن وأمحمد الزاهد، عمر بن محمد بن أحمد الحسن أبو حدثنا قال بقزوأين وألفظه حفظه
ًا الحافظ محمد بن الله عبد البلذري هاشم بن محمد بن أحمد حدثني بنيسابور. قالآ جميع

حدثني بمكة. قال المامية عند عصره إمام محمد بن علي بن الحسن حدثني الحافظ. قال
حدثني المحجوب. قال السيد علي بن محمد أبي حدثني المفتي. قال محمد بن علي أبي
أبي حدثني المرتضى. قال جعفر بن موسى أبي حدثني الرضي. قال موسى بن علي أبي

الصادق. محمد بن جعفر



العابدين. قال زين الحسين بن علي أبي حدثني الباقر. قال علي بن محمد أبي حدثني قال
سيد طالب أبي بن علي أبي حدثني الشهداءا. قال سيد علي بن الحسين أبي حدثني

النبياءا. قال سيد وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد حدثني السلم. قال عليهم الوأصياءا
أنا" من إلآ إله لآ الله أنا قال: "إني تعالى الرباب رب الله عن الملئاكة سيد جبريل حدثني

عذابي. من أمن حصني دخآل وأمن حصني دخآل قالها
الشريفان أخآبرنا عنه. قال الله رضي بالله المرشد المام الجل السيد السناد" إلى "وأبهذا

عمر بن محمد الحسن أبي الجليل الشريف ابنا وأإبراهيم الحسن طاهر وأأبو محمد أبو
بن محمد الفضل أبو أخآبرنا ببغداد. قالآ منهما وأاحد كل على قراءاة الزيدي العلوي الحسيني

بن حسن بن جعفر بن محمد بن جعفر الله عبد أبو حدثنا الشيباني. قال بن الله عبد
وأثلثمائاة. سبع سنة رجب في السلم عليهم طالب أبي بن علي المؤمنين أمير بن الحسن

أبي بن علي ابن الحسين بن علي بن زيد بن الحسين بن علي بن محمد حدثني قال
موسى. قال بن علي الرضي حدثني سنة. قال وأسبعين خآمس منذ السلم عليهم طالب
بن محمد أبي حدثني محمد. قال بن جعفر أبي حدثني جعفر. قال بن موسى أبي حدثني

عليهم طالب أبي بن عليه أبيه عن الحسين أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن علي
الجنة، ثمن يقول: "التوحيد وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال السلم،
طاعة". كل ملك وأالخآلص حكمة، كل مفتاح الله وأخآشية نعمة، كل شكر وأفاءا لله وأالحمد

أبو حدثنا عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن جعفر الله عبد أبو حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد ابن الله عبد محمد
السلم. عليهم طالب أبي بن علي بن الحسن بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن جعفر

محمد حدثنا قال
أبو الحجاج بن شعبة حدثنا الخطاب. قال ابن العزيز عبد حدثنا البصري. قال مهدي بن

في بالمدينة السلم عليهم الحسين بن علي بن زيد الهاشميين سيد سمعت بسطام. قال
الروأضة.

الله صلى النبي سمعت يقول، الله عبد بن جابر سمع أنه علي، بن محمد أخآي حدثني قال
باب إلى بيده وأأوأمأ السلم، عليه علي باب إلآ كلها البواب يقول: "سدوأا وأسلم وأآله عليه
السلم". عليه علي

أبو حدثنا إملءا. قال التنوخآي علي الحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
حدثنا سالم. قال بن الله عبد بن أحمد حدثنا الواعظ. قال عثمان بن أحمد بن عمر حفص
عبيد بن محمد بن الله عبد بن علي الحسن أبو وأحدثنا "ح" قال الرقي سعد بن علي

النبيل. الشاهد الزجاج
أبي عن حوشب، ابن شهر- يعني عن مطر عن شوذب ابن عن ربيعة بن ضمرة حدثنا قال

ًا ستين صيام له كتب الحجة ذي من عشرة ثمانية يوم صام قال: من هريرة يوم وأهو شهر
السلم عليه طالب أبي بن علي بيد وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أخآذ لما خآم، غدير

مولآه، فعلي مولآه كنت من قال الله، رسول يا بلى قال المؤمنين؟ وألي فقال: ألست
الله فأنزل مؤمن، كل وأمولى مولآه أصبحت طالب، أبي ابن يا لك بخ عمر: بخ فقال

صيام الله كتب رجب من وأعشرين سبعة يوم صام دينكم" وأمن لكم أكملت تعالى: "اليوم
ًا، ستين وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي على السلم عليه جبريل هبط يوم أوأل وأهو شهر

أتم. وأهو عبيد ابن حديث لفظ بالرسالة،
المعروأف الحناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد محمد حدثنا بها. قال عليه بقراءاتي بأصفهان الصوفية شيخ الرأس بمكشوف

سعيد. أبو حدثنا أيوب. قال بن العباس بن محمد حدثنا إملءا. قال حيان بن جعفر بن محمد
أبيه عن عطاءا بن عثمان عن الفراءا جعفر أبي بن الحميد عبد عن المحاربي حدثنا قال

بالصلة". إلآ وأالزكاة اليمان الله يقبل وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى النبي قال قال عمر،
ببغداد. قال عليه بقراءاتي العقيقي منصور بن أحمد بن محمد بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال

عبد بن أحمد حدثنا حيويه. قال بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو حدثنا
سفيان: قال عاصم. قال أبو حدثنا الجبار. قال عبد ابن سليمان حدثنا قال سابور، بن الله
سنة. عشرين يتعبد حتى الحديث يطلب لآ الفتى كان

إملءا. قال الفقيه الجلودي أحمد بن محمد بن يوسف الفضل أبو شيخنا أنشدنا "وأبه" قال
الشتا وأبرد الخريف المصيف=وأكرب بحر تؤذي كنت لنفسه: إذا فارس بن الحسن أنشدني
رضي المام السيد حدثنا "وأبه" قال متى لي قل للعلم الربيع=فأخآذك زمان حسن وأيلهيك



ًا، عنه الله رضي وأالدي حدثني عنه. قال الله عبد الحسن أبو القضاة قاضي حدثنا قال لفظ
موسى بن الله عبد سمعت الواحد. قال عبد بن الزبير سمعت أحمد. قال بن الجبار

زياد. بن الله عبيد عاصم أبو حدثنا خآلف. قال بن يحيى سلمة أبو حدثنا يقول، الجواليقي
قال قال أبيه، عن مسعود، بن الله عبد بن عبيدة أبي عن الفطس عجلن بن سالم عن

بني على وأجل عز الله سخط فيما وأسلم: "أتدروأن وأآله عليه الله صلى الله رسول
الرجل قال: كان أعلم، وأرسوله الله قالوا إسرائايل بني على الله غضب فيما أوأ إسرائايل،

لم كأنه وأيشاربه وأيواكله فيصافحه يلقاه ثم النهي بعض فينهاه الله معصية على الرجل يرى
ضرب منهم ذلك وأجل عز الله رأى فلما فيهم، ذلك فشا حتى الله معصية على يره

السلم". عليهما مريم بن وأعيسى داوأد لسان على وألعنهم بعض على بعضهم بقلوب
بأصفهان. قال عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

ملول. قال بن هاروأن حدثنا عليه. قال قراءاة الطبراني أيوب بن أحمد بن سليمان أخآبرنا
العباس وأحدثنا رجع. قال زياد بن الرحمن عبد عن المقري الرحمن عبد أبو حدثنا

زياد بن الرحمن عبد عن معاوأية بن زهير حدثنا يونس. قال بن أحمد حدثنا السباطي. قال
وأآله عليه الله صلى الله رسول أن عمر بن الله عبد عن رافع بن الله عبد عن أنعم بن

وأالخآر إليه، وأيرغبون الله يدعون المجلسين مجلسين: أحد فرأى المسجد دخآل وأسلم
على المجلسين وأسلم: كل وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال وأيعلمون، الفقه يتعلمون

وأإن أعطاهم شاءا إن إليه وأيرغبون الله فيدعون هؤلآءا أما الخآر، من أفضل أحدهما خآير،
ًا بعثت وأإنما الجاهل، وأيعلمون فيتعلمون هؤلآءا وأأما منعهم، شاءا وأأتاهم أفضل، وأهؤلآءا معلم
إليهم. جلس حتى

السوق بابن المعروأف البندار عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا كتابه. قال أصل من عليه بقراءاتي

حدثنا وأثلثمائاة. قال وأستين ثمان سنة الوألى جمادى في أسمع وأأنا عليه قراءاة القطيعي
الله عبد شعيب أبو
طوالة أبي عن سليمان بن فليح حدثنا منصور. قال بن سعيد حدثنا الحراني. قال الحسن بن

قال هريرة أبي عن يسار بن سعيد عن النصاري الرحمن عبد بن الله عبد بن الله عبد
ًا طلب وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال لآ الله وأجه به يبتغي مما علم

ًا به ليصيب إلآ يتعلمه ريحها". - يعني الجنة عرف يجد لم الدنيا من عرض
عليه بقراءاتي الخزاز غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا الشافعي. قال إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا مرة. قال غير ببغداد
عبد عن وأائال أبي عن العمش حدثنا هاشم. قال بن يحيى حدثني غالب. قال بن محمد
على الله اسم فذكر توضأ وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الله،

ًا كان وأضوئاه أصابه". ما إلآ منه يطهر لم الله يذكر وألم توضأ وأمن جسده، لسائار طهور
عليه بقراءاتي الواعظ شاهين بن أحمد بن عمر بن الله عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

ببغداد.
بن علي الحسن أبو حدثنا البريهاري. قال كوثر بن الحسن بن محمد بحر أبو أخآبرنا قال

أخآبرنا . قال هاروأن بن يزيد حدثنا وأمائاتين. قال وأثمانين اثنتين سنة ببغداد الواسطي إبراهيم
صلى الله رسول مالك. قال: كان بن أنس عن كثير، أبي عن يحيى عن الدستوائاي هشام

طعامكم وأأكل الصائامون، عندكم قال: أفطر قوم عند أفطر كان إذا وأسلم وأآله عليه الله
الملئاكة". عليكم وأتنزلت البرار،

أبو أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي الرجي علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن عمر الحسين أبو أخآبرنا اللجلي. قال سنبك بن إبراهيم بن محمد بن عمر القاسم
حدثنا المروأذي. قال زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا الشناني. قال مالك بن علي بن الحسن
أبي حدثني محمد. قال بن جعفر بن موسى حدثني العور. قال المروأزي إبراهيم بن موسى
السلم، عليهم أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر

تفرق الفاروأق وأأنت الكبر، الصديق وأسلم: "أنت وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال
الطالمين". يعسوب وأالمال المؤمنين يعسوب وأأنت وأالباطل، الحق بين

أبو أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي البنداري بن عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
هريرة أبي درب في منزله في عليه قراءاة البروأجردي الخطيب بن محمد ابن أحمد العباس

الحسين بن إبراهيم إسحاق حدثنا به. قال فأقر وأثلثمائاة وأستين ثمان سنة من شوال في
داريل بن



بن عمر حدثنا دكين. قال بن الفضل نعيم أبو حدثنا بسبينه. قال المعروأف الهمداني الكسائاي
رحبة في كنا قال نبانة بن الصبع عن التيمي، سهم بن سلمة حدثنا العجلي. قال سويد
السبابة، هذه مثل السلم عليه علي سيف ذؤابة وأفي حلق، فيها وأالناس السلم عليه علي

فوثب بلغه حتى وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول وأصية هذه أن الناس في ففشا
ًا مرات، ثلث على وأسلم وأآله عليه الله صلى نبيكم على تفتروأا أن الله فقال: الله مغضب

فقال الفقه، من أوأشئ وأجل عز الله كتاب من آية فإذا فيها فأخآرجها دوأنكم إلى أسر
مفرط. وأمبغض مفرط، رجلن: محب في يهلك السلم، عليه

عليه. بقراءاتي البرمكي أحمد بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا عليه. قال قراءاة الزدي أحمد بن الحسين بن أحمد الفتح أبو أخآبرنا قال

هاروأن.
عن ذؤيب أبي عن الرحمن عبد بن يعلى حدثنا قال الحلواني علي بن الحسن حدثنا قال
سيدا وأالحسين قال: "الحسن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن عمر ابن عن نافع

منهما". خآير وأأبوهما الجنة أهل شباب
حدثنا عليه. قال بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن بشر حدثنا عليه. قال قراءاة القطيعي مالك بن حمدان بن جعفر ابن أحمد بكر أبو
قال قال هريرة، أبي عن صالح أبي عن العمش حدثنا قال نعيم، أبو حدثنا موسى. قال

أوأ وأالكلتان الكلة ترده الذي المسكين وأسلم: "ليس وأآله عليه الله صلى الله رسول
فيعطى". مكانه يعلم وألآ الناس يسأل لآ الذي المسكين وألكن وأالتمرتان، التمرة

البطحاني الحسني الحسين بن علي بن محمد الله عبد أبو أحمد الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد بن محمد بن محمد بن محمد حدثنا بالكوفة. قال مسجده في عليه بقراءاتي

بن حسن بن جعفر بن الحسن بن الله عبد بن الله عبيد بن علي بن الله عبيد بن علي
بن المنصور يحيى ابن يوسف حدثني السلم. قال عليهم طالب أبي بن علي بن حسن
عن جده عن أبيه إبراهيم. عن بن القاسم بن الحسين بن الهادي يحيى بن الناصر أحمد
الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي بن الحسن إلى يرفعه جده عن أبيه

بالبيوت". وأعوراتهن بالسكوت، عيهن فاستروأا وأعورات، عي وأسلم: "النساءا وأآله عليه
حدثنا العقيقي. قال محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن الحسين
قال بالموصل المثنى علي بن أحمد يعلى أبو حدثنا المعلم. قال الموصلي سفيان بن أحمد
سلح يقول: الدعاءا عياض بن الفضيل سمعت مردوأيه. قال يزيد بن الصمد عبد حدثنا

- يعني هؤلآءا بهم تمندلوا لما صبر علمائانا مع كان وألو المؤمن، سلح وأالصبر المؤمن،
الملوك.

أبو أنشدنا التنوخآي. قال علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
بن العباس أبي أنشدني الخزاز. قال حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر

محمد.
وأبسط يبذله=وأللسروأر للنس مجالسنا لنفسه: كانت طاهر أبي بن أحمد أبي أنشدني قال

"وأبه" قال وأالحال البث وأشكوى الهموم مجالسنا=دفع تعدوأ ما اليوم فصارت وأالمال الوجه
لبعضهم: وأإذا التنوخآي القاسم أبو القاضي أنشدنا قال عنه الله رضي المام السيد أنشدنا
ًا بي_نك ما القواطع حالت ًا وألآ الده_ر عضني إذا ذلة ذا لست تشتهيه ما وأبين يوم شامخ

القاضي أنشدنا "وأبه" قال الخآوان مع جار ماءا الحا_سد نفس مرتقى في نار أنا وأاتاني إذا
ما أبدات ذوأ لنفسه: الدهر السلمي الحسن أبو أنشدني قال التنوخآي القاسم أبو

فما مطالبه=وأيستقيم سدت وأقد الحريص يسعى مبتهج استسرار وألآ باك يطاوألها=تعيش
القاضي إلى "وأبه" وأبه بالفرج الله إذن آية غايتها=فتلك بلواه بلغت إذا حتى عوج من ينفك
عبد منصور أبي القاضي عن الله، أسعده الكي الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل

قراءاة. وأالده عن ذلك يروأي وأهو عليه، قراءاة الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم
عبد أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد المام الجل السيد حدثنا قال
ربيع شهر من وأالعشرين الثالث الخميس يوم في لفظه من إملءا عنهما، الله رضي الله

بابن المعروأف الديب غسان ابن محمد بن علي بن الحسن عمر أبو حدثنا الخآر. قال
بن يوسف بن طلحة محمد أبو حدثنا بالبصرة. قال العظم الجامع في عليه بقراءاتي بصله،
أحمد حدثنا المصيفي. قال أحمد بن علي الحسن أبو حدثنا المؤذن. قال رمضان بن أحمد



بن عطاءا عن عياض، بن فضيل حدثنا الجندي. قال حدثنا الله. قال عبد أبو خآليل ابن
علماءا. فقهاءا ربانيين" قال تعالى: "كونوا قوله في جبير ابن سعيد عن السايب

الجورذاني أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا عنه. قال الله رضي السيد "وأبه" إلى
المديني. قال شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو حدثنا قال المقرى،

بن الحسن بن أحمد أخآبرنا عقدة. قال بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا
بن يحيى عن حمزة أبي عن السلولي مخارق بن حصين حدثنا أبي. قال حدثني سعيد. قال

العلماءا. قال: الربانيون السلم عليهما علي عن عقيل
عن سعد عن حصين حدثنا قال مثله. وأبإسناده جده عن أبيه عن الصمد عبد "وأبإسناده" عن

العلماءا. السلم: الربانيون عليهما علي ابن زيد
بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا العقيقي. قال أحمد بن محمد بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال

هلل. قال حدثنا بمصر. قال عليه بقراءاتي بالشعراني المعروأف التنيسي عمر بن حفص
عز قوله في عكرمة عن مطر عن شوذب بن عن زياد ابن هقل عن الوليد بن بقية حدثنا

فيعان. علم طالب من مذكر" قال: هل من فهل للذكر القرآن يسرنا وأجل: "وألقد
أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي السواق بن البندار عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

الحسن أبو قال. حدثنا عليه قراءاة القطيعي مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو
فضيل حدثنا البزاز. قال هشام بن خآلف حدثنا المقرى. قال الحداد الكريم عبد بن إدريس

ًا أوأتي فقد الحكمة يؤت وأجل: "وأمن عز قوله في مجاهد عن ليث عن عياض بن خآير
ًا" قال: ليست وأالعلم. الفقه وألكنه بالنبوة، كثير

بأصفهان. قال عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الرازي. سعيد بن علي حدثنا الطبراني. قال أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

أبيه عن أبي حدثنا الدشكي. قال سعد بن الله عبد بن الرحمن عبد بن أحمد حدثنا قال
سلمة أبي عن زيد بن محمد عن يسار بن عطاءا بن الله عبد عن مصعب بن خآارجة عن
وأسلم: آله وأعلى عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه، عن عوف بن الرحمن عبد بن

أيسرها". أعمالكم وأخآير العبادة كثير من خآير الفقه "يسير
الفرج أبو أخآبرنا القاضي. قال التوزي بن الحسين بن علي بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال

قال السجستاني الشعث بن سليمان بن الله عبد حدثنا قال طرازة، بن زكريا بن المعافي
عبد حدثنا الحذاءا. قال بن الله عبد بن أحمد حدثنا رسته. قال أخآو عمر بن محمد حدثنا

عطية، بن الجليل
الله رسول قال قال عنه، الله رضي عباس ابن عن مجاهد عن سليم أبي بن ليث عن

تعلمون، لمن وأتواضعوا السكينة، للعلم وأتعلموا العلم وأسلم: "تعلموا وأآله عليه الله صلى
بجهلكم". عملكم يقوى فل العلماءا جبابرة تكونوا وألآ منه، تتعلمون لمن وأتواضعوا

حدثنا عليه. قال بقراءاتي السواق منصور أبو عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
دازيل بن الحسين بن إبراهيم حدثنا البروأجزدي. قال الخطيب محمد بن أحمد العباس أبو

عن عثمان، بن الله عبد عن وأهب، بن الله وأعبد الفرج، ابن الصبغ حدثنا الهمذاني. قال
صلى الله رسول أن العاص بن عمروأ ابن الله عبد عن الحبلي الرحمن عبد أبي عن أبيه
ًا كتم قال: "من وأسلم وأآله عليه الله نار". من بلجام الله ألجمه علم

العظم الجامع إمام الشاموخآي محمد بن علي بن الحسن علي أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الدقاق. السفاطي العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا بها. قال عليه بقراءاتي بالبصرة

سنة الوأل ربيع في المصمة من علينا قدم سليم ابن يحيى بن محمد بن محمد حدثنا قال
وأثلثمائاة. أربع
حدثنا سنان. قال بن صفدي حدثنا العبدي. قال إبراهيم بن إسماعيل العالية أبو حدثنا قال
وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن عطاءا عن جريح ابن

نار". من بلجام الله ألجمه فكتمه علم عن سئل
بأصفهان. قال عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حسين بن الرحمن عبد وأحدثنا الطبراني. قال أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
كثير بن محمد حدثنا المخرمي. قال أيوب بن الله عبد حدثنا الصفهاني. قال الضراب

عن أبيه عن بشير بن النعمان عن الشعبي، عن خآالد أبي بن إسماعيل حدثنا الكوفي. قال
ًا الله قال: "رحم وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي حامل فرب فحفظها مقالتي سمع عبد
مؤمن: قلب عليهن يغل لآ ثلث منه، أفقه هو من إلى فقه حامل وأرب فقيه، غير فقه

المسلمين". جماعة وألزوأم المسلمين، وألآة وأمناصحة لله، العمل إخآلص



البندار عثمان بن محمد بن وأمحمد المقنعي، محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا منهما. قالآ وأاحد كل على بقراءاتي

أيوب. قال بن محمد بن أحمد حدثنا حنبل. قال ابن أحمد بن الله عبد حدثنا قال القطيعي
الله رسول قال قال الله، عبد عن وأائال أبي عن العمش عن عياش بن بكر أبو حدثنا
وأآله عليه الله صلى

ًا به الله يرد وأسلم: "من رشده". وأيلهمه الدين في يفقهه خآير
في قصره في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

أبي. قال حدثني بابويه. قال بن سليمان بن محمد بن الله عبيد حدثنا الكبير. قال الطريق
هند أبي بن سعيد بن الله عبد عن جعفر، بن إسماعيل حدثنا رشيد. قال بن داوأد حدثنا

وأسلم آله وأعلى عليه الله صلى الله رسول أن عنه، الله رضي عباس ابن عن أبيه عن
ًا به الله يرد قال: "من الدين". في يفقهه خآير
بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي السواق بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد أبو حدثنا موسى. قال بن بشر حدثنا القطيعي. قال مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
بن الله عبد حدثني أيوب. قال أبي بن سعيد حدثنا المقرى. قال يزيد بن الله عبد الرحمن

كان أنه مسعود بن الله عبد عن أبيه عن يحدث جحيرة بن الله عبد سمعت قال الوليد
يأتي وأالموت محفوظة وأأعمال منقوصة آجال في وأالنهار الليل ممر في أيكم قعد يقول: إذا

ًا زرع فمن بغتة ًا زرع وأمن رغبه، يحصد أن يوشك خآير وألكل ندامة يحصد أن يوشك شر
ًا أعطى من يقدر مالآ حريص يدرك وألآ لخط، بطي يسبق وألآ زرع، ما مثل زارع فالله خآير

ًا وأقى وأمن أعطاه زيادة. وأمجالستهم قادة، وأالفقهاءا سادة، المتقون وأقاه، فالله شر
الشافعي، الفقيه الزدشتاني يحيى بن أحمد بن علي الحسن أبو القاضي أنشدني "وأبه" قال

فيك لي لنفسه: يقولون العزيز عبد بن علي الحسن أبو القاضي علينا علينا أملى قال
عندهم=وأمن هان داناهم من الناس أرى أحجما الذل موقف عن رجل وأإنما=رأوأا انقباض
إذا سلما لي صيرته طمع كلما=بدا كان إن العلم حق اقض وألم أكرما النفس عزة أكرمته

العلم خآدمة في أبذلن وألم الظما تحتمل الحر نفس أرى=وألكن قد قلت منهل هذي قيل
ًا به أأشقى لخآدما لكن لآقيت من مهجتي=لخآدم قد الجهل فاتباع ذلة=إذا وأأجنيه غرس

أذلوه وألكن لعظما النفوس في عظموه صانهم=وألو صانوه العلم أهل أن وألو أسلما كان
بن علي بن محمد الله عبد أبو أنشدنا "وأبه" قال تجهما حتى بالطماع وأدنسوا=محياه فهان
لنفسه: الحافظ الصوري الله عبد
ًا العل_م طلب إلى أغدوأ كم إلى كم ًا حفيا ذاك جميع في مجد نوع كل منه طالب

ًا كان بالعلم يع_مل لآ العمل طالب كان وأإذا شيا أعمل وألست وأفن=وأغريب إنما شقيا عبد
بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال تقيا وأكان عامل بها كا_ن لمن العلوم تنفع

بن داوأد بن عيسى بن علي ابن عيسى القاسم أبو أنشدنا التنوخآي. قال علي بن المحسن
كي العلم فاقتنوا وأعيا جهل حاز قد حيا=وأمبغي بالعلم صار قد ميت لنفسه: رب الجراح

ًا=لآ تنالوا بن منصور المظفر أبو الديب أنشدنا "وأبه" قال حيا الجهل في الحياة تعدوأا خآلود
الصفهاني العلءا أبي بن القاسم أبو الستاذ أنشدني لنفسه. قال الجباني بن علي بن محمد

فل يجمعنا البيت سقف كان وأإن قدمني=فضلي البر بأهل اخآتلطت المفلق: إذا الشاعر
أمد=نلت إلى جاراني هو إذا كل وأكنى لهم ألقاب يهولنك وأكسا=وألآ لهم أثواب يروأعنك
ًا دوأنه المدى الدست فإن حضرت مطرح=إذا الدست حيث الصدر تحسب لآ وأوأنى مستولي
المهيار بن رسته بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال أنا حيث

الحطوط بن إبراهيم بن الله عبد علي أبو حدثنا عليه. قال بقراءاتي أصفهان نزيل البغدادي
بالبصرة. إملءا
أحمد: بن للخليل يروأي قال حاتم، أبي عن دريد بن الحسن ابن محمد بكر أبو حدثنا قال
بأنك تدر فلم جهلت تدري إذا فكيف يدري من كالذي=يشاوأر تك وألم تدري لآ كنت إذا

بأنك تدري بأن لي جاهل=فمن بأنك البلوى أعظم وأمن تدري لآ بأنك تدري لآ جاهل=وأأنك
في لفظه من إملءا عنه الله رضي بالله المرشد الجل المام السيد "وأبه" قال تدري لآ

ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا الخآر. قال ربيع سلخ الخميس يوم
حدثنا الطبراني. قال أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا بأصفهان. قال عليه قراءاة

الحماني. قال يحيى حدثنا إسحق. قال بن وأالحسن القاضي الحسين بن محمد حصين أبو
عن السلم، عليه علي مولى الله عبد بن الرحمن عبد بن يزيد عن الربيع بن قيس حدثنا

عليه الله صلى النبي بعث قال رافع أبي



ًا وأسلم وأآله ألحقه رافع أبا يا قال مضى فلما لواءا، له فعقد اليمن إلى السلم عليه علي
علي: لن فقال: "يا بأشياءا، فأوأصاه فأتاه أجيبه، حتى يلتفت وألآ وأليقف خآلفه، من تدعه وألآ

الشمس". عليه طلعت مما لك خآير رجل يديك على الله يهدي
مسلم أبو أخآبرنا المقرى. قال الجورذاني علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا المديني. قال شهدل بن محمد ابن الرحمن عبد
حدثنا أبي. قال حدثنا الله. قال عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا عقدة. قال بن

يخشى إنما "كذلك السلم عليهما علي بن زيد عن حسان بن خآليفة عن مخارق بن حصين
خآشيتهم. شدة بالله العلم في منازلهم قدر علي العلماءا" قال عباده من الله

السلم عليه علي عن نباتة بن الصبع عن حمرة أبي عن حصين حدثنا قال "وأبإسناده
خآشية. أشدهم بالله الناس العلماءا" قال: أعلم عباده من الله يخشى إنما "كذلك

أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي الزدي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحسن بن عمر الحسين أبو أخآبرنا سنبك. قال بن إبراهيم بن محمد بن عمر القاسم أبو
حدثنا المروأروأذي. قال زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا الشناني. قال مالك بن علي بن

جعفر أبيه عن محمد بن جعفر بن موسى حدثني العور. قال المروأزي إبراهيم بن موسى
عن علي بن الحسين أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن محمد بن

وأيسمع وأسلم: "تسمعون وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي أبيه
ًا وألو عنى فبلغوا منكم، يسمع ممن وأيسمع منكم، ًا حديث الخير". من به يعمل وأاحد

يقول: "اللهم كان وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن السلم عليه علي "وأبإسناده" عن
بالعافية". وأحلني بالتقوى، وأأكرمني بالحلم، وأزيني بالعلم، اغنني

إملءا. قال الدقاق عثمان أبي بن محمد بن الحسن بن علي القاسم أبو حدثنا "وأبه" قال
أحمد بن جعفر حدثنا البزاز. قال ماسي بن أيوب بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبو حدثنا

مسلم. قال بن الوليد حدثنا الزرق. قال خآالد بن هشام حدثنا الدمشقي. قال عاصم بن
صلى النبي عن عنه الله رضي عباس بن عن مجاهد عن جناح بن روأح سعد أبو حدثنا
عابد". ألف من إبليس على أشد وأاحد قال: "فقيه وأسلم وأآله عليه الله

أبو أخآبرنا المقرى. قال الجورذاني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
بكر

سلم بن محمد بن الله عبد حدثنا المقرى. قال بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد
حدثنا قال مسلم بن الوليد حدثنا عمار. قال بن هشام حدثنا المقدس. قال ببيت الفريابي

صلى النبي يقول: قال عباس ابن سمع أنه مجاهد عن سعيد أبو جناح بن وأروأح جريح بن
عابد". ألف من الشيطان على أشد وأاحد وأسلم: "فقيه وأآله عليه الله

أبو أخآبرنا ببغداد. قال عليه بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
خآالون بن إسحق حدثنا البزاز. قال ماسي بن أيوب بن إبراهيم بن الله عبد محمد

بواسط. البابشيري
بن روأح سعيد أبو حدثنا مسلم. قال بن الوليد حدثنا القطان. قال بحر بن علي حدثنا قال

قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي عباس ابن عن مجاهد عن جناح
عابد". ألف من الشيطان على أشد وأاحد "فقيه

أحمد بكر أبو حدثنا عليه. قال بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
الضحاك بن يوسف بن عمر حدثنا . قالعليه قراءاة الفطيعي مالك بن حمدان ابن جعفر بن

إسحاق بن محمد عن أبيه عن نمير ابن حدثنا إسكاب. قال ابن محمد حدثنا المخرمي. قال
عليه الله صلى الله رسول قال قال سعيد، أبي عن هاروأن أبي عن سلمة بن حماد عن
ًا". بهم فاستوصوا العلم، يطلبون الرض أطراف من أقوام وأسلم: "يأتيكم وأآله معروأف

الضبي المحاملي إسماعيل بن القاسم بن أحمد بن محمد بن الكريم عبد أخآبرنا "وأبه" قال
يعقوب أبو حدثنا السكري. قال محمد بن عمر بن علي أخآبرنا وأآخآروأن. قالوا عليه بقراءاتي
حبيب بن القدوأس عبد حدثنا إسرائايل. قال بن إسحاق حدثنا الثوري. قال ديمهر بن إسحق

وأسلم: "يا وأآله عليه الله صلى النبي قال قال عباس، ابن عن عكرمة حدثنا الكلعي. قال
ًا بعضكم يكتمن وألآ العلم في تناصحوا إخآواني من أشد علمه في الرجل خآيانة فإن بعض
ماله". في خآيانته

أبو حدثنا عليه. قال بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا القزوأيني. قال محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أحمد ابن علي الحسن

الطائاي. إسماعيل



بن علي حدثنا الصوفي. قال روأح بن محمد حدثنا خآلف. قال ابن يحيى بن أحمد حدثنا قال
مسعود، بن الله عبد عن الحوص أبي عن الهجري، إبراهيم عن الثوري سفيان عن الحسن

وأجل عز الله إلى الخلئاق أحب وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال
حديث لشاب
الله به يباهي الذي ذاك الله طاعة في وأجماله شبابه جعل حسنة صورة في السن

ًا". عبدي هذا يقول الملئاكة حق
بأصفهان الصوفية شيخ الحسنابادي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

إملءا حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبد بن محمد حدثنا منزله. قال في عليه بقراءاتي
حدثنا قال الحسن بن محمد بن إبراهيم حدثنا وأثلثمائاة. قال وأستين سبع سنة رجب في
حدثنا مسلم. قال بن لله عبد قال هاشم. قال بني مولى سعيد أبو حدثنا الجبار. قال عبد
وأأعط بعلمك، أعمل العلم صاحب قال: يا العلم أهل من لقي من بعض عن العمي زيد

صاحب ربك. يا عند ينفعك الحديث من شيءا فل قولك، من الفضل وأاحبس مالك، فضل
ًا تكن لآ العلم ًا غيرك عمل في قوي الذي يشغلك لآ العلم صاحب نفسك. يا عمل في ضعيف

لك. الذي عن لغيرك
العلم صاحب عنه. يا نهيت عما يشغلك الله طاعة من به أمرت الذي إن العلم صاحب يا

وأضع لعلمهم، العلماءا عظم العلم صاحب منازعتهم. يا وأدع عليهم وأازحم العلماءا جالس
ًا يكرم لم وأجل عز الله إن العلم صاحب يا وأقربهم، تباعدهم وألآ لجهلهم الجهال عبد
معصيته. يا أهل وأيهين طاعته أهل يكرم تعالى الله وألكن بذلها، يهنه وألم الدنيا بشرف
طاعته ترك بالله العزة فإن بالناس، تغتر وألآ بالله تغتر وألآ بالله تغتر لآ العلم صاحب
ينفع لآ العلم صاحب نفسه. يا من حذرك ما الله من أحذر أهوائاهم، أتباع بالناس وأالغرة
الله. يا بطاعة إلآ العمل يستقيم لآ بالشمس. كذلك إلآ النهار يصلح لآ كما بالحلم، إلآ العلم

وأالعمل. يا بالكلم اليمان. إلآ يصلح لآ كذلك وأالتراب، بالماءا إلآ يصلح لآ الزرع العلم صاحب
ًا كالمسافر كن العلم صاحب ًا أوأ متزوأد كل يستنجد كذلك زاده، إلى احتاج إذا مستنجد
أن الله أراد إذا العلم صاحب الدنيا. يا في عمل وأما الخآرة، في عمله إلى احتاج إذ عامل
من فترجع تحرص أوأ تحول فل عليه كرامتك يبين أن أراد إنما أنه فاعلم عبادته على يحمد

الجبل رأس إلى الحجار تحمل إن إنك العلم صاحب هوانه. يا إلى وأجل عز الله كرامة
الذي مثل حديثه، يعقل لآ من يحدث الذي له: وأمثل عقل لآ من تحدث أن من عليك أهون
القبور. لهل المائادة وأيضع الميت عند يتغنى

حسان أبي بن إسحاق حدثنا قال محمد، حدثنا قال هذا، طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
النماطي.

أبي ابن من سمعته قال الكوفي الحسن بن علي عن الجواري، أبي بن أحمد حدثنا قال
نلت عملته أنا إذا عمل على دلني رب وأسلم: أي عليه الله صلى موسى قال قال كريمة،

رضاك؟ به
تطيقه، وألن كرهك في رضاي إن ذلك، تطيق لن عمران: إنك بن يا إليه، تعالى الله فأوأحى

ًا موسى فخر قال ًا، ساجد ًا تكلم وألم بالكلم، منك خآصصتني فقال: اللهم باكي قبلي، بشر
عمران: إن ابن يا إليه، وأتعالى تبارك الله فأوأحى رضاكن به أنال عمل على تدلني وألن

بقدري. رضاك في رضاي
عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

علي بن الحسن حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
أدب المؤدب: رأينا عثمان أبو أنشدني الكريم. قال عبد بن محمد سمعت الطوسي. قال

العلم=فتأخآذ تطلب فإما التيه بك يذهب لآ الدا_ب طلب في فكن يغنيه الموال المرءا=عن
ًا الحبر=تجده العالم وأعند تحويه أنت فاطلبه=فمنهم السلطان لدى معانيه من فيه مجمع

غضب ما إذا وأيشقيه وأالعقل=وأيطيه الداب عن يلهيه السوقي=فالدانق الرجل فأما
بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال ترضيه السوقي=فالجبة

الكبير. الطريفي في عليه
محمد حدثنا السود. قال بن علي حدثنا الثقفي. قال عثمان بن محمد بن أحمد حدثنا قال
ابن يقول: سمعت الحوص أبا سمعت يقول الطيالسي سمعت السكن. قال بن عيسى بن

ًا وأليتني=نجوت العظيم الجر يقول: يمنوني شبرمة القاضي "وأبه" إلى ليا وألآ على لآ كفاف
منصور أبي القاضي عن تعالى، الله أسعده الكنى الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل

يروأيه وأهو إجازة، الزيدي الرازي الحمدوأني علي بن الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد



السيد عن يروأيه وأهو وأسماعا، قراءاة علي بن الرحيم عبد بن المظفر سعد أبي وأالده عن
محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا عنه. قال الله رضي بالله المرشد المام الجل

حيان. بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن
قال

عن الثوري سفيان عن الكراماني حسان حدثنا إملءا. قال النبيل عاصم أبي ابن أخآبرنا
كما الفقه يتذاكروأن كانوا الفقه، تدرسون" قال: مذاكرة كنتم رزين: "وأبما أبي بن منصور
نحن. نتذاكره

بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا بالله. قال المرشد المام السيد "وأبه" إلى
الطبراني. قال أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان عليه قراءاة ريذة
جعفر بن إسماعيل حدثنا إبراهيم. قال بن حجاج حدثنا القراطيسي. قال يعني زيد أبو حدثنا

صلى الله رسول أن عباس، ابن عن أبيه عن هند أبي ابن عن سعيد بن الله عبد عن
ًا به الله يرد قال: "من وأسلم وأآله عليه الله الدين". في يفقهه خآير

عليه. قال قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد ابن يعني عامر حيان. حدثنا بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن عمر حدثنا قال سلم بن سعيد حدثنا فهد. قال ابن إبراهيم حدثنا الشونيزي. قال محمد
صلى الله رسول قال قال سعيد، أبي عن يسار بن عطاءا عن أسلم بن زيد عن محمد

ًا الله وأسلم: "نضر وأآله عليه الله هو من إلى فقه حامل فوعاها. فرب مقالتي سمع امرءا
منه". أفقه

أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قا
النبيل. قال عاصم أبي ابن أخآبرنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو

يونس عن العذري الله عبد حدثنا قال السروأجي مطرف ابن الرحيم عبد سفيان أبو حدثنا
آله وأعلى عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن الزهري عن يزيد بن

الفقه". العبادة وأسلم: "خآير
محمد بن محمد حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال بن بكر أبو أخآبرن "وأبه" قال
الواسطي.

حدثنا الكفاني. قال نصر أبو حدثنا شريك. قال بن المسيب بن سعيد بن القاسم حدثنا قال
الله صلى الله رسول قال قال عنه، الله رضي عباس ابن عن عطاءا عن جابر عن سفيان

ًا القيامة يوم جاءا فكتمه علم عن سئل وأسلم: "من وأآله عليه نار". من بلجام ملجم
البطجاني الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

السري. قال أبي بن الرحمن عبد بن علي الحسن أبو أخآبرنا بالكوفة. قال عليه بقراءاتي
بن يويس حدثنا الضبي. قال مكرم بن عقبة حدثنا الحضرمي. قال الله عبد بن محمد حدثنا
عمروأ عن بكير،

طالب، أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد الحسين أبي الشهيد المام عن خآالد، بن
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال وأالسلم، الصلة عليهم علي عن آبائاه عن

البحر". في الحوت حتى شيءا كل له يدعو الرض في "وأالعالم
منزله في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أسحاق أبو "وأبه" أخآبرنا

شيبة بن محمد بن الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا بالبصرة. قال
حدثنا الخطاب. قال بن عمر يعني الكبير عبد حدثنا الخلفاءا. قال مغسل العطار المقرى

إسماعيل بن محمد حدثنا الباهلي. قال شبل بن النعمان حدثنا زبال. قال بن عمر بن حفص
الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهما علي عن الحسين عن كثير بن عمروأ عن

فبينه ذلك على فمات السلم به ليحي العلم يطلب وأهو منيته جاءاته وأسلم: "من وأآله عليه
وأاحدة". درجة النبياءا وأبين

أبو أخآبرنا عليه. قال قراءاة النهروأاني حروأج بن عمر بن محمد الحسين أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عمروأ حدثنا عثمان. قال بن يحيى حدثنا الصيرفي. قال ملعب بن جعفر بن منصور القاسم

صلى النبي عن الله عبد بن جابر عن سعد بن شرحبيل حدثنا طارق. قال بن الربيع بن
للعالم وأيقال الجنة، أدخآل للعابد فيقال وأالعابد، العالم الله قال: "يبعث وأسلم وأآله عليه الله

آدابهم". حسنت بما للناس يشفع حتى أثبت
بقزوأين. عليه بقراءاتي زاذان بن الله عبد بن عمر بن محمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحسين حدثنا بجرجرايا. قال الحافظ المقيد محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا قال
محمد بن وأأحمد وأمائاتين، وأتسعين سبع سنة مسجده في حمدوأن. بجرجرايا بن محمد بن



المخزوأمي. قال سلمة أبو بن المغيرة بن محمد حدثنا المدينة. قالآ جامع في إملءا هلل بن
أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهل عن الرحمن، عبد بن عثمان عن أبيه عن أخآي حدثنا

العمر، في يزيد الوالدين وأسلم: "بر وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة،
وأقضاءا نافذ، قضاءاان: قضاءا خآلقه في وألله القضاءا، يرد وأالدعاءا الرزق، في ينقص وأالكذب
الشهداءا على وأللعلماءا درجتين، فضل العلماءا على وأللنبياءا شاءا، ما فيه يحدث محدث،

درجة". فضل
الله عبيد الحسين أبو أخآبرنا عليه. قال قراءاة التنوخآي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

شهر في عليه قراءاة البزاز حوشب بن العوام بن أحوى بن محمد بن أحمد بن محمد بن
بن يعقوب بن محمد بن الله عبد حدثني وأثلثمائاة. قال وأسبعين اثنتين سنة رمضان

السكري إسماعيل
ابن حدثنا ببغداد. قال إسحاق بن محمد حدثنا بحر. قال بن سهل حدثنا مكرم. قال بعسكر
رسول قال قال هريرة، أبي عن حاتم أبي عن الزناد أبي عن الثوري سفيان عن مبارك،

نور وأإن ألآ رحماؤها، علمائاها وأخآيار علماؤها، أمتي وأسلم: " خآيار وأآله عليه الله صلى الله
ًا أربعين للعالم يغفر الله ًا للجاهل يغفر أن قبل ذنب ًا، ذنب يجيءا الرحيم العالم وأإن إلآ وأاحد
الكوكب يسري كما وأالمغرب المشرق بين ما فيه يمشي أضاءا قد نوره وأإن القيامة يوم

الدري".
بقراءاتي شاهين بن عثمان بن أحمد نب عمر بن الله عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سليمان. قال بن الله عبد بن عيسى حدثنا الشظوي. قال القاسم نب محمد حدثنا عليه. قال

يشم لم الآخآتلف يعرف لم قال: من قتادة عن بشير ابن سعيد عن الجراح، بن روأاد حدثنا
الفقه. أنفه

عليه قراءاة السمرقندي الخطيب نضروأيه بن إبراهيم بن علي الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الفربري. قال يوسف بن محمد حدثنا ميشم. قال بن أحمد بن محمد أخآبرنا ببغداد. قال

سيرين ابن عن عون ابن عن عليه، ابن - يعني إسماعيل أخآبرنا خآشرم. قال بن علي حدثنا
تسودوأا. أن قبل عمر: تفقهوا قال قال قيس، بن الحنف عن

عليه. قال بقراءاتي العلف بن الواعظ محمد بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد حدثنا عليه. قال قراءاة القطيعي مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا

منبه بن عمروأ حدثنا وأكيع. قال حدثني أبي. قال حدثني حنبل. قال بن أحمد بن الله
تعلموا قال أنه السلم عليه علي عن بلغني العدوأي. قال دلهم بن أوأفى عن السعدي،

الحق فيه ينكر زمان بعدكم من سيأتي فإنه أهله من تكونوا به وأاعملوا به، تعرفوا العلم
بالعجل ليسوا العلم، وأمصابيح الهدى أئامة أوألئك لومه، كل إلآ فيه ينجو لآ أعشارهم تسعة

بذرا. المذاييع
تسع سنة شوال من عشر الخامس في إملءا عنه الله رضي المام السيد "وأبه"إلى

وأهب. بن الله عبد حدثنا الطبارني. قال أخآبرنا ريذة. قال بن بكر أبو أخآبرنا وأسبعين. قال
بن مرزوأق حدثنا عطية. قال بن يوسف حدثنا العسقلني. قال السري بن محمد حدثنا قال
عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن مكحول عن الحمصي، الله عبد أبو

القيامة يوم الله أعطاه يكبر حتى وأالعبادة العلم طلب في نشأ ناشئ وأسلم: "أيما وأآله
ًا". وأسبعين اثنين ثواب صديق

عبد محمد أبو أخآبرنا البرمكي. قال أحمد نب عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بواسط. البابشيري خآالويه بن إسحاق حدثنا البزاز. قال ماسي بن ايوب بن إبراهيم بن الله
قال

جناح، بن روأح سعيد أبو حدثنا مسلم. قال بن الوليد حدثنا القطان. قال بحر بن علي حدثنا
أشد وأاحد قال: "فقيه وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن عباس ابن عن مجاهد عن

عابد". ألف من الشيطان على
محمد أبو أخآبرنا الرحيم. قال عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

مكرم. قال بن عقبة حدثنا يعلى. قال أبو أخآبرنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد
رجل جابر: أن عن دينار بن عمروأ عن عباد، بن شبل حدثنا اليسع. قال بن مسعدة حدثنا
علم يجمع من قال أعلم؟ الناس فقال: أي وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي إلى جاءا

علمه. إلى غرثان علم صاحب وأكل علمه، إلى الناس
عن شبل عن كثير أبي ابن روأاه محمد، أبو لنا طاهر. قال أبو لنا السيد. قال لنا "وأبه" قال

بن محمد عن حدثناه السيد قال وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي عن طاوأوأس عن عمروأ



بن علي بن محمد بكر بو أبو أخآبرنا قال الخلل. وأبه خآالد بن أحمد حدثني قال العباس،
اله عبد محمد أبو حدثنا عليه. قال بقراءاتي الصباح عمر أبي أخآت بن الخليلي مهزوأارامزده

أبي بن عمر ابن الحسين الله عبد أبو حدثنا إملءا. قال حيان بن جعفر بن محمد بن
الحوص.

بن غلق عن الرحمن، عبد بن عنبسة حدثنا يونس. قال بن الله عبد بن أحمد حدثنا قال
الله صلى الله رسول قال قال عفان، بن عثمان أبيه عن عثمان بن إبان عن مسلم أبي

الشهداءا". ثم العلماءا ثم النبياءا القيامة يوم يشفع من وأسلم: "أوأل وأآله عليه
أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي الوراق محمد بن الحسن بن علي الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الصفار. محمد بن إسماعيل حدثنا القرائاضي: قال الثلج أحمد بن حامد بن عثمان سعيد أبو
بن محمد حدثنا الخزان. قال عون بن الله عبد حدثنا أسامة. قال أبي بن الحارث حدثنا قال

الله رسول قال قال الخدري، سعيد أبي عن العبدي جعفر عن العمي زيد عن الفضل،
أمتي". على كفضلي العابد على العالم وأسلم: "فضل وأآله عليه الله صلى

عليه قراءاة السمرقندي الخطيبي نضروأيه بن إبراهيم بن علي الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الفربري. قال يوسف بن محمد حدثنا ميشم. قال بن أحمد بن محمد أخآبرنا ببغداد. قال

بن الرحمن عبد عن الفريقي عن يونس، بن عيسى أخآبرنا خآشرم. قال بن علي حدثنا
ثلثة: وأسلم: "العلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عمروأ، بن الله عبد عن رافع

وأسنة محكمة، آية
فضل". فهو ذلك سوى كان فما عادلة، وأفريضة قائامة،

عليه. قال بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن إسحاق حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

بطرسوس. قال جعفر بن القاسم حدثنا المنهال. قال ابن سهل بن صالح حدثنا حكيم. قال
أنس، عن حميد الزيات. عن حمزة عن الرحمن عبد بن عثمان عن أيوب، بن موسى حدثنا
ميسر فإنه الآثنين يوم العلم وأسلم: "اطلبوا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

لصاحبه".
أخآبرنا بقزوأين. قال عليه بقراءاتي الشافعي الفرحان بن أحمد بن نصر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

هاروأن. بن محمد حدثنا عليه. قال قراءاة النباري القاسم بن حسان بن علي الحسن أبو
بن علي حدثنا عبادة. قال أبو عياد بن محمد حدثنا علي. قال ابن نصر بن علي حدثنا قال

عليه الله صلى النبي عن عمر ابن عن دريك ابن خآالد عن السجستاني أيوب عن المبارك،
النار". من مقعده فليتبوأ غيره به وأأراد الله لغير تعلم قال: "من وأسلم آله

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن غبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الفضل بن العباس محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا بالبصرة. قال العظم الجامع

عباد بن طالوت حدثنا السلمي. قال السلم عبد بن محمد بكر أبو حدثنا السفاطي. قال
أبي عن رباح أبي بن عطاءا عن الحكم بن علي عن سلمة، بن حماد حدثنا الجحدري. قال

ألجمه فكتمه علم عن سئل قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن هريرة
القيامة". يوم نار من بلجام تعالى الله

أبو أخآبرنا عليه. قال قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
المكي. قال الحلل عمروأ بن أحمد حدثنا الطبراين. قال أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

عن القاسم عن جميل بن الوليد عن رجاءا، بن سلمة حدثنا حميد. قال بن يعقوب حدثنا
النمل حتى وأملئاكته الله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي
الخير". الناس معلم على ليصلون البحر في الحوت وأحتى جحرها في

بقراءاتي السماني المقرى السفياني يعقوب بن أحمد بن محمد نصر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بابن المعروأف التيملي الحسين بن محمد الطيب أبو أخآبرنا الكوفة. قال جامع في عليه

يعقوب. بن عباد حدثنا البجلي. قال المقانعي الوليد ابن العباس بن علي حدثنا النحاس. قال
أخآبرنا قال

باغي قال: يا ذر أبي عن حفص أبي عن القاسم بن يحيى عن الحنفي، أحمد بن عاصم
صل العلم باغي تدان. يا تدين كما بعلمك مرتهن فإنك الله يدي بين لمقامك قدم العلم
ذي على دخآل رجل كمثل الصلة مثل إنما فيه تصلي نهار وألآ ليل على تقدر لآ أن قبل

الصلة، في دام ما الله بإذن المسلم المرءا حاجته. فكذلك يقضي حتى له فأنصت سلطان
ًا تعطي لآ أن قبل تصدق العلم باغي صلته. يا من يفرغ حتى إليه ينظر الله يزل لم شيئ
تقتلوني لآ لهم فقال بدم، قوم طلبه رجل كمثل لصاحبها الصدقة مثل إنما تمنعه، وألآ



ً لي وأأضربوا بصدقة تصدق ما كل الله بإذن المسلم المرءا كذلك رضاكم، في أسعى أجل
ًا الله يتوفى حتى رقبته من عقدة بها حل فقد عنه الله يرضى وأمن راض، عنهم وأهو أقوام

قلبك على فاخآتم شر، كل وأمفتاح خآير كل مفتاح اللسان هذا العلم باغي النار. يا من أعتق
ًا إن العلم باغي وأرقك. يا وأعلى ذهبك على يختم كما كالبيت شيءا الحق من فيه ليس قلب

إلآ يعلقها وأما للناس الله ضربها المثال هذه إن العلم باغي له. يا عامر لآ الخراب
ًا كأن العلم باغي العالمون. يا ًا يكن لم الدنيا من شيئ شره يضر أوأ خآيره ينفع عمل إلآ شيئ

نفارقهم يوم إنك نفسك، عن مال وألآ أهل يشغلك لآ العلم باغي الله. يا رحم من إلآ
إلى منه تحولت كمنزل وأالخآرة وأالدنيا غيرهم، إلى عندهم من تحولت ثم فيهم بت كضيف
منها. استيقظت ثم نمتها كنومة إلآ وأالبعث الموت بين وأما غيره،

من وأالعشرين الثاني في إملءا عنه الله رضي بالله المرشد المام الجل السيد "وأبه" إلى
الذكواني. أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا وأسبعين. قال سبع سنة شوال

الجاروأد. قال ابن حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال
في يقول آدم بن يحيى سمعت قال الفرح، بن الحسين حدثنا عامر. قال بن محمد حدثنا

أمر من شيءا عن ليسألك يجيئك الرجل هو تنهر" قال فل السائال الية: "وأأما هذه تفسيره
وأأجبه. تنهره فل دينه

أبو أخآبرنا الرحيم. قال عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
حدثنا قال الموصلي يعلى أبو أخآبرنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
قال هريرة، أبي عن مجاهد عن حصيف حدثنا علثة. قال ابن حدثنا الحصين. قال بن عمروأ

ًا أربعين أمتي على حفظ وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال فيما حديث
بتسعين العابد على العالم وأفضل العلماءا، من القيامة يوم بعث دينهم أمر من ينفعهم
كل بين ما أعلم الله درجة،

درجتين".
عثمان. قال بن عمروأ حدثنا عاصم. قال أبي ابن أخآبرنا طاهر. قال أبو أخآبرنا "وأبه" قال

المسيب بن سعيد عن الزهري عن الله، عبد بن الحكم حدثني الوليد. قال بن بقية حدثنا
أزاد لآ يوم علي أتى وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قالت عائاشة، عن
ًا فيه اليوم. ذلك شمس طلوع في لي بورك فل علم

نافع بن محمد بن أحمد حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ابن عن عياش، بن إسماعيل حدثنا الحيري. قال يوسف أبو حدثنا قال المصري الطحان

عباس: ما بن يا فقال رجل فأتاه عنه الله رضي عباس ابن عند قال: كنت عطاءا عن جريح
الله رسول سمعت قال بالقلم عامل إني قال فيك، أقول أن عسى قال: وأما في؟ نقول
مقفل نار من تابوت في القيامة يوم القلم بصاحب يقول: يؤتى وأسلم وأآله عليه الله صلى
فك وأرضوانه الله طاعة في إجراؤه كان فإن أجراه، فيما قلمه فينظر نار من بأقفال عليه
ًا سبعين التابوت به هوى الله معصية في إجراؤه كان وأإن التابوت، عنه بارئ حتى خآريف

قلمه لن بدوأنهما المتعلم وأليس وأالكاتب العامل في هذا السيد قال الدوأاة، ئاق وألآ القلم
الدنيا. بأمر سواه وأقلم الدين بأمر يجري

جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا الذكواني. قال القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن حصين حدثنا مسعدة. قال بن حميد حدثنا البصر. قال بن أحمد حدثنا حيان. قال بن

قال قال مسعود، ابن عن عمر ابن عن عطاءا عن الرحبي قيس بن حسين عن نمير،
عن يسأل حتى ربه عند من آدم ابن قدما تزوأل وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى النبي

وأماذا أنفقه، فيما كسبه، أين من وأماله أبله، فيما وأشبابه أفنا، فيما عمره خآمس: عن
علم". فيما عمل

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
السقاطي. الفضل بن العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا بالبصرة. قال الكبير الجامع

الجحدري. قال عباد بن طالوت حدثنا السلمي. قال السلم عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال
إن قال هريرة أبي عن رباح أبي ابن عطاءا عن الحكم بن علي عن سلمة، بن حماد حدثنا

تعالى الله ألجمه فكتمه علم عن سئل قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
نار". من بلجام

أحمد. قال بن الله عبد حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد حدثنا الرقي. قال سليمان بن معمر حدثنا الوزان. قال محمد بن أيوب حدثنا
بشر



وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، ابن عن الحرث عن إسحاق أبي عن
ًا الناس وأسلم: "أشد ًا قتل رجل القيامة يوم عذاب بغير الناس يضل رجل أوأ نبي، قتل أوأ نبي

التماثيل". يصور مصور أوأ علم،
حدثنا عليه. قال بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا البصري. قال علي بن الحسن حدثنا المفيد. قال محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو
عن زيد بن وأعلي الزهري عن القرشي، الجعد بن محمد حدثنا الضبي. قال بكار بن العباس

قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن عباس ابن عن المسيب بن سعد
النبوة". درجة إلآ النبيين وأبين بينه يكن لم اليقيني العلم يطلب وأهو أجله جاءاه

عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عاصم. قال أبي ابن أخآبرنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عن أيوب أخآيه عن ذكوان، بن نوح عن العزيز عبد ابن سويد حدثنا الحوطي. قال حدثنا

من وأسلم: "أتدروأن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن الحسن
وأأجودهم آدم، بني أجود وأأنا الجواد أجود قال: الله أعلم، وأرسوله الله قالوا الجواد؟ أجود
ًا علم رجل بعدي من وأاحدة". أمة القيامة يوم الله يبعثه فنشره علم

أحمد. قال بن عبدان حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن خآالد عن يزيد، بن ثور حدثنا قال شعيب بن محمد حدثنا عمار. قال بن هشام حدثنا

لآ المسجد إلى غدا قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أمامة أبي عن معدان
ًا يتعلم أن إلآ يريد حجته". تامة حاج كأجر له كان يعلمه أوأ خآير

علينا - قدم السمرقندي الخطيبي نصروأيه بن إبراهيم بن علي الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ًا بغداد سعيد أبو حدثنا الرازي. قال أحمد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا عليه. قال قراءاة حاج
عيينة: إذا بن سفيان قال أبي. قال حدثنا العوام. قال أبي ابن حدثنا كليب. قال بن الهيثم
الحكمة. غرائاب من جمعت ما ينفعني فماذا جاهل، موت وأموتي سفيه، حياة حياتي كانت

عليه. بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
ًا. قال الشيباني المطلب عبد بن الله عبد بن محمد المفضل أبا سمعت قال سمعت لفظ
يقول: التستري الله عبد بن سهل يقول: سمعت الصواف روأح بن كامل بن الكريم عبد

إلآ سكارى كلهم الناس
بعلمه. عمل من إلآ حيارى كلهم وأالعلماءا العلماءا،

أبو حدثنا عليه. قال بقراءاتي بأصفهان الحسناباذي الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
مرشد بن هاشم بن سعيد عثمان أبو حدثنا المهندس. قال إسماعيل بن محمد بن أحمد بكر

عن موسى، بن الله عبيد حدثنا دحيم. قال بن إبراهيم بن الرحمن عبد حدثنا الطبراني. قال
ًا بعبد وأجل عز الله أراد قال: إذا كعب بن محمد عن عبيدة بن موسى ثلث فيه جعل خآير

خآير أعطى أعطيهن محمد: من عيوبه. قال وأبصره الدنيا، في وأزهده الدين، في خآلل: فقهه
وأالخآرة. الدنيا

التاسع الخميس يوم في إملءا عنه الله رضي بالله المرشد المام السيد "وأبه" إلى
أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا وأسبعين. قال سبع سنة شوال من وأالعشرين

الطبراني. أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو حدثنا بأصفهان. قال عليه قراءاة ريذة بن
سوار حدثنا بسلن. قال زياد ابن إبراهيم حدثنا السفطي. قال الفضل بن محمد حدثنا قال
الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن الحوص أبي عن إسحاق أبي عن مصعب بن

نار". من بلجام القيامة يوم ألجم فكتمه علم عن سئل وأسلم: "من وأآله عليه
عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قطن حدثنا عبدان. قال حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بشير. بن

أبي عن كهيل، بن سلمة عن مالك أبو حدثنا التستري. قال خآالد أبو يزيد حدثنا قال
الكبراءا، وأسائالوا العلماءا، وأسلم: "جالسوا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال جحيفة،

حدثنا حيان. قال ابن أخآبرنا الذكواني. قال القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال الحكماءا"ز وأخآالطوا
إبراهيم. بن علي أبو

شريك عن بكر أبو حدثنا النعمان. قال حدثنا أبي. قال حدثنا عامر. قال بن محمد حدثنا قال
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: كان مالك بن أنس عن نميرة أبي ابن الله عبد عن

ًا وأزدنا ينفعنا، ما وأعلمنا علمتنا، بما انفعنا يقول: "اللهم علمنا". إلى علم



يونس بن حاتم علي: كان أبو قال محمد، أبو لنا طاهر. قال أبو لنا قال السيد، "وأبه" قال
البصرة. أهل من بكر: هذا أبو فقال معنا،

حدثني أحمد. قال بن الله عبد حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال ابن أخآبرنا "وأبه" قال
وأحدثنا سليمان. قال أخآبرنا بكر. قال أبو وأأخآبرنا "ح" قال المقرئ المؤمن عبد ابن روأح

العبداني. قالآ رجاءا أبي بن الله عبد بن محمد حدثنا الحضرمي. قال الله عبد بن محمد
رسول قال: ذكر أمامى أبي عن القاسم عن جميل بن الوليد عن رجاءا، بن سلمة حدثنا
صلى الله رسول فقال عالم، وأالخآر عابد أحدهما رجلين وأسلم وأآله عليه الله صلى الله
أدناكم". على كفضلي العابد على العالم وأسلم: "فضل وأآله عليه الله

العظم. الجامع في بالبصرة عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن حمزة عن نعيم أبو حدثنا القزوأيني. قال محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال
بن جعفر حدثنا حفص. قال أبو حنيس بن عمر حدثنا بصيدا. قال الصيداوأي كريمة أبي ابن

عن ببيته، العنبري عمير بن موسى حدثني اليمان. قال بن الهيثم حدثنا البرذعي. قال محمد
عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، بن الله عبد عن يزيد بن السود عن إبراهيم

مسلم". كل على فريضة العلم وأسلم: "طلب وأآله
بها. عليه بقراءاتي القزوأيني الشافعي الفرخآان أحمد بن الفرخآان نصر أبو حدثنا "وأبه" قال

أحمد سعيد أبو أخآبرنا الدراوأدري. قال الشيرازي أحمد بن الكريم عبد نصر أبو أخآبرني قال
محمد بن الحسن علي أبو حدثنا بمكة. قال الدراوأردي البصري العرابي زياد بن محمد بن
قال مالك، بن أنس عن عاتكة أبي عن عطية بن الحسن حدثنا الزعفراني. قال الصباح بن

العلم طلب فإن بالصين، وألو العلم وأسلم: "أطلبوا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال
مسلم". كل على فريضة

ابن أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا الضحاك. قال بن الوهاب عبد حدثنا الشامي. قال أحمد بن العباس حدثنا حيان. قال

قال الخدري، سعيد أبي عن العبدي هاروأن أبي عن سنان، ابن برد حدثني عياش. قال ابن
من رجال سيأتيكم وأإنه تبع، لكم الناس وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال

ًا" قال بهم فاستوصوا أتوكم فإذا يتفقهون، الرض أقطار أبا أتينا إذا هاروأن: فكنا أبو خآير
ًا لنا يقول سعيد شئتم. عما سلوا وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول بوصية مرحب

موسى. قال بن بشر حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا ريذة. قال بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الطبراني. قال وأأخآبرنا ريذة. قال ابن وأأخآبرنا "ح" قال السيلحيتي إسحاق بن يحيى حدثنا

وأحدثنا
العزيز عبد حدثنا التركي. قالآ إبراهيم بن موسى وأحدثنا البصري. قال التمار محمد بن محمد

قال: النصاري لبيد بن زياد عن الجعد، أبي بن سلمة عن العمش حدثنا قال مسلم، بن
أوأان ذهب وأقد يقول: كيف وأهو أصحابه يحدث وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أتيت

وأيعلمه أبناءانا وأنعلمه القرآن نقرأ وأنحن العلم أوأان يذهب كيف وأأمي بأبي قلت العلم،
أفقه من لراك كنت لبيد: إن بن يا أمك ثكلتك قال الساعة؟ تقوم أن إلى أبناءاهم أبناؤنا

بشيءا. منهما ينتفعون لآ ثم وأالنجيل التوراة يقرأوأن وأالنصارى اليهود ليس أوأ المدينة أهل
عليه. بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

حدثني عمار. قال بن محمد أخآبرنا عليه. قال قراءاة الحكم بن علي بن محمد أخآبرنا قال
سماه قد رجل عن الضحاك بن قاسم حدثنا الهاشمي. قال نوفل بن الله عبد بن محمد

عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهما علي بن زيد الحسين أبي المام عن
النبياءا". وأوأرثة العلم مصابيح وأسلم: "العلماءا وأآله

أبو أخآبرنا الذكواني. قال أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الحسن حدثنا الجاروأد. قال ابن حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد ابن الله عبد محمد

فضيل.
عن السلماني ابن عن الحارث، بن محمد حدثنا القرشي. قال أسلم بن الحكم حدثنا قال
قال: طالب أجوع؟ الناس أي وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: سئل عمر ابن عن أبيه

يبتغيه. لآ كتابي- وأالصحيح في -هكذا يبتغينه لآ قال: الذي أشبع؟ فأيهم قال العلم،
علي أبو أخآبرني الحسين. قال بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

الحسن أبا سمعت السرخآسي. قال علي أبو حدثنا حمشكان. قال بن الحسين بن الحسن
ًا سمعت قال العابد، علي بن الحسن سمعت يقول، الجرجاني الحسين بن محمد حاتم

عبادته على أقبل قد وأمتعبد بعلمه، يعمل لآ وأعالم بعلمه، يعمل ثلثة: عالم يقول: العلماءا



فإن به، يعمل الذي العالم فاسأل تسأل أن أردت فإذا هذين، علم له وأليس الناس وأترك
منه فتبين بعلمه، يعمل لآ الذي العالم إلى فتعال هذان فاتك فإن العابد، فاسال فاتك
بعمله. تقتدي وألآ منه فر ثم أمرك

حدثنا إملءا. قال حيان ابن أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي الحسناباذي طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا المروأزي. قال - يعني يسار بن علي بن أحمد حدثنا الطوسي. قال علي بن الحسن

فسكتوا، العلم؟ إلى الناس أحوج فقال: من سفيان إلى الناس اجتمع أيوب. قال بن أحمد
تكلم قالوا ثم
غاية لنهم أقبح بهم الجهل أن وأذلك العلماءا، العلم إلى الناس فقال: أحوج محمد؟ أبا يا

يسألون. وأهم الناس
أبو حدثنا عليه. قال قراءاة العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن ابو أخآبرنا "وأبه" قال

العسكري. أحمد أبي أخآي ابن هو علينا قدم سعيد، بن الله عبد بن محمد بن علي الحسن
وأعلي البشتري حمدان بن أحمد بن وأمحمد الشاجي يحيى بن زكريا بن أحمد حدثنا قال
ابن حدثنا يحيى. قال ابن زكريا بن محمد حدثنا هاشم. قال بني مولى جعفر بن أحمد بن

أحرز فقد طرفها، الحكم وأمن نتفها العلوم من أخآذ الحكماءا: من بعض قال قال عائاشة،
مكنونها. وأحاز عيونها

الكنى الحسن أبي بن يحيى بن أحمد الدين عماد الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
عدي أبي بن الحسن بن حيدر بن يمان بن شمار السديد الشيخ أخآبرني الله. قال أسعده
أمله وأخآمسمائاة. قال وأعشرين نيف سنة شهور في عليه بقراءاتي الزيدي الرازي الكاتب

سنة الخآرة جمادى من العشرين في عنه الله رضي بالله المرشد المام الجل السيد علينا
العباس بن الفضل حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال بن بكر ابو أخآبرنا سبع. قال
الجبار. عبد بن عمروأ حدثنا العطار. قال عيسى بن إسماعيل حدثنا البغدادي. قال القرطمي

السقع بن وأوأاثلة أمامة وأأبو الدرداءا أبو حدثنا آدم. قال بن يزيد بن الله عبد حدثنا قال
في الراسخون من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قالوا: سئل مالك بن وأأنس
الراسخ. فذاك وأبطنه، فرجه وأعف لسانه، وأصدق يمينه، برت من قال: هو العلم؟

عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن احمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد حدثنا الخمري. قال الرحمن عبد أبو حدثني حيان. قال بن الله عبد محمد أبو اخآبرنا

عن هشام حدثنا مهدي. قال حدثنا الزديان. قالآ محمد بن الله وأعبد هلل بن مهدي بن
وأالعبادة، العلم الدنيا في الحسنة حسنة" قال الخآرة وأفي حسنة الدنيا في آتنا "ربنا الحسن

الجنة. دخآول الخآرة في وأالحسنة
أخآبرنا الذكواني. قال الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا قال عنه الله رضي السيد "وأبه" إلى

طالب. أبو حدثنا محمد. قال ابن - يعني الله هبة حدثنا الله. قال عبد محمد أبو حيان ابن
شوذب. عن ضمرة حدثنا أيوب. قال بن موسى حدثنا قال الحمصي حميد أبو حدثنا قال

العلماءا. قال: موت شدة، إلآ المر يزداد لآ قال: تفسير
أحمد حدثنا المفيد. قال بكر أبو حدثنا الزجي. قال العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بقية حدثنا حيان. قال بن عمروأ بن محمد حدثنا سليمان. قالآ بن وأمحمد الغساني محمد بن
صلى النبي عن عباس ابن عن عطاءا حدثني العزيز. قال عبد ابن الملك عبد عن الوليد بن

ًا أربعين أمتي من حمل قال: "من وأسلم وأآله عليه الله العلماءا". من فهو حديث
إمام الفقيه الطبري طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
النماطي إسحاق بن محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي ببغداد الشافعية
حدثنا الهاشمي. قال بن علي بن شاذل بن محمد العباس أبو أخآبرنا إملءا. قال بنيسابور

أسلم. بن محمد
عن كثير أبي بن يحيى عن راشد بن عمر حدثنا السدي. قال قاسم بن محمد حدثنا قال
العلم وأسلم: "تعلموا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال هريرة. قال أبي عن سلمة أبي
ما إلى يحتاج أوأ إليه يحتاج متى أحدكم يدري لآ فإنه أهله، ذهاب وأرفعه يرفع، أن قبل

بقزوأين. قال إملءا الحافظ الخليل بن أحمد بن الله عبد بن الخليل أخآبرنا "وأبه" قال عنده"ز
بن محمد نصر أبو حدثنا الهمداني. قال الفقيه أحمد بن علي بن أحمد بكر أبو حدثنا

عبد بن روأح حدثنا عمر. قال بن حفص حدثنا بهمذان. قال المروأزي سهل بن حمدوأيه
صلى الله رسول قال قال عمر، ابن عن مجاهد عن سليم أبي بن الليث حدثنا الواحد. قال

العالم وأفضل الورع، دينكم وأملك العبادة، فضل من خآير العلم وأسلم: "فضل وأآله عليه الله
أمتي". على كفضلي العابد على



عليه. قال قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو عاليا أخآبرنا "وأبه" قال
بن عثمان بن يحيى وأحدثنا الطبراني. قال أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

أخآبرنا ريذة. قال ابن وأأخآبرنا "ح" قال صالح ابن الله عبد صالح أبو حدثنا صالح. قال
حدثنا الموصلي. قالآ مهدي بن معلى حدثنا العزيز. قال عبد بن علي وأحدثنا الطبراني. قال

الله صلى الله رسول قال قال ، عباس ابن عن طاوأوأس عن ليث عن مصعب بن سوار
الورع". الدين وأملك العبادة، من أفضل العلم وأسلم: "فضل وأآله عليه

بأصفهان. الجامع في عليه بقراءاتي وأيحة بن الله عبد بن محمد الفرج أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحسن أبو حدثنا ببروأجرد. قال الورثاني يوسف بن علي الحسن أبو القاضي أخآبرنا قال
القاسم بن محمد حدثنا النجوى. قال يعقوب بن أحمد أخآبرنا المرزبان. قال أحمد بن علي

الهاشم بن
عن أبيه عن الثوري سفيان حدثنا عطاءا. قال عن يونس حدثنا أبي. قال حدثنا السمسار. قال

وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت الصداى. قال الحارث بن زياد عن جده
برزقه". الله تكفل العلم طلب يقول: "من
محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا عليه. قال قراءاة الذكواني القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الكبير عبد بن صالح حدثنا السكن. قال بن محمد بن أحمد حدثنا حيان. قال بن جعفر بن
بن أنس عن الحسن عن قتادة حدثنا الصفار. قال عطية بن يوسف حدثنا المسجعي. قال

فذاك القلب في علمان: علم وأسلم: "العلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك،
آدم". ابن على الله حجة فذاك اللسان على وأعلم النافع، العلم

بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عليه.
بن عمروأ بن أحمد حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال
العقيلي. قال عثمان بن محمد حدثنا البغدادي. قالآ النحاس محمد بن وأالحسن الخالق عبد

خآالد عن يزيد بن ثور عن مرة بن الخليل حدثنا الطفاوأي. قال الرحمن عبد بن محمد حدثنا
عليه الله صلى الله لرسول قال: تعرضت جبل بن معاذ عن عامر بن مالك عن معدان بن

رسول فقال شر؟ الناس أي الله رسول يا فقلت يطوف، وأهو له تصديت أوأ وأسلم، وأآله
ًا وأسلم: "اللهم وأآله عليه الله صلى الله شرار الشر، عن تسأل وألآ الخير عن سل غفر

الناس". في العلماءا شرار الناس
حدثنا المفيد. قال بكر أبو حدثنا عليه. قال بقراءاتي الرجي القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عن الحكم عن عمر، بن حفص حدثنا تميم. قال بن محمد حدثنا إسماعيل. قال ابن الحسن
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن عكرمة عن إبان ابن

وأجل". عز الله سبيل في وأالجهاد وأالحج النافلة، وأالصيام الصلة من أفضل العلم "طلب
يعقوب أبو جدي أخآبرنا عليه. قال الصوري بقراءاة التنوخآي القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

وأسبعين إحدى سنة أسمع وأأنا عليه قراءاة النسوى سفيان بن الحسن بن سعد بن إسحاق
عبد أخآبرنا وأهب. قال أبو أخآبرنا يحيى. قال بن حرملة عن جدي أخآبرنا وأثلثمائاة. قال

قدم الملك عبد بن هشام بن سليمان حازم: إن أبو قال أسلم. قال بن زيد بن الرحمن
متكئ هشام بن سليمان فإذا عليه، فدخآل حازم أبي إلى شهاب. فأرسل ابن وأمعه المدنية

شهاب وأابن
أعرج؟ يا تتكلم شهاب: ألآ ابن فقال عصاي، على متكئ وأأنا فسلمت قال قاعد، رجليه عند
لحاجتكم جئت وأإنما فيها، فيتكلم لها جاءا حاجة للعرج ليست العرج، يتكلم وأما قلت قال
جئتكم، ما شركم من الفرق وألولآ آتيه، إلي يرسل من كل وأما فيها، إلي أرسلتم التي

في الله حازم: أعاهد أبو فقال فيه؟ نحن مما المخرج وأقال: ما هشام بن سليمان فجلس
لآ فيه أنت مما قلت: المخرج قال الله، في الحق لك أقول أن دريهماتك يمنعني لآ نفسي

ًا تمنع ًا تطلب وألآ فيه، تجعله أن الله أمرك حق من أعطيته شيئ نهاك لشيءا منعته شيئ
وأهرب الجنة طلب من يطيقه الحال: قال هذا يطيق هشام: فمن ابن تطلبه. قال أن الله
أحكم. فقال وألآ أجمع قط حكمة كاليوم رأيت سليمان: ما قليل. فقال فيهما وأذلك النار من
دراهم لي ليست مسكين حازم: إني أبو فقال قط، جالسته وأما لي جار شهاب: فإنه ابن
أردت، إياك بلى قال حازم، أبا يا شهاب: قرصتني ابن فقال جالستني، دراهم لي كانت وألو
وأأهل العلم أهل به وأصفت أنك بلغني شيءا عن حازم أبا يا تحدثني شهاب: ألآ ابن قال ثم

ًا الدنيا أهل أدركت قال: إني بلى، قال الدنيا؟ العلم لهل يقضى كانوا حيث العلم لهل تبع
العلم أهل عن الدنيا أهل يستغني وألآ وأآخآرتهم، دنياهم حوائاج العلم من لهم الله قسم بما



ًا العلم أهل فصار الزمان جال ثم العلم، من لنصيبهم فدخآل كانوا، حيث الدنيا لهل تبع
ًا، الفريقين على البلءا حين العلم من به يمسكون كانوا الذي النصيب الدنيا أهل ترك جميع
الدنيا. أهل باتباعهم لهم قسم ما جسيم العلم أهل وأضيع جاءاوأهم قد العلم أهل رأوأا

الله عبد محمد أبو حدثنا الذكواني. قال أحمد بن محمد بن الرحمن عبد أخآبرنا "وأبه" قال
بن يعني جعفر حدثنا الصباح. قال ابن - يعني علي حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن

عن سفيان حدثنا الرازي. قال - يعني جعفر بن عيسى حدثنا الصفهاني. قال علي بن محمد
سوءا. أوأعية في بقية وأبقي العلم قال: ذهب سيرين ابن عن العمش

بقزوأين. الخليل بن الله عبد بن الخليل بن أحمد بن الله عبد بن الخليل أنشدنا "وأبه" قال
أهل أن مرة: وألو غير لنفسه الجرجاني العزيز عبد بن علي الحسن أبو القاضي أنشدنا قال

وأدنسوا=محياه فهان أهانوه وألكن لعظما النفوس في عظموه صانهم=وألو صانوه العلم
الظما تحتمل الحر نفس أرى= وألكن قد قلت منهل هذي قيل إذا تجهما حتى بالطماع

جمادى من عشر التاسع في إملءا عنه الله رضي بالله المرشد المام السيد "وأبه" إلى
الخآرة.

عمر أبو حدثنا عليه. قال بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا قال
حدثنا القاسم. قال بن محمد حدثنا حيوية. قال بن زكريا ابن محمد بن العباس بن محمد
حدثنا زيد. قال بن حماد حدثنا إبراهيم. قال بن مسلم حدثنا خآالد. قال بن الهيثم بن محمد

حنيفة. أبو
ليوم القسط الموازين وأتعالى: "وأنضع تبارك الله قول في إبراهيم عن حماد حدثنا قال

ًا" قال: يجاءا نفس تظلم فل القيامة فيجئ فيخف الميزان كفة في فيوضع العبد بعمل شيئ
الميزان كفة في الحديث- فتوضع نقلة بعض على سقطت أخآرى -وأكلمة كالغمام شئ

الناس وأعلمته تعلمته الذي علمك هذا فيقال لآ، فيقول هذا؟ ما أتدري له فيقال فيرجح،
بعدك. من به وأعملوا

عليه. بقراءابي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
محمد بن أحمد حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد ابو أخآبرنا قال

بن عامر حدثنا بكير. قال بن الوليد حدثنا إبان. قال بن عمر بن الله عبد حدثنا البزاز. قال
"السائاحون" قال تعالى قوله عن سئل عباس ابن مولى عكرمة شهدت الثقفي. قال نافع

العلم. طلبة
أخآبرنا عليه. قال بقراءاتي حمدان بن علي بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

وأثلثمائاة. وأسبعين ست سنة بالري القزوأيني المعتلي عمر بن علي بن محمد الله عبد أبو
بن إبراهيم سمعت يقول، الله عبد بن إبراهيم سمعت قال إبراهيم بن علي حدثنا قال

هذه يجمع من العالم يقول: يحسبون عينية بن سفيان سمعت يقول الجوهري سعيد
العلماءا". عباده من الله يخشى قرأ: "إنما ثم وأجل عز الله يخشى من العالم إنما الحاديث

بن علي بن الحسن حدثنا الطبراني. قال أخآبرنا ريذة. قال بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عطية. قال بن الحارث حدثنا الشامة. قال صاحب العباس بن أحمد حدثني المعري: قال

الله رسول قال قال عباس، ابن عن مجاهد عن نجيح أبي ابن عن أصحابنا، بعض حدثنا
رياض الله: وأما رسول يا قيل فارتعوا، الجنة برياض مررتم وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى

العلم". قال: مجالس الجنة؟
ببغداد. قال الشافعية إمام الطبري الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

محمد بن الله عبد أخآبرنا بنيسابور. قال إملءا أحمد بن محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا
حمزة. بن عمروأ حدثنا مسلم. قال بن سعيد بن يوسف حدثنا الآسفرائايلي. قال مسلم بن

صالح حدثنا قال
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، ابن أنس عن الحسن عن المرى

ًا، الشريف تزيد الحكمة "إن الملوك". موضع تضعه حتى المملوك العبد وأترفع شرف
المفيد محمد بكر أبو حدثنا الرجي. قال علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا السني. قال إسحاق بن محمد حدثنا قال إسماعيل، بن الحسن حدثنا بجرجرايا. قال
قال قال هريرة، أبي عن حازم أبي عن الزناد أبي عن الثوري سفيان المبارك. عن ابن

وأإن ألآ رحماؤها، علمائاها وأخآيار علماؤها أمتي وأسلم: "أخآيار وأآله عليه الله صلى الله رسول
ًا أربعين للعالم يغفر تعالى الله ًا للجاهل يغفر أن قبل ذنب ًا، ذنب الرحيم العالم وأإن إلآ وأاحد

ًا لنوره وأإن القيامة يوم ليجيءا وأالمغرب". المشرق بين ما فيه يمشي لضوءا



بن حسن حدثنا حيان. قال ابن أخآبرنا الرحيم. قال عبد بن طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الجمحي، الرحمن عبد بن عثمان حدثنا المديني. قال بن علي حدثنا سليمان. قال ابن هاروأن

الله رسول قال قال جبل، بن معاذ عن أبيه عن جابر عن جابر بن يزيد بن يزيد عن
تعلموا". حتى الله يأجركم فلن تعلموا أن شئتم ما وأسلم: "تعلموا وأآله عليه الله صلى

وأهب. قال بن الله عبد حدثنا قال الطبراني أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن مرزوأق حدثنا عطية. قال بن يوسف حدثنا العسقلني. قال السرى أبي بن محمد حدثنا
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن مكحول عن الحمصي، الله عبد

ثواب القيامة يوم الله أعطاه يكبر حتى وأالعبادة العلم طلب في نشأ ناشئ وأسلم: "أيما
ًا". وأتسعين اثنين صديق

بن محمد بن محمد بن الله عبد بكر أبو حدثنا الذكواني. قال القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا عرزة. قال أبي بن حدثنا الحكم. قال بن الله عبد بن أحمد حدثنا القباب. قال فورك
قال عباس، ابن عن طاوأوأس عن ليث عن أشعث عن حصين عن سعيد ابن - يعني عثمان

غضبت وأإذا تعسروأا وألآ وأيسروأا وأسلم: "علموا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال
فاسكت".
بقراءاتي الشافعي الفقيه القزوأيني الفرخآان بن أحمد بن الفرخآان نصر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

شاهين. بابن المعروأف عثمان بن عمر حفص أبو أخآبرنا وأثلثين. قال أربع سنة بقزوأين عليه
اليلي. قال نافع عن يحيى بن عمر حدثنا باليلة. قال الفضل بن زهير ابن محمد حدثنا قال

قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن مالك ابن أنس عن زيد بن العلءا حدثنا
وأأما فالساكت، السالم وأأما فالذاكر الغانم فأما وأشاجب، وأسالم ثلثة: غانم "المجالس

فالذي الشاجب
الناس". بين يشغب

حيان. بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا الذكواني. قال الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا رجاءا. قال بن الله عبد حدثنا يحيى. قال بن أحمد حدثنا سيد. قال أبو حدثنا قال

وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن هريرة أبي عن أبيه عن سهيل عن هلل بن معلى
خآلف بعضكم وأليجلس فادنوا، العلم مجالس في جلستم أوأ المعلم إلى جلستم قال: "إذا

ًا تجلسوا وألآ بعض الجاهلية". أهل يجلس كما متفرقين حلق
عليه. قراءاة الكاتب الشاطر محمد بن الوهاب عبد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حاتم حدثنا الجيلي. قال الخيتلي الحسن بن محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال
عوف ابن عن عيسى أخآبرنا خآشرم. قال بن علي حدثنا الشاشي. قال حسن ابن - يعني

القرآن ناسخ عرف قد ثلثة: رجل إلآ الناس يفتى حذيفة: لآ قال سيرين. قال ابن عن
ًا، يجد لآ أمير أوأ وأمنسوخآه، متكلف. أحمق أوأ بد
حدثنا عليه. قال بقراءاتي الواعظ أحمد بن عمر بن الله عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبي.
الرفاعي. قال هشام أبو حدثنا البيع. قال سعيد بن أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا قال

العلم من الباب ليطلب الرجل قال: إن الحكم عن هشام عن زائادة، اليمان. قال ابن حدثنا
ًا فيكون به فيعمل الخآرة. في فصرفها له كانت لو الدنيا من له خآير

علي الحسن أبو حدثنا العيقي. قال أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
العسكري. قال أحمد أبي ابن هو علينا - قدم العسكري سعيد بن الله عبد بن محمد بن

بن عسل حدثنا مروأان. قال بن الله عبد حدثنا الساجي. قال يحيى بن زكريا بن أحمد حدثنا
القاضي. قال مسلم بن صالح بن الله عبد حدثنا أسد. قال بن الخليل أخآبرنا ذكوان. قال

ًا تدعن الشعبي: لآ لي قال كسيران. قال أبي عن القاضي يوسف أبو حدثنا العلم من شيئ
ًا إليه تحتاج فإنك وأالدفتر، الصحيفة من موضعه من لك خآير فهو كتبته، إلآ ما. يوم

بقراءاتي البزار بكار بن محمد بن الحسين بن السلم عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عليه.
حدثنا عليه. قال قراءاة الشيباني المطلب بن الله عبد بن محمد الفضل أبو أخآبرنا قال

يقول المأمون سمعت أبي. قال حدثنا رأى. قال من بسر الهاشمي الصمد عبد بن إبراهيم
قال: ما العلم؟ طلب بالنسان يحسن متى السلم: إلى عليه الرضي موسى بن لعلي

الحياة. به حسنت
 الثالث الحديث

وأالمتعلم العالم عليه يكون أن ينبغي ما ذكر



 بذلك يتصل وأما
الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الدين عماد الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبي القاضي عن الله، أسعده
رضي بالله المرشد المام السيد حدثنا قراءاة. قال وأالده عن ذلك يروأي وأهو عليه، قراءاة

أبو أخآبرنا لفظه. قال من إملءا أربع سنة الوألى جمادى من السابع الخميس يوم عنه الله
محمد المفضل أبو حدثنا بأصفهان. قال عليه بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر

العباس أبو حدثني بالكوفة. قال الشيباني المطلب بن همام بن محمد بن الله عبد بن
بن عمروأ بن نوح حدثنا بدمشق. قال العدل النهري خآلس بن هشام بن جعفر بن محمد
عن نافع عن أمية بن إسماعيل حدثنا مسلمة. قال بن سعيد حدثنا السكسكي. قال جوي
مستمع، أوأ عالم، الناس وأسلم: "إنما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عمر، ابن

فيه". خآير لآ همج الناس وأسائار
بن بشر بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا عنه. قال الله رضي المام السيد "وأبه" إلى

قال بالبصرة، البسامل في داره باب على عليه بقراءاتي شاد باب بن يوسف بن شعيد
مسدد. قال حدثنا خآليفة. قال أبو حدثنا لبؤه. قال بن الله عبد بن طاهر الحسين أبو حدثنا

الخطاب، بن عمر وألد من فلن بن سليمان بن عمر حدثني شعبة. قال عن يحيى حدثني
ًا مروأان عند من ثابت بن زيد قال: خآرج أبيه عن إبان بن الرحمن عبد عن نصف من قريب

عن أجل: سألنا فسألته. فقال إليه فقمت يسأله، لشيءا إلآ إليه بعث ما إنه فقلنا الليل،
الله صلى الله رسول سمعت وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول من سمعناها أشياءا
ًا منا سمع من الله يقول: "رحم وأسلم وأآله عليه حامل فرب غيره، يبلغه حتى فحفظه حديث
قلب عليهن يغل لآ خآصال ثلث بفقيه، ليس فقه حامل وأرب منه، أفقه هو من إلى فقه

ًا: إخآلص مسلم من تحيط دعوتهم فإن الجماعة وألزوأم المر، وألآة وأمناصة لله، العمل أبد
وأهي الدنيا وأأتته قلبه، في غناه وأجعل شمله، له الله جمع الخآرة نيته كانت من وأراءاهم،
من يأته وألم عينيه، بين فقره وأجعل أمره عليه الله فرق الدنيا نيته كانت وأمن راغمة،

الظهر. فقال: هي الوسطى صلة عن له" وأسألناه كتب ما إلآ الدنيا
بأصفهان. قال عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن عثمان بن يحيى حدثنا الطبراني. قال أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
عن كيسان بن صالح عن سعد بن إبراهيم حدثنا حماد. قال بن نعيم حدثنا صالح. قال

وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: قام أبيه عن مطعم بن جبير بن محمد عن الزهري
ًا الله فقال: "نضر بالحنيف حامل فرب يسمعها، لم من إلى فأداها فوعاها مقالتي سمع عبد

مؤمن: قلب عليهن يغل لآ ثلث منه، أفقه هو من إلى فقه حامل وأرب له، فقه لآ فقه
من تحيط دعوتهم فإن المسلمين جماعة وألزوأم المر، لذوأي وأالطاعة لله، العمل إخآلص

وأرائاهم".
الحسين أبو حدثنا قال الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

وأستين تسع سنة رجب في عليه وأالدي بقراءاة السعدي يوسف بن محمد بن العزيز عبد
وأثلثمائاة.

بن محمد أخآبرنا هاروأن: قال بن يزيد حدثنا الدوأرقي. قال إبراهيم بن محمد حدثنا قال
عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن العرج عن الزناد أبي عن إسحاق

فقهوا". إذا الجاهلية في خآيارهم السلم في خآيارهم معادن وأسلم: "الناس وأآله
حدثنا قال بالزعفراني، المعروأف المؤدب محمد بن أحمد بن الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن الله عبد شعيب أبو حدثنا الزرار. قال بابن المعروأف أحمد بن العزيز عبد محمد أبو
حدثنا قال البابلي، الله عبد بن يحيى حدثنا الحراني. قال شعيب أبو أحمد بن الحسن

عمروأ، بن الله عبد عن السلولي كبشة أبي عن عطية، بن حسان حدثنا قال الوأزاعي،
بني عن وأحدثوا آية، وألو عني وأسلم: "بلغوا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

حرج". وألآ إسرائايل
حدثنا بالبصرة. قال عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

بن إسحق العباس أبو حدثنا الكوفي. قال العامري سعيد أبي بن محمد بن علي القاسم أبو
الله رسول على به قالآ: شهدا هريرة وأأبي سعيد أبي عن أبي، حدثنا القطان. قال محمد
نزلت إلآ تعالى الله يذكروأن قوم جلس عليهم: ما أشهد وأأنا وأسلم وأآله عليه الله صلى

عنده". فيمن الله وأذكرهم الرحمة وأغشيتهم السكينة عليهم



أبو أخآبرنا ببغداد. قال عليه بقراءاتي السواق أحمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
موسى. قال بن بشر علي أبو حدثنا القطيعي. قال مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر

أبو حدثنا أيوب. قال أبي بن سعيد عن المقري، يزيد بن الله عبد الرحمن عبد أبو حدثنا
الخولآني، هاني
أنه وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن يسار بن مسلم عثمان أبي عن

آباؤكم وألآ أنتم تسمعوا لم بما يحدثوكم أمتي من ناس الزمان آخآر في قال: "سيكون
حدثنا البرمكي. قال أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا وأإياهم" "وأبه" قال فإياكم
عمروأ حدثنا قال القطان، سنان بن محمد بن جعفر أخآبرنا الزدي. قال الحسين بن محمد

عن أيوب عن القاسم بن روأح حدثنا شعيب. قال بن عيسى حدثنا اليلي. قال يحيى بن
ككنز به يقال لآ وأسلم: "علم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عمر، ابن عن نافع

الله". سبيل في ينفق لآ
بالبصرة، منزله في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

صادق أبو حدثنا القزوأيني. قال محمد بن أحمد بن محمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال
عبد بن سعيد حدثنا قال بأطرابلس، عرفة قاضي الملي الطبري بهميار بن نصر بن محمد
أخآي بن محمد بن الصبغ حدثنا قال الحلبي، نعيم أبو حدثنا بدمشق. قال الحلبي العزيز

قال: كان العيزار بن الله عبد عن القشيري بن كلثوم حدثنا قال الدقي، عمروأ بن الله عبيد
ًا العلم يطلبون الشباب رأى إذا مسعود ابن الظلمة، مصابيح الحكمة، ينابيع بكم قال: مرحب

قبيلة. كل ريحان البيوت، جرس القلوب، جدد الثياب، خآلقان
بكر أبو أخآبرنا مرة. قال غير عليه بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

قال الدنيا، أبي بن محمد بن الله عبد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد
عن اليمامي حنيفة أبي بن إبراهيم أخآبرني قال عفيف، حدثنا قال عمر، بن داوأد حدثنا
عن يسأل كما علمه فضل عن القيامة يوم يسأل الرجل أن قال: بلغني الله عبد بن سالم
ماله. فضل

قال بأصفهان عليه بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحنف قال: قال جرير بن العلءا عن الصمعي حدثنا حاتم. قال بن محمد بن سهل حدثنا
العلم. وأطلب الصلة، أذان وأانتظار الجنازة، يجلسها: انتظار أن بالرجل عيب لآ مجالس ثلثة

وأفرسه. وأضيفه أباه يخدم الرجل: أن على فيهن عيب لآ وأثلثة
وأقرأه إسناده لنا بقراءاته العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا ببغداد. قال المنصور جامع في جميعه عليه
بن إسماعيل حدثنا الشناني. قال الحسين بن محمد حدثنا المالكي. قال البهري صالح

حميد بن عاصم عن رجل أوأ حميد بن عاصم حدثنا السدي. قال بنت بن الغزاوأي موسى
عن الخياط،

زياد بن كميل عن جندب بن الرحمن عبد عن الثمالي حمزة أبي صفية أبي عن ثابت
ثم جلس أصحر فلما الجبان ناحية إلى فأخآرجني بيدي يعني السلم عليه قال: أخآذ النخعي
لك، أقول ما عني احفظ أوأعاها، خآيرها أوأعية زياد: القلوب بن كميل يا قال ثم تنفس
مع يميلون ناعق كل أتباع رعاع وأهمج النجاة، سبيل على وأمتعلم رباني، ثلثة: فعالم الناس

العلم المال، من خآير العلم وأثيق، ركن إلى يلجأوأا وألم العلم، بنور يستضيئوا لم ريح كل
دين العالم النفقة. وأمحبة ينقصه وأالمال العمل على يزكو العلم المال، تحرس وأأنت يحرسك

محكوم وأالمال حاكم العالم وأفاته، بعد الحدوأثة وأجميل حياته في الطاعة يكسبه به يدان
بقي ما باقون وأالعلماءا أحياءا وأهم الموال خآزان مات بزوأاله، تزوأل الموال وأضبعة عليه،

ًا إلى -وأأشار هاهنا إن هاه موجودة، القلوب في وأأمثالهم مفقودة أعيانهم الدهر، صدره- علم
ًا أصبت بل حمله أصبت لو قلبه في الشك يقتدح حياته في له يصيره لآ الحق لهل لقن

مغرى أوأ للشهوات، القياد سلسل بالذة منهوم قمن ذا وألآ ذا لآ شبهة من عارض بأوأل
ًا أقرب الدين دعاة من ليسا الموال، بجمع العلم يموت كذلك السائامة، النعام بهم شبه
وأجل عز الله حجج تبطل لكيل بحجة قائام من الرض تخلو لن بلى اللهم حامليه، بموت

ًا، القلون أوألئك وأبيناته، ًا، الله عند العظمون عدد حججه عن وأجل عز الله يدفع بهم قدر
المر حقيقة على العلم بهم هم أشباههم، قلوب في وأيزرعونها نظرائاهم، إلى يؤدوأنها

الدنيا صحبوا الجاهلون، منه استوحش ما منه وأأنسوا المترفون، منه استوعر ما فستلنوا
إلى وأالدعاة بلده في وأجل عز الله خآلفاءا أوألئك العلى، بالمحل معلقة أروأاحها بأبدان
ًا هاه، هاه دينه، فقم. شئت إذا وألك لي الله وأأستغفر رؤيتهم إلى شوق



البيع بالموري المعروأف الزهر علي بن محمد بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الحسن حدثني سفيان. قال بن الحسن بن إسحاق يعقوب أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة

الحشمي. قال مظاهر بن الجبار عبد حدثني الوليد. قال ابن -يعني عياش حدثنا سفيان. قال
عبادة من أفضل سنة الزهري: تعلم قال يقول، أبي سمعت قال راشد، بن معن حدثني

سنة. مائاة
الصاحب أنشدني قال الجبان محمد بن علي بن منصور المظفر أبي أنشدني "وأبه" قال

وأالكمال الفخر فادخآره=فعنده بالعلم عليه: عليك شيخي بقراءاة
علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال جمال الغنى حويت مال=وأإن افتقرت إما العلم

الصنوبري أنشدنا الغنوي. قال محمد بن علي أنشدنا قال التنوخآي، علي بن الحسن بن
وأالنحو التعريب يزعمون المعالي طلب على جهال=حسدوأنا معشر من لقينا لنفسه: ما
ً وأالشع_ر ًا فضولآ ليس البقال من بذا جرزة=بقل خآذ أعرب حين وأيقولون مقال من لذا تب

وأالسالكون ال_داب طرق عن الغافلون أيها وأضلل تحير في يدروأن=فهم ليس أنه يدروأن
أبو أخآبرنا "وأبه" قال بالجلل عيوبها تخفى ال_سوءا الحمير إن الثياب استجيدوأا الخيال طرق

طالب أبي بن جعفر الطيار إلى المنتمي بالشرف المعروأف طاهر بن محمد الحسن
وأاحد كل على بقراءاتي بأصفهان الصوفية شيخ الرأس مكشوف طاهر وأأبو له، وأاللفظ

عربة أبو حدثنا المقري. قال بن عاصم بن علي إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا منهما. قالآ
جاعل ينشد: يا المبارك ابن سمعت قال وأاضح، بن المسيب حدثنا محمد. قال بن الحسين

ًا=يصطاد له العلم فصرت بالدين تذهب وألذاتها=بحيلة للدنيا احتلت المساكين أموال بازي
ًا سيرين وأابن عون ابن سردها=عن في روأاياتك أين للمجانين دوأاءا بعدما=كنت به مجنون

المام السيد حدثنا "وأبه" قال الطين في العلم حمار كذا=زل فماذا أكرهت قلت إن
يوم في عنه الله رضي الله عبد أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد
بكر أبو أخآبرنا لفظه. قال من إملءا أربع سنة الوألى جمادى من عشر الخامس الخميس

أيوب بن سليمان أخآبرنا بأصفهان. قال عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد
حدثنا قال المعمري، علي بن وأالحسن الدمشقي المعلى بن أحمد حدثنا قال الطبراني،

عن تميمة أبي عن العمش حدثنا قال الكلبي، سليمان بن علي حدثنا قال عمار، بن همام
وأهو أنا قال: انطلقت وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي صاحب الزدي الله عبد بن جندب

ًا أتينا حتى البصرة إلى الكوفة، من النوبة مثل البصرة من وأهو المسكين بيت له يقال مكان
فقال:

ًا تدارس كنت هل بصالح فأتيته بهم، بائاتني البصرة أتينا قال: فإذا نعم، فقلت القرآن؟ أحد
أهل أفاضل من يومئذ نفسي في وأهم الزرق، بن وأنافع وأبجده بلل وأبأبي مشرح بن

رسول جندب: قال فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول عن يحدثني فأنشأ البصرة،
كمثل نفسه وأينسى الخير الناس يعلم الذي العالم وأسلم: "مثل وأآله عليه الله صلى الله

يحولن وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول نفسه" وأقال وأيحرق للناس يضيءا السراج
ًا" قال: أهراقه مسلم دم من كف ملءا أبوابها إلى ينظر وأهو الجنة وأبين أحدكم بين ظلم

قال ثم منهم، يسمع ساكت وأهو المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر فذكروأا القوم فتكلم
ًا قط كاليوم أر ألم صادقين. كانوا إن بالنجاة أحق قوم

نزيل المهيار بن رسته بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
بن الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال بها، عليه بقارءاتي أصفهان

محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا وأثلثمائاة. قال وأستين سبع سنة رجب في بالبصرة إملءا شيبة
أبي بن حبيب حدثنا قال الكلواذاي، الله رزق بن محمد حدثنا المروأزي. قال سعيد بن

جرير عن المنكدر بن محمد عن سعد بن شرحبيل عن إبراهيم بن حفص حدثنا قال حبيب،
وأجل عز الله وأسلم: "يبعث وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال البجلي، الله عبد بن

تشفع حتى أنت أتيت للعالم وأيقال الجنة، أدخآل للعابد فيقال القيامة، يوم وأالعابد العالم
إليهم". أحسنت كما وأأظنه قال، كذا أدبهم، أحسنت لما للناس

عليه بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بأصفهان.

حدثنا محمد. قال حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال
بن إسماعيل أخآبرنا وأالفرقدي. قالوا الفرج بن أحمد بن أحمد بن وأمحمود نصير بن محمد
لم مولى عن عائاشة أبي بن موسى عن الثوري سفيان حدثنا قال البجلي، - يعني عمروأ



إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: كان عنها الله رضي سلمة أم عن سلمة
ًا أسألك إني قال: "اللهم الغداة صلى ًا رزق ًا طيب ًا وأعلم ً نافع متقبلً". وأعمل

البصرة، جامع في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
قال سهل، بن محمد حدثنا قال السفاطي، العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال

ثابت عن جدي عن أبي حدثني قال بشر، بن محمد حدثنا قال العوذي، السود أبو حدثنا
عن البناني
يخالطوا لم ما النبياءا أمناءا وأسلم: "العلماءا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال أنس،

دينكم". على وأاحذروأهم فاتهموهم السلطان خآالطوا فإذا السلطان،
حدثنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال الحماني، إبراهيم بن هزيل حدثنا قال يعلى، أبو حدثنا الزدي. قال الحسين بن موسى
عن وأائال أبي عن سليمان أبي بن حماد عن الرحمن، عبد بن الله عبد بن عثمان حدثنا
كل على فريضة العلم وأسلم: "طلب وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد

مسلم".
بأصفهان. قال عليه بقراءاتي زر بن أحمد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن علي بن محمد أخآبرنا إملءا. قال الملجمي موسى بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا
بن زياد عن الطويل، سلم حدثنا قال عمروأ، بن إسماعيل حدثنا قال الفرقدي، مخلد

العلم وأسلم: "طلب وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن ميمون
مسلم". كل على فريضة

المهيار بن رشته بن الرحمن عبد بن عمروأ بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحظوظ بن إبراهيم بن الله عبد علي أبو حدثنا قال عليه، قراءاة أصفهان نزيل البغدادي

سمعت قال بكار، بن الزبير حدثنا العلءا. قال أبي جرمي الله عبد أبو حدثنا قال إملءا،
تسلم أن عليك العالم السلم: حق عليه طالب أبي بن علي يقول: قال سلم بن محمد
تغمزن وألآ بيدك عنده تشيرن وألآ أمامه، تجلس وأأن دوأنهم، بالتحية وأتخصه القوم على

ًا فلن قال له تقولن وألآ بعينيك، ًا، عنده تغتابن وألآ لقوله، خآلف تلح وألآ بثوبه، تأخآذ وألآ أحد
عليك يسقط متى تنتظر النخلة بمنزلة هو إنما صحبته، طول من تعرض وألآ كسل، إذا عليه

عز الله سبيل في الغازي القائام الصائام من أجر لعظم العالم المؤمن وأإن منها، شيءا
وأجل.

بأصفهان الصوفي شيخ الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
رجب في إملءا جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا منزله. قال في عليه بقراءاتي

قال المروأزي، سيمار بن أحمد حدثنا قال الطوسي، حدثنا وأثلثمائاة. قال وأستين سبع سنة
عباس حدثني قال المنذر، أبو النصاري عياض بن محمد حدثنا قال المتوكل، بن هاني حدثنا

وأالعقل المؤمن، خآليل السلم: العلم عليه طالب أبي بن علي قال قال الزردي، بريغ بن
منه، تتعلمون لمن تواضعوا جنوده، أمير وأالصبر قيده، وأالرفق وأزيره، وأالحلم دليله،

الورع. دينكم وأخآير العلماءا، جبابرة تكونوا وألآ تعلمونه لمن وأتواضعوا
أحمد حدثنا قال الطوسي، حدثنا قال الله، عبد حدثنا قال هذا، الكريم عبد أخآبرنا "وأبه" قال

فقال: من سفيان إلى الناس اجتمع قال أيوب، بن محمد بن أحمد حدثنا قال يسار، بن
العلم إلى الناس قال: أحوج محمد، أبا يا قال: تكلم ثم فسكتوا، العلم؟ إلى الناس أحوج

يسألون. وأهم الناس غاية لنهم أقبح بهم الجهل لن وأذلك العلماءا،
بن الله عبد بن محمد سمعت يقول، العتيقي محمد بن محمد بن أحمد سمعت "وأبه" قال

سمعت يقول الصواف روأح بن كامل بن الله عبد سمعت يقول، بالكوفة الشيباني المطلب
من إلآ حيارى وأالعلماءا العلماءا، إلآ سكارى كلهم الناس يقول، التستري الله عبد بن سهل
بعلمه. عمل

بكر أبو أنشدنا الدينوري. قال الخطيب الحسن بن أحمد بن محمد بكر أبو أنشدنا "وأبه" قال
لعمري الباعر كعلم إلآ عندهم=يخبرها علم لآ للخآبار لبعضهم: زوأامل المازني علي بن أحمد

الجل المام السيد حدثنا "وأبه" قال الغرائار في ما راح أوأ عدا=بأوأساقه إذا البعير يدري ما
في الله رحمهما الحسني الله عبد أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد

إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا الوألى. قال جمادى من وأالعشرين الحادي الخميس يوم
بن هاروأن بن محمد حدثنا قال السفاطي، محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا غسان. قال بن

سعدوأيه حدثنا قال باستراباذ، -يعني طلق مسجد إمام إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال مجمع،
صلى النبي عن عمر ابن عن نافع عن روأاد أبي بن العزيز عبد عن الجرجاني، سعد بن



لمن وأتواضعوا وأالحلم، السكينة للعلم وأتعلموا العلم قال: "تعلموا وأسلم وأآله عليه الله
علمكم يقوم فل العلماءا جبابرة من تكونوا وألآ علمتم، من لكم وأليتواضع منه، تعلمون

بجهلكم".
عليه قراءاة البغدادي المهيار بن رسته بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن الله عبد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال له، الحديث وألفظ بأصفهان

جامع إمام الشاموخآي محمد بن علي بن الحسن علي أبو وأأخآبرنا قال العطار، شيبة
الدقاق، السفاطي العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال بها، عليه بقراءاتي البصرة

جميلة أبي بن عوف حدثنا قال المؤذن، الهيثم بن عثمان حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قالآ
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن حوشب بن شهر عن العرابي

ًا العلم كان وأسلم: "لو معلق
فارس". أبناءا من قوم يتناوأله بالثريا

بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الرجي أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال
قال البعلبكي، الرحمن عبد بن عمروأ بن خآلف حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد
أبي بن العزيز عبد حدثنا قال وأمائاتين، عشرة ثمان سنة الحميدي الزبير بن الله عبد حدثنا
الله صلى الله رسول أن هريرة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن العلءا حدثنا قال حازم،
أوأ له، يدعو صالح ثلث: وألد من إلآ عمله انقطع الرجل مات قال: "إذا وأسلم وأآله عليه

به". ينتفع علم أوأ جارية، صدقة
بن إسحاق حدثنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

قال يحيى، بن سعد بن الله عبد حدثنا قال الزردي، الحسين بن محمد حدثنا قال زيد،
أبي بن زيد عن سابق، حدثنا قال الرحمن، عبد بن عثمان حدثنا قال زيد، بن إسحاق حدثنا
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن أبيه عن العلءا عن أنيسة
وأعلم أجرها، يبلغه جارية وأصدقة له، يدعو صالح ثلثة: وألد بعده الرجل يخلف ما "خآير
به". يعمل

الصقر بن أحمد حدثنا قال الزردي، الحسين بن محمد حدثنا قال إبراهيم، خآبرنا "وأبه" قال
الرحمن عبد بن محمد حدثنا قال قزعه، بن حسن حدثنا قال المستملي، ثوبان بن

النبي أن معاذ عن الصنابحي عن عدي بن عدي عن سليم أبي بن ليث عن الطفاوأي،
أربع: عن يسأل حتى القيامة يوم عبد قدما تزوأل قال: "قال وأسلم وأآله عليه الله صلى
فيه". عمل ما علمه وأعن أنفقه، وأفيما كسبه، أين من وأماله أفناه، فيما عمره

بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
عبد حدثني قال غالب، بن محمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد
عن هريرة أبي عن أبيه عن العلءا عن مسلم حدثنا قال الوارث، عبد ابن - يعني الصمد
ثلثة: صدقة من إلآ عمله انقطع النسان مات قال: "إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي

له". يدعو صالح وألد أوأ ينفع، صالح عمل أوأ جارية،
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال موسى، بن بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
الله عبد عن الحسن عن كهمش عن المقري، يزيد ابن الله عبد الرحمن عبد أبو حدثنا

رجل قال: شتم السلمي
على لتي خآلل: إني أوأ خآصال ثلث وأفي تشتمني عباس: إنك ابن له فقال عباس، ابن

لسمع وأإني أعلمه، ما منها يعلمون الناس جميع أن لوددت وأجل عز الله كتاب من الية
لسمع وأإني إليه، أقاضى لآ وألعلي به فأفرح حكمه في يعدل المسلمين حكام من بالحاكم
ساعية. من به وأمالي به فأفرح المسلمين بلد من البلد أصاب قد بالغيث

محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال الرجي، علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال
قال الزهري، الله عبد بن محمد حدثنا قال هاروأن، بن الحسن بن أحمد حدثنا قال المفيد،

تزينوا وألآ بأنفسكم الحديث يقول: زينوا الثوري سفيان حدثنا قال عبيد، بن يعلى حدثنا
بالحديث.

بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال السواق، بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال هوذة، حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر
منك الخائافين علم أسألك إني فيقول: اللهم يدعو كان أنه حبيب بن طلق عن عوف حدثنا

إثابة وأأسألك بك، المؤمنين وأتوكل عليك المتوكلين يقين وأأسألك بك، العالمين وأخآوف



وأأسألك الشاكرين، وأصبر لك الصابرين شكر وأأسأل إليك، المنيبين وأإخآبات لك المخبتين
المرزوأقين. بالخآبار اللحاق

بالبصرة، عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد حدثنا قال يحيى، بن زكريا حدثنا قال محمد، بن أحمد -يعني السقاطي حدثنا قال
له. أخآوفهم بالله الناس أعلم عياض: يقول بن فضيل سمعت قال زنبور، بن

بن الله عبد بكر أبو أخآبرنا قال الصيرفي، إبراهيم بن أحمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الحسن، بن محمد بن إبراهيم إسحاق أبو حدثنا قال القتات، محمد بن محمد

بن بكر عن المحاربي عن الطنافسي -يعني محمد بن علي حدثنا قال منصور، بن الحسن
ًا سيرين: أن ابن عن عمروأ عن صفوان عن خآنيس وأصلوا محاريب فاتخذوأا العلم تركوا قوم

لآ الذي وأالله فل فهلكوا السنة خآالفوا ثم عظمه على أحدهم جلد يبس حتى وأصاموا فيها
يصلح. مما أكثر منه يفسد ما كان إلآ جهل على قط عامل عمل ما غيره إله

البغدادي المهيار بن رسته بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إملءا الحظوظ أبي بن إبراهيم بن الله عبد علي أبو حدثنا قال عليه، قراءاة أصفهان نزيل

بالبصرة.
بن زيد قال: أقبل أبيه، عن الصمعي عن حاتم أبو حدثنا دريد. قال ابن بكر أبو حدثنا قال

ًا ثابت له فقال نزل، حتى بركابه وأأخآذ عنه الله رضي عباس ابن إليه فقام بغلة على يوم
زيد:

أن أمرنا هكذا فقال وأسلم؟ وأآله عليه الله صلى الله رسول عم ابن وأأنت هذا أتفعل
فعلت؟ عباس: لم ابن له فقال زيد، فبلها فأدناها مني، يدك أدن له قال بعلمائانا، نفعل
وأسلم. وأآله عليه الله صلى نبينا بيت بأهل نفعل أن أمرنا هكذا فقال

بن العباس بن محمد حدثنا العتيقي. قال محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
من المروأزي الحسن بن الحسين حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى حدثنا قال حيويه،
الحسن بن الله عبد فيها جنازة في يقول: كنا مهدي بن الرحمن عبد سمعت قال حفظه،

مسألة عن فسألته قال حوله، الناس وأجلس جلس السرير وأضع فلما القضاءا، على وأهو
هذه أرد لم أني إلآ وأكذا كذا المسألة هذه في القول الله، أصلحك له فقلت فيه، فغلط

ًا رأسه رفع ثم ساعة فأطرق منها، أكبر هو ما إلى أرفعك أن أردت إنما ارجع وأقال: إذ
ًا أكون لن صاغر، وأأنا ًا أكون أن من إلي أحب الحق في ذنب الباطل. في رأس

بن أحمد أخآبرنا قال علي، أبو المدهب بن محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
سمعت قال حنبل، بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر
ًا سمعت يقول، حكيم بن علي الحديث، من عندي أخآوف شيءا سفيان: ما قال يقول، وأكيع
وأجل. عز الله عند ما أراد لمن منه أفضل شيءا وأما

بن العباس بن محمد حدثنا قال المقنعي، محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
بشر سمعت قال القزاز، بختان بن يعقوب أخآبرنا قال الصيدلي، فضل أبو حدثنا قال حيويه،

اتقى لمن الحديث أوأ العلم طلب من أفضل الرض وأجه على أعلم يقول: لآ الحارث بن
فيه. خآطوت خآطوة كل من الله فأستغفر أنا وأأما فيه، نيته وأحسنت وأجل عز الله

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجورذاني المقري محمد بن علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
رجا أبي بن أحمد بن العزيز عبد حدثنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن محمد بكر

مع أمشي قال: كنت الفريابي حدثنا قال القنسراني، معاوأية بن إبراهيم حدثنا قال النسائاي،
أبا يا فأنت قلت الحديث، طلب إلآ فيك يزهدني ما محمد يا لي قال عيينة بن سفيان
ًا ذاك إذ كنت قال الحديث؟ طلب إلى يحملك شيءا أي محمد أعقل. لآ صبي

محمد عمر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال
قال سابور، بن الله عبد بن أحمد حدثنا قال الخراز، حيويه بن زكريا محمد ابن العباس بن

حدثنا
الحديث يطلب لآ الفتى سفيان: كان قال قال عاصم، أبو حدثنا قال الجبار عبد بن سليمان

سنة. عشرين يتعبد حتى
العسكري الحسن بن جعفر بن محمد بن العزيز عبد القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

سعيد بن الله عبد بن الحسن أحمد أبو حدثنا قال حرام، بني في بالبصرة عليه قراءاة
قال زكريا، بن محمد حدثنا قال الصولي، يحيى بن محمد بكر أبو خآبرنا قال العسكري،

العتاهية: أبو سائار: فقال وأهو مقيم خآالد: النسان بن يحيى قال قال سابق، بن مهدي أخآبرنا



وأقت من مضى ما إذا تسير وأأنت الدنيا في الرض وأاقف=على أنك اليام عجيب وأمن
السلم. أفضل وأآله النبي وأعلى تسير الخآير الشطر في شطره=فإنك عمرك

 الرابع الحديث
وأفضله الكريم القرآن

 بذلك يتصل وأما
الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الدين عماد الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

الحمدوأني الرحيم عبد بن المطفر بن الرحيم عبد منصور أبي القاضي عن روأاه الله أسعده
بالله المرشد المام الجل السيد حدثنا قال قراءاة، وأالده عن ذلك يروأي وأهو عليه، قراءاة
بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا قال أربع سنة صفر من الرابع في عنه الله رضي

الزرار سعيد بن محمد بن علي حدثنا قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن
سفيان حدثنا قال سعيد، بن قتيبة حدثنا قال القيرياني، محمد بن جعفر أخآبرنا قال الكوفي،

هم أوألئك به وأصدق بالصدق جاءا تعالى: "وأالذي قوله في مجاهد عن منصور عن عيينة بن
فيه. ما اتبعنا أعطيتمونا الذي هذا قالوا القرآن، أهل المتقون" قال: هم

جعفر أخآبرنا قال محمد، بن علي حدثنا قال القاسم، أبو القاضي أخآبرنا السيد "وأبه" قال
أخآبرنا قال المبارك، بن الله عبد حدثنا قال البلخي، الحسن بن محمد حدثنا قال محمد، بن

به" قال: هم وأصدق بالصدق جاءا تعالى: "وأالذي قوله في مجاهد عن منصور عن مسعر
فيه. ما اتبعوا قد قال أوأ اتبعوه، قد القيامة يوم بالقرآن يجيئون الذين

مسلم أبو قال عليه، بقراءاتي الجورذاني أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد

محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن
أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال عقدة، بن سعيد بن

أبي الشهيد المام عن سالم بن محمد عن جنادة أبو السلولي مخارق بن حصين حدثنا قال
ًا سمعنا إننا السلم: "ربنا عليهما علي بن زيد الحسين القرآن. لليمان" قال: هو ينادي منادي

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرجي أحمد بن علي العزيز عبد القاسم أبو اخآبرنا "وأبه" قال
عمر الحسين أبو أخآبرنا قال البجلي، سنبك بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن القاسم أبو
قال المروأزي، زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشناني، مالك بن علي بن الحسن بن

أبيه عن محمد، بن جعفر بن موسى حدثني قال العور، المروأزي إبراهيم بن موسى حدثنا
علي عن أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر
تعلم من الناس وأسلم: "خآير وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم
خآلقه". على الله كفضل الكلم سائار على القرآن وأفضل وأعلمه، القرآن

قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بن قتيبة حدثنا قال القيرياني، بن جعفر أخآبرنا قال الزرار، سعيد بن محمد بن علي حدثنا

بن النعمان حدثني قال إسحاق، بن الرحمن عبد عن زياد بن الواحد عبد حدثنا قال سعيد،
ًا سمعت قال سعيد، وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول يقول: قال السلم عليه علي

وأعلمه". القرآن تعلم من "خآيركم
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الكريم عبد بن إدريس الحسن أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
أبو القاضي وأأخآبرنا "ح" قال له وأاللفظ البزار هشام بن خآلف حدثنا قال المقري، الحداد

أخآبرنا قال الزرار، سعيد بن محمد بن علي حدثنا قال التنوخآي المحسن بن علي القاسم
عن قتادة عن عوانة أبو حدثنا قالآ سعيد، بن قتيبة حدثنا قال الغرياني، محمد بن جعفر
قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن عائاشة عن هشام بن سعد عن أوأفى بن زرارة

فله شاق عليه وأهو فيه يتتعتع يقرأ وأالذي البررة، الكرام السفرة مع بالقرآن "الماهر
أجران".

القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
المقري، الدمشقي مالك بن أنس بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان

حدثنا قال
الخولآني إدريس أبي عن جدي، عن أبي حدثني قال الغساني، يحيى بن هشام بن إبراهيم

فإنها الله بتقوى قال: "أوأصيك أوأصني؟ الله رسول يا قال: قلت عنه الله رضي ذر أبي عن
لك ذلك فإن الله وأذكر القرآن بتلوأة قال: عليك زدني؟ الله رسول يا قلت أمرك، رأس



الضحك تكثر لآ قال زدني؟ الله رسول يا قلت قال الرض، في وأنور السموات في نور
فإنه بالجهاد عليك قال زدني؟ الله رسول يا قلت الوجه، بنور وأيذهب القلب يميت فإنه

مرده فإن خآير من إلآ بالصمت عليك قال زدني؟ الله رسول يا قلت أمتي، رهبانية
هو من إلى انظر قال زدني؟ الله رسول يا قلت دينك، أمر على لك وأعون عنك للشيطان

رسول يا قلت عليك، الله نعمة تزدري لآ أن أجد فإنه فوقك هو من إلى تنظر وألآ دوأنك
الله في تخف لآ قال زدني؟ الله رسول يا قلت قطعوك، وأإن قرابتك صل قال زدني؟ الله

بيده ضرب ثم لنفسك، تحب ما للناس تحب قال زدني؟ الله رسول يا قلت لآئام، لومة
الخلق". كحسن حسب وألآ كالكف، وأرع وألآ كالتدبير، عقل ذر: لآ أبا يا فقال صدري على

أحمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
بقين عشر لثلثة السبت يوم منزله في عليه قراءاة القطيعي مالك بن حمدان بن جعفر بن
قال موسى، بن بشر بن علي أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين ثلث سنة الوألى جمادى من

من اللخمي قباث رزين ابن حدثنا قال المقري، يزيد بن الله عبد الرحمن عبد أبو حدثنا
يقول: كنا الجهني عامر بن عقبة سمعت يقول، رباح بن علي سمعت قال مصر، أهل

ًا فسلم وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول فدخآل القرآن نقرأ المسجد في جلوس
فو به، وأتغنوا قال قباث: حسبته وأافشوه" قال الله كتبا قال: "تعلموا ثم السلم، عليه فرددنا
ًا أبعد لهو بيده محمد نفس الذي العقل. في المخاض من تفلت

محمد بكر أبو حدثنا قال غيلن، بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال البهلول، بن إسحاق بن البهلول حدثني قال إملءا، الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن

بن موسى العزيز عبد أبي عن دينار، بن الله عبد بن الرحمن عبد حدثنا قال أبي، حدثني
الله رسول أن عنه، الله رضي العباس عن الهادي أبيه عن إبراهيم بن محمد عن عبيدة
الخيل به وأيركب البحار به يجاوأز حتى الدين هذا قال: "يظهر وأسلم وأآله عليه الله صلى

قد منا، أعلم وأمن علمنا قد منا، أقرأ من قرأنا قد فيقولون قوم يأتي ثم الله، سبيل في
إليهم التفت ثم منا، أفقه من فقهنا

النار". وأقود هم أوألئك المة هذه من منكم فقال: "أوألئك
بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

عبد بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال بالكوفة، عليه بقراءاتي البطحاني الحسيني الرحمن عبد
منجان حدثنا قال الحضرمي، الله عبد بن محمد حدثنا قال البكائاي، السري أبي بن الرحمن

السلم عليه علي عن الحارث عن إسحاق أبي عن الحوص، أبو حدثنا قال الحارث، بن
لم رجل وأمثل الريح طيبة الطعم طيبة الترجة مثل وأالقرآن اليمان جمع رجل قال: مثل

الطعم. خآبيثة الريح خآبيثة الحنظلة مثل اليمان يجمع وألم القرآن يجمع
اليلة جامع إمام الواسطي دوأح بن علي بن الحسن بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بكر أبو حدثنا قال شيبان، بن الحسن بن محمد الحسن أبو حدثنا قال بها، عليه بقراءاتي
مطرف أبو أخآبرنا قال شيبة، بن عمر زيد أبو أخآبرنا قال الجوهري العزيز عبد بن أحمد
عجوز عن سعيد بن يحيى حدثنا قال عينية، بن سفيان حدثنا قال الوزير، أبي بن محمد

البيات: ثوى هذه منه يتروأى قيس بن صرمة إلى يختلف عباس ابن قال: رأيت النصار، من
ًا ألفى لو حجة=يذكر عشرة بضع قريش في المواسم أهل في وأيعرض موافيا صديق

ًا الثوى=وأأصبح به وأاطمأنت أتانا فلما داعيا ير وألم يؤوأي من ير نفسه=فلم بطيبه مسروأر
ظلمة يخشى ما وأأصبح وأالتآسيا الوغى عند مالنا=وأأنفسنا جل من الموال له بذلنا راضيا

أصبح الله كتاب غيره=وأأن شيءا لآ الله أن وأيعلم باغيا الناس من يخشى وألآ ظاللم=بعيد
في لفظه من إملءا روأحه الله قدس المام السيد أخآبرنا قال "وأبالسناد" المتقدم هاديا

بقراءاتي المقري الجورذاني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا داره. قال
حدثنا المديني. قال شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو حدثنا قال عليه،

بن الحسن بن أحمد حدثنا قال الكوفي، عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو
جعفر بن محمد عن مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو البزاز سعيد

ما قال كثير، قرآن ذهب يقولون الناس له: إن قيل أنه السلم عليهم أبيه عن محمد بن
عندنا. كله شيءا القرآن من ذهب

جبير بن سعيد عن الثقفي عثمان عن سفيان عن حصين عن حفص حدثنا "وأبإسناده" قال
عن
ًا الحديث أحسن أنزل تعالى: "الله الله رحمه عباس ابن ًا كتاب مثانى" قال: القرآن متشابه
مثانى. كله



أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال صبيح، ابن وأحدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

فقال عينية، بن سفيان فسألوا القرآن، حالة في بمكة سفيان: تماروأا أبو قال قال عاصم،
به. العامل

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن الله عبد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن الله عبد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو حدثنا
منصور عن سفيان حدثنا قال الفريابي، يوسف بن محمد حدثنا قال مريم، أبي بن سعيد

يا يقولون الشيطان، يحتضره محتضر الصراط هذا قال: "إن الله عبد عن وأائال أبي عن
الله. كتاب المستقيم الصراط فإن الله بحبل فاعتصموا الطريق هذا الله عباد

الصايغ علي بن محمد حدثنا قال سليمان، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبي عن راشد أبي بن جامع عن سفيان حدثنا قال منصور، بن سعيد حدثنا قال المكي،

ًا" قال: حبل الله بحبل "وأاعتصموا قوله في الله عبد عن وأائال القرآن. الله جميع
عليه بقراءاتي البزار موسكان بن يوسف بن الحسين بن محمد عمر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن بكر بن الحسين حدثنا بالبصرة. قال السعديين زقاق باب على قره قنطرة مسجد في
أبو حدثنا قال الطرسوسي، الرحيم عبد بن منصور بن محمد حدثنا قال إملءا، الوراق محمد
أنس عن الطويل حميد أخآبرنا قال هاروأن، بن يزيد حدثنا قال قال إبراهيم، بن محمد أمية
الجنة". عرفاءا وأسلم: "القراءا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عاصم، أبي بن بكر أبو أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

ثابت سمعت قال صالح، بن حبيب حدثنا قال عباس، ابن حدثنا قال الحوطي، حدثنا قال
عن الشعري عامر أبي عن غنم بن الرحيم عبد عن معانق بن الله عبد عن ثابت، أبي بن

عليك". أوأ لك حجة قال: "القرآن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي
الطريفي في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

قال علينا، قدم العامري الكوفي عبيد بن محمد بن علي القاسم أبو حدثنا قال الكبير،
بن أحمد حدثنا
بن إبراهيم حدثنا قال سنان، بن زكريا بن يحيى حدثنا قال همذان، مولى سعيد بن محمد
عن عجلن بن عطاءا عن يعلى أخآو عبيد بن وأإبراهيم وأعمي أبي حدثنا قال علي، بن حيان
على وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: حثنا أمامة أبي عن حوشب بن شهر
يوم صاحبه يأتي القرآن فإن وأاتلوه القرآن وأقال: "تعلموا فضله من وأحدثنا القرآن تعليم

أنت؟ له: من فيقول تعرفني؟ هل فيقول حسنة صورة في فيأتيه إليه، كان ما أحوج القيامة
وأينصبك، وأيشخصك نهارك وأيدئاب ليلك يسهر وأكان وأتحبه تكرمه كنت الذي أنا فيقول
وأالخلد بيمينه الملك فيعطيه ربه يدي بين فيتقدم القرآن، أنا فيقول القرآن؟ لعلك فيقول

ًا الدنيا لهما تقوم لآ حلتين وأالداه وأيكسي رأسه على السكينة تاج وأيوضع بشماله، أضعاف
القرآن. قرأ الذي وألدكما لهما: بفضل فيقال أعمالنا، تبلغه لم هذا إن فيقولآن مضاعفة،

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي بن أحمد بن علي العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
القرشي سليمان بن عيسى حدثنا قال بجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو

قال راشد، بن الله وأهب حدثنا قال رشيد، بن داوأد حدثنا قال رشيد، بن داوأد وأراق
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن دينار بن مالك سمعت

ًا أصبح وأسلم: "من ًا أصبح الدنيا على حزين يشكو أمسى وأمن وأجل، عز الله على ساخآط
في ما فضل من ليسأل لغنى تضغضغ وأمن وأجل، عز ربه يشكو فإنما به نزلت مصيبة

الله". أبعده النار فأدخآل القرآن أعطى وأمن عمله، وأجل عز الله أحبط يديه
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو حدثنا قال النضر، بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
قال سليمان، حدثنا قال بكر، أبو وأأخآبرنا السيد السند" قال إسماعيل. "رجع بن مالك غسان
معاوأية، بن زهير حدثنا قال العجلي، صالح بن الله عبد حدثنا قال موسى، بن بشر وأحدثنا

بن الله عبد عن حبيش بن رز عن النجور أبي بن عاصم عن خآالد بن شعيب حدثنا قال
وأحشي، فإنه القرآن وأسلم: "تعاهدوأا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود،

ًا أسرع فلهو كيت آية نسيت أحدكم يقول وألآ عقلها، من البل من الرجال صدوأر من تفصي
نسي". بل وأكيت



عليه، بقراءاتي المكفوف المؤدب بن محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الرحمن عبد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال

بن أحمد
عن محمد بن الماضي حدثنا قال وأهب، ابن حدثنا قال نصر، بن بحر حدثنا قال يحيى، أبي
بحملة وأسلم: "يؤتى وأآله عليه الله صلى الله رسو قال قال مالك، بن أنس عن إبان

الوحي". إلآ النبياءا به آخآذ بما آخآذكم كلمي دعاة أنتم لهم فيقال القيامة يوم القرآن
بقراءاتي الشافعية إمام طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال بنيسابور، إملءا النماطي أحمد بن محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال عليه،
سالم بن أحمد توبة أبو حدثنا قال الستراباذي، عدي بن محمد بن الملك عبد نعيم أبو

عن صالح، أبي عن عاصم عن زائادة عن الجعفي علي بن الحسين حدثنا قال العسقلني،
القيامة، يوم القرآن الشفيع قال: "نعم وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي

حلة فيكسى قال فأكرمه، رب يا شهوته أمنعه فكنت جوفه في جعلتني إنك رب يا يقول
تاج فيكسى زده، رب يا قال الكرامة، حلية فيحلى قال زده، رب يا فيقول قال الكرامة،
شيءا". الله رضى بعد فليس عنه فيرضى زده، رب يا فيقول قال الكرامة،

أصفهان نزيل البغدادي رسته بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بالبصرة الكاتب البغدادي سيف بن محمد بن عمر القاسم أبو حدثنا بها. قال عليه بقراءاتي

خآارجة، بن الهيثم حدثنا قال الصوفي، الجبار عبد بن الحسن بن أحمد حدثنا قال إملءا،
الله صلى النبي عن هريرة أبي عن مجاهد عن ليث عن عياش بن إسماعيل حدثنا قال
وأمن مضاعفة، حسنة له كتبت وأجل عز الله كتاب من آية إلى سمع وأسلم: "من وأآله عليه

ًا له كانت وأجل عز الله كتاب من آية تل القيامة". يوم نور
قال عليه، بقراءاتي المقري بسطا بن الحسن بن الواحد عبد الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن القاسم بن الحسين علي أبو حدثنا سويد. قال بن سعيد بن إسماعيل القاسم أبو أخآبرنا
إياس أبي بن آدم حضرت لما قال المقدسي، علي أبو حدثني قال الكوكبي، جعفر

المصرع لهذا بي رفقت ما إلآ لك بحبي قال ثم مسجى، وأهو القرآن خآتم الوفاة العسقلني
تعالى. الله رحمه قضى ثم الله، إلآ إله لآ قال ثم أرجوك، كنت اليوم لها أؤملك كنت

بكر أبو أخآبرنا قال داره، في لفظه من إملءا الله رحمه المام السيد أخآبرنا "وأبه" قال
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقري الجورذاني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد
إبراهيم بن إسحاق بن محمد حدثنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن أحمد

فروأح بن
بن عمر الحقري داوأد أبو حدثنا قال السفر، أبي بن محمد بن أحمد حدثنا قال بالرقة،
إننا "ربنا القرطبي كعب بن محمدة عن عبيدة بن موسى عن سفيان حدثنا قال سعد،

ًا" قال: الكتاب. سمعنا منادي
عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

محمد بن إبراهيم حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال
حدثنا قال ميمون، بن الفضل حدثنا قال الغياث، بن الواحد عبد حدثنا قال الحارث، بن

يقولآن، الخدري سعيد وأأبا هريرة أبا سمع زازان: أنه وأهو عمروأ، أبي عن زازان بن منصور
من كثيب على القيامة يوم يقول: "ثلثة وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعنا
ابتغاءا القرآن قرأ الناس: رجل بين مما يفرغ حتى حساب ينالهم وألآ فزع يهولهم لآ مسك
وأرجل الله، وأجه ابتغاءا تعالى الله إلى دعا أذن وأرجل راضون، به وأهم قومه وأأم الله وأجه

الخآرة". طلب عن ذلك يشغله فلم الدنيا في بالرق ابتلى مملوك
قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال القيرياني، محمد بن جعفر أخآبرنا قال الرزاز، سعيد بن محمد بن علي حدثنا
أحمد الحسن أبو أخآبرنا السند" قال قتادة. "رجع عن عوانة أبو حدثنا قال سعيد، بن قتيبة

بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال بواسط، عليه بقراءاتي العطار المظفر بن
عن قتادة عن عوانة أبو حدثنا قالآ وأالحجبي، مسدد حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال السقا،

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال قالت، عائاشة عن هشام بن سعد عن أوأفى ابن
أجران". له فيه يتتعتع وأالذي البررة الكرام السفرة مع بالقرآن وأسلم: "الماهر

البصرة. جامع في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
بن الحسين بن علي بن الحسن حدثنا قال الجرجاني، محمد بن محمد أحمد أبو حدثنا قال

ميمون بن نوح حدثنا قال السدي، الله عبد ابن -يعني محمد حدثنا قال الهمداني، الحارث



مسروأر بن طلحة عن أرطاة، بن الحجاج عن عصمة أبو حدثنا قال وأجهه، في المضروأب
عز الله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، بن مولى كريب عن

أن الله، إجلل تعظيم وأمن سفسافها، وأيبغض الخآلق معالي وأيحب الجود يحب جواد وأجل
كذا الجافي" عنه وألآ القالي غير القرآن وأحامل السلم في الشية وأذوأ المقصد المام يحل

وأذوأ المقسط قال: وأهو
الشيبة.

أحمد بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي البيدار عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
عبد أبو حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن

عمي أخآبرني قال الغافقي، أيوب بن -يعني موسى عن المقري يزيد بن الله عبد الرحمن
ثلثة: القرآن سيقرأ بقيت إن فقال: إنك بيدي السلم عليه طالب أبي بن علي قال: أخآذ

أدرك. به طلب وأمن للدنيا، وأصنف للجدال، وأصنف وأجل، عز لله صنف
دفعات. قال عليه بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

موسى عمران أبو حدثنا قال عليه، قراءاة الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد أخآبرنا
عمر ابن عن نافع عن أيوب عن علية بن إسماعيل حدثنا قال الوشا، كثير بن سهل بن

مخافة العدوأ أرض إلى بالقرآن يسافر أن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: نهى
العدوأ. يناله أن

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حازم بن موسى حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

يحيى عن عياش، بن إسماعيل حدثنا قال الحضرمي، بكير بن محمد حدثنا قال الصفهاني،
عن الداري وأتميم عبيد بن فضالة عن الرحمن عبد بن القاسم عن الذماري الحارث بن

قنطار، له كتب ليلة في آيات عشر قرأ قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي
آية لكل وأارق ربك: اقرأ يقول القيامة يوم كان فإذا فيها، وأما الدنيا من خآير وأالقنطار

أنت رب بيده: يا العبد فقول للعبد: اقبض، ربك يقول معه، آية آخآر إلى ينتهي حتى درجة
النعيم. وأبهذه الخلد بهذه فيقول أعلم،

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
جعفر أبو موسى بن عمر بن محمد حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو

الصنعاني، حميد بن يحيى بن محمد حدثنا قال النسوي، محمد بن عبيد حدثنا قال النفيلي
قال قال الزهري، عن أبيه عن مالك بن يحيى حدثنا قال المشروأد، بن بكر حدثنا قال

القرآن". قارئ يحرق وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول
قال عليه، بقراءاتي المكفوف المؤدب محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال يعلى، أبو أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا
قيس بن عمروأ عن الهمداني، يزيد أبي بن الحسن بن محمد حدثنا قال حماد، بن الحسن

عن عطية عن
شغله وأجل: من عز الله وأسلم: "يقول وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال سعيد، أبي

سائار على الله كلم وأفضل السائالين، ثواب أفضل أعطيته وأمسألتي ذكري عن القرآن
خآلقه". على الله كفضل الكلم

الحنفي الفقيه حمويه بن محمد بن عمروأ بن محمد بن علي الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
التمار، موسى بن محمد بن علي الحس أبو حدثنا قال البصرة، جامع في عليه بقراءاتي

بكر وأأبو الصيرفي، علي بن عمروأ حفص أبو حدثنا قال أحمد، بن الكريم عبد حدثنا قال
زر عن عاصم عن سفيان عن مهدي، بن الرحمن عبد حدثنا قالآ ببندار، بشار بن محمد

لحامل قال: "يقال وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن العاص بن عمروأ بن الله عبد عن
آية". آخآر عند منزلك فإن ترتل، كنت كما وأرتل وأارق اقرأ القيامة يوم القرآن

أصفهان، نزيل البغدادي رسته بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بالبصرة، إملءا الدقاق البجلي مالك بن الله عبد بن أحمد بن عمر حفص أبو حدثنا قال
وأثلثمائاة، وأستين سبع سنة الوألى جمادى من خآلون لست السبت يوم حرام بني جامع في
بن إسحاق حدثنا قال إسحاق، بن محمد حدثنا قال مكرم، بن الحسن بن محمد حدثنا قال

القارئ في خآير يقول: لآ الثوري سفيان سمعت يقول، العابد بكر سمعت قال إسماعيل،
الدنيا. صاحب يعظم

أخآبرنا لفظه. قال من إملءا تعالى الله رحمه المام السيد "وأبه" إلى الحكايات في مجلس
أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الثوري بن الحسين بن علي بن أحمد الحسن أبو القاضي



قال المؤدب، النجار بابن المعروأف الكوفي التميمي محمد بن جعفر بن محمد الحسن
حدثنا قال عليه، قراءاة الشناني الخثعمي حفص بن الحسين بن محمد جعفر أبو أخآبرنا

بن محمد عن عمارة بن وأبشر بكير بن الله عبد حدثنا قال السدي، يعقوب بن عباد
ً شيخ: أن حدثن قال الرحمن، عبد بن العلءا عن سوقه، السلم، عليه علي إلى قام رجل

الصبر دعائام: على أربع على قال: اليمان اليمان؟ عن المؤمنين: أخآبرني أمير يا فقال
الترقب، وأالزهد وأالشفق الشوق شعب: على أربع على منها وأالصبر وأالجهاد، وأالعدل وأاليقين

وأمن المحرمات، عن رجع النار من أشفق وأمن الشهوات، عن سل الجنة إلى اشتاق فمن
على الخيرات. وأاليقين في سارع الموت ترقب وأمن المصيبات، في تهاوأن الدنيا في زهد
العبرة، وأموعظة الحكمة، وأتأوأيل الفطنة، تبصرة شعب: على أربع

الحكم، وأزهرة العلم، وأغمرة الفهم، غائاص شعب: على أربع على وأالعدل الوألين، وأسنة
عاش حلم وأمن الحكم، شرائاع عرف علم وأمن العلم، جميل قبس فهم فمن الحلم، وأروأضة

عن وأالنهي بالمعروأف المر شعب: على أربع على وأالجهاد أمره، يفرط وألم الناس في
المؤمن، ظهر شد بالمعروأف أمر فمن الفاسقين، وأشنآن المواطن، في وأالصدق المنكر،

وأمن عليه، الذي قضى المواطن في صدق وأمن المنافق، أنف أرغم المنكر عن نهى وأمن
فقال: رأسه، فقبل الرجل له. فقام الله غضب لله غضب وأمن لله، غضب الفاسقين شنئ
ًا حبيبك أحب ًا بغيضك يكون أن ما=عسى يوم ًا بغيضك وأابغض ما يوم أن ما=عسى يوم
ًا حبيبك يكون الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال ما يوم

سمعت قال بجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي
بغير المعاش أبواب استفتح يقول: من معاذ بن يحيى سمعت يقول، سهل بن الله عبد

المخلوقين. إلى وأكل القدار مفاتيح
البصرة نزيل العسكري محمد بن جعفر بن العزيز عبد القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

سعيد بن الله عبد بن الحسن أحمد أبو حدثنا قال حرام، بني جامع في عليه قراءاة
الرمي عثمان أبي بن الحسن حدثنا قال الصابوني، الحسين بن علي أخآبرنا قال العسكري،

أبو وأحدثنا قال أحمد، أبو أخآبرنا قال القاضي، العزيز عبد وأأخآبرنا السيد "ح" قال أبيه عن
قال الجاحظ، أخآبرني أوأصي- قال وأإليه الجاحظ راوأية -وأكان أبيه عن الحنظلي، التميمي زيد

عمروأ رجل يقول: سأل الشجري سمعت قال العقدي، روأح بن الكريم عبد سعيد أبا سمعت
رشدك مواقع وأبصرك النار، عن بك وأعدل الجنة بك بلغ قال: ما البلغة؟ ما فقال عبيد بن

لم يسكت أن يحسن لم عمروأ: من فقال أريد؟ هذا السائال: ليس قال غيك، وأعواقب
قال أريد؟ هذا ليس قال القول، يخش لم الآستماع يخش لم وأمن يسمع، أن يحسن

وأكانوا اللسن"، نكره النبياءا معشر وأسلم: "إنا وأآله عليه الله صلى الله رسول عمروأ: قال
عمروأ: وأكانوا قال أريد؟ هذا السائال: ليس قال عقله، على النسان منطق يزيد أن يكرهون
وأالصمت. قال السكوت فتنة من تخافون لآ ما الكلم سقاطة وأمن القول فتنة من يخافون
قال إفهام، حسن في اللفاظ تحبير تريد إنما عمروأ: فكأنك قال أريد؟ هذا ليس السائال

المؤنة وأتخفيف المكلفين عقول على تعالى الله حجة تقرير أردت إن عمروأ: إنك قال نعم،
المريدي، قلوب في المعاني تلك وأتزيين المستمعين، عن

وأنفي إجابتهم، سرعة في رغبة الذهان، عند المقبولة الذن، في المستحسنة باللفاظ
أوأتيت قد كنت وأالسنة، تعالى الله كتاب على الحسنة بالموعظة قلوبهم، عن الشواغل

بن الكريم لعبد الجاحظ: فقلت قال الثواب، جزيل الله على وأاستوجبت الخطاب، فصل
من فقلت حفص أبا ذلك عن سألت قد قال الصبر؟ هذا عمروأ له صبر الذي هذا روأح: من

يطل، لم تكلم فإن يتكلم، يكاد لآ عمروأ وأكان سالم، بن حفص إلآ الجرأة هذه عليه يجترئ
الكلم كال وأإذا نفسه، دوأن شهد لمن كلمه كان إذا المتكلم في خآير يقول: لآ وأكان قال

التكليف. به يأتيك شيءا في خآير وألآ التكليف، أسباب المتكلم عرضت
عبد أبو حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

محمد حدثنا قال سليمان، بن محمد بن محمد حدثنا قال الضراب، عمران بن الحسين الله
الضحى أبي عن العمش عن غياث، بن حفص حدثنا قال الهمذاني، نمير بن الله عبد بن
فيستغفر ذنبه، فيذكر فيها، يخلو مجالس له تكون أن لحقيق المرءا قال: إن مسروأق عن
وأجل. عز الله

الكوفي علي بن أحمد ابنا وأمحمد الله عبد الحسين وأأبو الفضل أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ًا، عليهما بقراءاتي عليه، قراءاة النصيبي عثمان بن محمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا قالآ مع

قال مسروأق، بن محمد بن أحمد العباس حدثنا قال الخلدي، بن محمد بن جعفر حدثنا قال



أبا الطائاي: يا لداوأد قلت قال شمير، بن ظفر حدثنا قال الحسين، بن محمد ابن حدثنا
وألكنها حسن الرمي لي: إن فقال قال أتعلم؟ أن أحب فإني الرمي، في تقول ما سليمان

تقطعها. بم فانظر أياك
عليه بقراءاتي الصفار محمد بن الرحيم عبد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال الجصاصين، سكة في بأصفهان منزله في
الله يقول: أوأحى أصحابنا بعض سمعت قال حسان، أبي بن إسحاق حدثنا قال حيان، بن

ًا وأبينك بيني تجعل لآ داوأد السلم: يا عليه داوأد إلى وأتعالى تبارك أسكره قد حيران عالم
فيه وأزاد قال المريدين، عبادي على الطريق قطاع أوألئك محبتي طريق عن الدنيا حب

أنزع أن محبتي طريق عن الدنيا حب أسكره إذا بالعالم أصنع ما أهون إن داوأد غيره: يا
مناجاتي. حلوأة منه

لفظه، من الهمذاني جهضم بن الحسن بن الله عبد بن علي القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد بن الحسين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الجارمدي، الحسين بن محمد حدثنا قال

نفسه على الله آلى يوم من وأنفسي يقول: أحذرك المحاسبي حارث سمعت قال الرحمن،
ًا فيه يترك أن عبد

بدن بأي فانظر وأعلنيته، سره وأجليله دقيقه عمله عن يسأله حتى وأنهاه الدنيا في أمره
ًا للسؤال وأأعد تجيب، لسان وأبأي يديه، بين تقف ًا. وأللجواب جواب صواب

بقراءاتي الجرمي العشائاري محمد بن الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
في عليه بقراءاتي المؤدب المقرئ العطار بن الله عبد بن علي بن الحسن علي وأأبو عليه،
البزار، العلف دست بن يوسف بن أحمد بن محمد الله عبد أبو أخآبرنا قالآ المنصور، جامع
المير وأأنشدنا الدمشقي، سعيد بن أحمد أخآبرنا قال الصفار، محمد بن إسماعيل حدثنا قال
ًا=وأأصحبني قطعني الدهر أن تر لنفسه: ألم بالله المعتز بن الله عبد العباس أبو ً حز ذلآ

ًا=إذا كان الثرى في وأجه رب ألآ عزا وأأثكلني ًا خآفت عابس غمزا أوأ الدهر يد من بطش
ًا فقدتهم طرزا أوأجههم ديباج في البشر بسماحهم=من يرى وأإخآوان ملوك مستكره

ًا ًا وأكنزتهم=ثواب الحسين بن علي الحسن أبو أنشدنا "وأبه" قال كنزا الثرى بطون في وأأجر
الحافظ النعمي الحسن بن أحمد بن علي الحسن أبو أنشدني السمساني. قال علي بن

الغمائام وأأظلتني ترابي شمت الزهرات ال_أنجم عرفتني فل همتي لنفسه: شرفت
ًا=غيرة ًا، أنشدني "وأبه" قال بي ترى أن خآصاصة من طر لنفسه: إذا وأأنشدني قال أيض

ًا القناعة اللئام=كفتك أكف أظمأتك ً فكن وأريا شبع في همته الثرى=وأهامة في رجله رجل
ًا الثريا ماءا إراقة دوأن الحيا_ة ماءا إراقة فإن أبيا تراه يديه في باخآل=بما عن بوجهك أبي

وأأنشدنا المنجم. قالآ الحسن وأأبو المحافظ، الصوري الله عبد أبو وأأنشدنا "وأبه" قال المحيا
الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا قال للسمساني، له وأاللفظ العقمي
أحمد بن محمد حدثنا قال المرزباني، عمران بن محمد الله عبيد أبو أخآبرنا قال التوري،
طال لما قال العتاهية، أبي بن محمد حدثنا قال خآيثمة، أبي بن أحمد حدثنا قال المكي،

إليه: بها كتب إنه وأيقال قال العتاهية أبا الرشيد حبس
نمضي=وأعند الدين يوم ديان إلى الظلوم هو المسيءا زال لؤم=وأما الظلم إن وأالله أما

ًا تموت النجوم تقلبت ما الليالي=لمر تصرفت ما لمر الخصوم تجتمع الله قرير وأأنت غد
اليام سل نؤوأم يا للمنية المنايا=تنبه عنك تنم وألم تنام تعوم لجج في الغفلت عين=من

قبلك رام قد المنايا=وأكم دار في الخلد تروأم وأالرسوم المعالم تقضت=ستخبرك أمم عن
المعنى=عليك الملك أيها يا ألآ يدوأم الدنيا من شيءا تفنى=وأما وأأنت الفناءا لهوت تروأم ما

إذا المعاد في ستعلم كلوم مخالبه عن عثور=تفلك زمن عن تنفك وأما تحوم الدنيا حوائام
ًا أبو بالله المرشد المام الجل السيد حدثنا "وأبه" قال الظلوم من الحساب عند التقينا=غد

لفظه، من إملءا تعالى الله رحمه الحسني الله عبد أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين
أصله. قال من عليه بقراءاتي السواق عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا قال

أبو حدثنا قال عليه، قراءاة القطيعي مالك بن أحمد بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا
حدثنا قال البزار، هشام بن خآلف حدثنا قال المقري، الجواد الكريم عبد بن إدريس الحسن

فقد الحكمة يؤت وأجل: "وأمن عز قوله في قتادة بن سعيد عن عطاءا، بن الوهاب عبد
ًا أوأتي ًا" قال: هو خآير لداوأد ذلك فذكرنا النبوءاة، يقول: هي الكلبي وأسمعت القرآن. قال كثير

القرآن. وألكنه لحسن النبوءاة قال: إن هند أبي بن
أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الكسائاي علي بن محمد بن إبراهيم نصر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

علي بن محمد جعفر أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة المعدل حنيش بن أحمد بن محمد بكر



إسماعيل حدثنا قال وأثلثمائاة، سبع سنة بدارك الداركي الفرقدي محرز بن زيد بن مخلد بن
الزدي مالك بن مسلمة حدثنا قال الوراق، عطية بن يوسف حدثنا قال البجلي، عمر بن
القرآن قرأ وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الحمصي، عتبة أبي عن
ًا كان لم وأما به، يأكل لم وأما به، يقل لم ما النار، تطعمه لآ أن وأجل عز الله على حق

غيره". إلى يدعه لم وأما به، يراني
قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

التمار محمد بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو حدثنا
الشعبي عن عمير، بن موسى حدثنا قال البزاز، طالب أبي بن علي حدثنا قال البصري،

القرآن تعلم من وأسلم: "خآياركم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن
وأعلمه".

قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد ابن -يعني الحسن حدثنا قال حيان، بن جعفر محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

عفان، بن داوأد حدثنا قال الخارزمي، الوهاب عبد بن الله عبد حدثنا قال هريرة، أبي بن
قرأ وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس حدثنا قال

النار". في مضجعه توبأ به يعمل وألم وأمعانيه تأوأيله وأعرف القرآن
حدثنا قال الكبير، الطريفي في عليه بقراءاتي غسان بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

الغرياني، محمد بن جعفر حدثنا البغدادي. قال سليمان بن محمد بن موسى بن الله عبيد
صلى الله رسول أن عمر، ابن عن نافع عن أنس عن مالك عن سعيد بن قتيبة حدثنا قال
عليها عاهد إن المعقلة، البل صاحب كمثل القرآن قال: "صاحب وأسلم وأآله عليه الله

ذهبت". أطلقها وأإن أمسكها
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال يعلى، أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا
عن العمش، عن شريك حدثنا قال إسماعيل، بن حاتم حدثنا قال المالكي، عباد بن محمد

وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن مالك، بن أنس عن الحسن عن إبان بن يزيد
دوأنه". غنى وألآ بعده فقر لآ غنى قال: "القرآن

قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
أخآبرنا قال عليه، قراءاة الكوفي الكندي الرزاز سعيد بن محمد بن علي الحسن أبو حدثنا
بن الله عبد حدثنا قال سعيد، بن مزاحم الحسن أبو حدثنا قال الغيرياني، محمد بن جعفر

عائاشة عن هشام بن سعد عن أوأفى بن زرارة عن قتادة عن شعبة أخآبرنا قال المبارك،
أجران، له عليه وأيشتد القرآن يتعاهد الذي قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن

البررة". الكرام السفرة مثل عليه خآفيف وأهو يقرأه وأالذي
أبو حدثنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال أحمد، بن الله عبد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
قيس بن عمروأ عن عيسى بن داوأد عن العزيز عبد عن سويد حدثنا قال عمار، بن هشام

عليه الله صلى الله رسول قال: أمرنا أمامة أبي عن سلمة أبي عن عجلن، بن محمد عن
كانوا ما أحوج القيامة يوم أهله يأتي القرآن وأقال: إن عليه، وأحثنا القرآن بتعلم وأسلم وأآله
أن وأتكره تحب كنت الذي فيقول: أنا أنت؟ فيقول: من أتعرفني؟ للمسلم فيقول إليه،

الملك فيعطى ربه على فيقدم القرآن، لعلك فيقول وأيدئابك، يشجيك كان الذي أنا يفارقك،
لهما تقوم لآ حلتان أبويه على وأتنشر السكينة، رأسه على وأتوضع بشماله، وأالخلد بيمينه
ًا، الدنيا وألدكما بأخآذ فيقول: هذا أعمالنا؟ تبلغه وألم هذا كسبنا شيءا لي فيقولآن أضعاف

القرآن".
دفعات، عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو اخآبرنا "وأبه" قال

بن إسحاق حدثنا قال إملءا، الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال
وأهب، ابن حدثنا قال العلى، عبد بن يونس حدثنا قال بتليس، إمام القطان جعفر بن أحمد
إبراهيم بن محمد عن عبيدة بن موسى عن الدراوأردي، العزيز عبد بن القاسم حدثني قال
الله صلى الله رسول أن عنه، الله رضي العباس عن الهادي أبيه عن التيمي الحارث بن

سبيل في بالخيل البحار تخاض حتى البحار يجاوأز حتى الدين قال: "يظهر وأسلم وأآله عليه
التفت ثم أعلم، وأمن منا، قرأ يقولون: من القرآن يقرأوأن بعدهم من أقوام يأتي ثم الله،
المة، هذه من فيكم قال: أوألئك لآ، قالوا خآير؟ من أوألئك في وأقال: هل أصحابه إلى

النار". وأقود هم وأأوألئك



قال بواسط، عليه بقراءاتي العطار أحمد بن المظفر بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
مسود، حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال الحافظ، السقا محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا
عليه الله صلى النبي عن موسى، أبي عن أنس عن قتادة، عن شعبة عن يحيى حدثنا قال
طيب، وأريحها طيب طعمها الترجة كمثل القرآن يقرأ الذي المؤمن قال: "مثل وأسلم وأآله

الفاجر وأمثل لها، ريح وألآ طعمها طيب الثمرة كمثل القرآن يقرأ لآ الذي المؤمن وأمثل
ًا أن لها" إلآ ريح وألآ مر طعمها الحنظلة كمثل القرآن يقرأ لآ الذي قال: "مثل مسود

المنافق".
أبو حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الفريابي، محمد بن جعفر أخآبرنا قال الزرار، سعيد بن محمد بن علي الحسن
بن يعقوب

قرة بن معاوأية عن محراق بن زياد حدثنا قال إبراهيم، بن إسماعيل حدثنا قال إبراهيم،
قال ثلثمائاة من قريب وأهم القرآن قرؤوأا الذين جمع الشعري موسى أبا أن كنانة أبي عن

ًا لكم كائان القرآن هذا فقال: إن القرآن فعظم ًا لكم وأكائان أجر ًا، لكم وأكائان ذخآر وأزر
وأمن الجنة، رياض إلى به هدى القرآن اتبع من فإنه القرآن، يتبعنكم وألآ القرآن فاتبعوا

النار. في فقذفه قفاه في به زخ القرآن اتبعه
أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الذكواني محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الملك، عبد بن الحسن بن أحمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
حذيفة يقول: كتب الغسولي يوسف أبا سمعت قال الطرسوسي، عمران أبو حدثنا قال

فقد الخآرة على الدنيا فآثر القرآن قرأ من بعد: فإن أما أسباط، بن يوسف إلى المرعشي
ًا، الله آيات اتخذ يكون أن آمن لم الريب ترك من إليه أحب النوافل كانت وأمن هزؤ

ًا، وأالسلم. السيئات من علينا أضر وأالحسنات مخدوأع
بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا رحمه المام الجل السيد حدثنا "وأبه" قال

أحمد بن سليمان القاسم أبو حدثنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد
رزين بن عبيد حدثنا قال الخولآني، سلم بن أنس عقيل أبو حدثنا قال الطبراني، أيوب بن

أبي عن اللهاني زياد بن محمد حدثني يقول، عياش بن إسماعيل سمعت قال اللذقي،
ًا علم وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، الله كتاب من آية عبد

عليه". يستأثر وألآ يخذله أن له ينبغي لآ مولآه فهو
الطريفي في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

بن جعفر حدثنا قال البغدادي، سليمان بن محمد بن الله عبيد محمد أبو حدثنا قال الكبير،
بن سفيان حدثنا قالآ شيبة، أبي بن بكر وأأبو المديني بن علي حدثنا قال الفريابي، محمد
وأآله عليه الله صلى النبي عن أبيه عن عمر بن الله عبد عن سالم عن الزهري عن عيينة
وأآناءا الليل آناءا به يقوم فهو القرآن الله آتاه اثنين: رجل في إلآ حسد قال: "لآ وأسلم
ً الله آتاه وأرجل النهار، الرحمن عبد القاسم أبو "وأبه" حدثنا وأالنهار"وأ الليل آناءا ينفقه مالآ

حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن
أبو حدثنا حمدوأيه- قال ابن -يعني الحسن بن محمد حدثنا قال

عن أوأيس، أبي بن بكر أبو حدثني قال سليمان، بن أيوب حدثنا قال الترمذي، إسماعيل
قال الله، عبد عن الحوص أبي عن إسحاق أبي عن عجلن بن محمد عن بلل بن سليمان

الله مأدبة فتعلموا الله مأدبة القرآن هذا وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال
استطعتم". ما

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد بن جعفر حدثنا قال بجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو

عن قتادة عن مسعر عن هاشم، بن يحيى حدثنا قال عباد، ابن حدثنا قال الجبلي، مجاشع
مستجابة". دعوة خآتمة كل قال: "عند وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن أنس

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال يعلى، أبو أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عتيبة بن الحكم عن جحادة بن محمد حدثنا قال الوارث، عبد حدثنا قال مهران، بن جعفر

أتى السلم عليه جبريل كعب: أن بن أبي عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن مجاهد، عن
أن يأمرك الله محمد: إن يا فقال غفار، بني بأضاة وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي
مغفرته أوأ وأمغفرته، معافاته الله أسأل فقال وأاحد، حرف على القرآن هذا أمتك تقرئ

أمتك تقرئ أن يأمرك الله إن قال ذلك، يطيقوا لن فإنهم التخفيف لهم فسل وأمعافاته،



الله سل وأمعافاته، مغفرته أوأ وأمغفرته، معافاته الله إسأل فقال حرفين، على القرآن هذا
أمتك تقرئ أن يأمرك الله فقال: إن رجع ثم فانطلق ذلك، يطيقوا لن فإنهم التخفيف، لهم
ًا منها قرأ فمن أحرف سبعة على القرآن هذا قرأ". كما فهو حرف

عبد محمد أبو أخآبرنا قال الذكواني، محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
مجاشع حدثنا قال الشعري سعيد بن مسلم حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله
هريرة، أبي عن سلمة أبي عن الزهري عن سعيد، بن ليث حدثنا قال الزدي، عمروأ بن

قواد وأالشهداءا الجنة، أهل عرفاءا القرآن وأسلم: "حملة وأآله عليه الله صلى النبي قال قال
الجنة". أهل سادة وأالنبياءا الجنة، أهل

أصل من عليه بقراءاتي السواق بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال كتابه،

حدثنا قال البزاز، هشام بن خآلف حدثنا قال المقري، الحداد الكريم عبد بن إدريس الحسن
الوهاب عبد

قال معاوأية، بن يزيد بن خآالد مولى القاسم عن نمير بن بشر عن عطاءا، ابن -يعني
ثلث قرأ قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن الحمصي أمامة أبو أخآبرني
أعطى كله القرآن قرأ وأمن النبوة، ثلثي أعطي ثلثيه قرأ وأمن النبوة، ثلث أعطي القرآن

من معه ما ينجز حتى درجة آية بكل وأارقه اقرأ القيامة يوم له وأيقال كلها النبوة ثلث
تدري هل له يقال ثم فيقبض، اقبض له يقال ثم هذه، فيقبض اقبض له يقال ثم القرآن،

النعيم". الخآرى وأفي الخلد اليمنى يده في فإذا يديك؟ في ما
عليه، بقراءاتي الكسائاي الله عبد بن علي بن محمد بن إبراهيم نصر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أخآبرنا قال عليه، قراءاة المعدل حشيش بن محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال
حدثنا قال عمروأ، بن إسماعيل حدثنا قال الدركاني، مخلد بن علي بن محمد جعفر أبو

عليه طالب أبي بن علي عن ضمرة بن عاصم عن زاذان بن كثير عن سليمان، بن حفص
فاستظهره القرآن قرأ وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم،
النار". له وأجبت قد كلهم بيته أهل من عشرة في وأشفعه الجنة الله أدخآله وأحفظه

نزيل العسكري الحسن بن جعفر بن العزيز عبد القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
أبي، وأأخآبرني قال العسكري، سعيد بن الله عبد بن الحسن أحمد أبو أخآبرنا قال البصرة،

عمر بن عيسى عن بكار بن العباس أخآبرني قال العسكري، حرب بن إبراهيم أخآبرنا قال
ًا قال: أقبلت النحوي ثلثة القرآن هذا يقول: قرأ فسمعته الحسن عند أقعيت حتى مجرمز

عند ما يبتغي مصر إلى مصر وأمن بلد إلى بلد من فنقلة بضاعة فاتخذه قرأ رجال: فرجل
ما به وأاستدروأا حدوأده وأضيعوا حرفه أقاموا القدح يثقف كما فثقفوه قرؤوأه وأقوم الناس،

ًا، القرآن من أسقط ما وأالله أحدهم يقول الناس، على به وأاستطالوا الولآة عند وأمتى حرف
فوضعوا القرآن قرؤوأا وأقوم الدوأر، منهم وأأخآلى القبور بهم الله كثر مالهم كذا القراءا كانت
في وأخآنوا نهارهم وأأظموا ليلهم وأأسهروأا شفاههم وأذبلت أعينهم لذلك فهملت القلوب على

الله يقضي وأبهم اللوأاءا، الله يدفع وأبهم الغيث، يسقى فبهم محاريبهم في وأبكوا برانسهم
أحمد: قول أبو قال الحمر، الكبريت من أعز القراءا من الضرب لهذا وأالله العداءا، على

ًا، أقبلت عيسى يعني اقعنيت، جراميزه، جمع قولهم من المنقبض المجرمز: المجتمع مجرمز
البكاءا الخنين: تردد برانسهم، في الحسن: وأخآنوا وأقول الآستثفار، وأالقعناءا ثيابي، علي جمعت

النف. في
عليه بقراءاتي بأصفهان الخراساني الصيرفي إبراهيم بن أحمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

في المقري فورك بن محمد بن محمد بن الله عبد بكر أبو أخآبرنا قال جامعها، في بها
الحسن بن محمد بن إبراهيم إسحاق أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، سبع سنة رمضان شهر

بن محمد بن العزيز عبد على قرأت قال الجامع، المسجد إمام متويه بابن المعروأف
وأهشت بذكرها الجوارح قال: تلذذت النطاكي، عاصم بن أحمد عن الدمشقي، إسحاق
أروأاح إليها مستأنسة وأعيها، السامع على وأهان حقائاقها، للعقول وأوأضحت لآستماعها، البدان

قلوب بها قنعة المفكرين، أبصار إليها وأالهة المتقين، أنفس إليها مطمئنة الموقنين،
بها مستبشرة الناظرين، فكر إليها ساكنة المتوهمين، أوأهام إليها متناهية المستبصرين،

على وأسلس لفظها، الجوارح على وألآن محملها، القلوب على خآفت كلمة الصديقين، إخآلص
القرآن. بذلك بذاذتها- يعني الكبار على وأبرد مقالتها، اللهوات على وأعذب تردادها، اللسن

قال لفظه، من إملءا روأحه الله قدس الجل المام السيد حدثنا قال، "وأبالسناد" المتقدم
أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا



الله عبد حدثنا قال سهل، بن بكر حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
موسى بن سليمان عن وأاقد، بن زيد أخآبرني قال حميد، بن الهيثم حدثنا قال يوسف، بن
قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن الداري، تميم عن مرة بن كثير عن
ليلة". قنوت له كتب ليلة في آية مائاة قرأ

أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
عبد حدثنا قال غالب، بن محمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر

عن عوسجة بن الرحمن عبد عن أبيه عن طلحة، بن محمد حدثنا قال النعمان، بن الصمد
بأصواتكم". القرآن وأسلم: "زينوا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال البراءا،

علي حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
محمد حدثنا قال الغرياني، محمد بن جعفر أخآبرنا قال الكوفي، الزرار سعيد بن محمد بن
عن منصور عن مسعد أخآبرنا قال المبارك، بن الله عبد أخآبرنا قال البلخي، الحسن بن

يوم بالقرآن يجيئون الذين به" قال: هم وأصدق بالصدق جاءا تعالى: "وأالذي قوله في مجاهد
فيه. ما اتبعوا قال أوأ اتبعوه، قد القيامة

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو

قال المقري، يزيد بن الله عبد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحمن عبد أبو حدثنا
يقول: خآرج عامر بن عقبة سمعت قال أبي، سمعت قال رباح، بن علءا بن موسى حدثنا
يغدوأ أن يحب فقال: "أيكم الصفة في وأنحن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول إلينا
وألآ إثم غير في فيأخآذهما وأهراوأين كومادين بناقتين يوم كل فيأتي العقيق أوأ بطحان إلى

المسجد إلى أحدكم يقدم قال: أفل ذلك، يحب الله رسول يا كلنا قال: قلنا رحم؟ قطع
من له خآير وأأربع ثلث من له خآير وأثلث ناقتين من له خآير الله كتاب من آيتين يتعلم
البل". من منى أيام أعدادهن وأمن أربع

قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سعيد ابن يعني مسلم حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

حدثنا قال لهيعة، ابن حدثنا قال الزدي، حسان بن عمروأ ابن مجاشع حدثنا قال الشعري،
يقول: "لو وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال المغافري، عاهان بن مسرح

النار". مسته ما إهاب في القرآن أن
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمود الله عبد أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
العجلي، مسلم بن هاروأن حدثنا قال الطائاي، عيسى بن القاسم حدثنا قال الواسطي، محمد

صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن ملبكة، أبي ابن عن الخآنس بن الله عبد عن
بالقرآن". يتغن لم من منا وأسلم: "ليس وأآله عليه الله

بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال مطر، بن عمار حدثنا قال المكي، داوأد بن أحمد أخآبرنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد
النبي أن أبيه عن سلمة أبي بن عمر أبيه عن سلمة عن الزهري عن سعد، بن ليث حدثنا
السماءا من تنزل كانت الكتب مسعود: "إن بن الله لعبد قال وأسلم وأآله عليه الله صلى

وأمحكم وأحرام حلل أحرف، سبعة على أبواب سبعة من أنزل القرآن وأإن وأاحد، باب من
عند وأقف بمحكمه وأأعمل حرامه وأحرم حلله فأحل وأزجر، وأأمر أمثال وأضرب وأمتشابه
اللباب". أوألوا إلآ يذكر وأما الله عند من كل فإن أمثاله وأاعتبر متشابهه

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الرجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال روأيط، بن سليمان حدثنا قال بجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو

راشد، بن وأهب حدثنا قال شداد، بن معبد بن علي حدثنا قال الكندي، الله عبد بن أحمد
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن دينار بن مالك عن

الله". فأبعده النار فدخآل القرآن أعطى "من
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال علينا، قدم القزوأيني محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال البصرة، جامع
جعفر أبو حدثنا قال بدميرة، القاضي الدميري الطائاي محمد بن إسماعيل بن محمد حدثنا
السراج، بن عمروأ بن أحمد حدثنا قال بمصر، قزعة بابن -يعرف حريث بن سهل بن أحمد
قال أنس، عن الطويل حميد عن الصنعاني، الرحمن عبد بن موسى محمد أبو حدثنا قال
وأمن القرآن، أحب وأجل عز الله أحب وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال



القرآن وأأحب الله أحب وأمن وأأصحابي، قرابتي أحب أحبني وأمن أحبني، القرآن أحب
وأبارك رفعها في أذن وأأبنيته، الله أفنية فإنها المساجد أحب وأأصحابي قرابتي وأأحب وأأحبني

عز وأالله مساجدهم في هم أهلها، ميمون ميمونة أهلها، محفوظ أهلها، مبارك مباركة فيها،
وأتكفل وأرائاهم من يحوط وأجل عز وأالله ذكرهم وأفي صلتهم في هم حوائاجهم، في وأجل

بأرزاقهم".
أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال شبيب، ابن -يعني الرحيم عبد بن محمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن الله عبد محمد
عن العبدي، حفص أبو حدثنا قال مسلمة، بن العلءا حدثنا قال الروأاس، سالم أبو حدثنا
رفع وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن إبان

ًا ً الرحيم الرحمن الله بسم فيه الرض من قرطاس من الله عند كتب يداس أن لله إجللآ
مشركين". كانا وأإن وأالديه عن وأخآفف الصديقين

الرحمن الله بسم كتب وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال "وأبإسناده" قال
ًا فجوده الرحيم له". الله غفر لله تعظيم

قال عليه، بقراءاتي السواق بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إدريس الحسن أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا

عبد بن
ابن -يعني الوهاب عبد حدثنا قال البزاز، هشام بن خآلف حدثنا قال المقري، الحداد الكريم
الية: "الذين هذه في يقول كان مسعود ابن أن بلغنا قتادة: قال عن سعد عن عطاءا،
قال: أن تلوأته حق وأما قالوا تلوأته؟ حق ما تلوأته" قال: تدري حق يتلونه الكتاب آتيناهم

موضعه. عن يحرف وألآ أنزل، كما تقرأه وأأن حرامه، تحرم وأأن حلله، تحل
أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الكسائاي علي بن محمد بن إبراهيم نصر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد جعفر أبو حدثنا قال علينا، قرأه المعدل حشيش بن محمد بن أحمد بن محمد بكر
أبو حدثنا قال البلخي، عمروأ بن إسماعيل حدثنا قال الداركي، الفرقدي مخلد بن علي بن

هذا قال: إن مسعود ابن عن الحوص أبي عن الهجري إسحاق أبي عن ربه، عبد سهل
ًا منه يتعلم أن منكم استطاع فمن وأجل، عز الله مأدبة القرآن الله حبل فإنه فليفعل شيئ
يزيغ وألآ تبعه، لمن وأنجاة به، تسمك لمن عصمة النافع، وأالشفاءا المبين وأالنور تعالى،

وأجل عز الله فإن الرد، كثرة عن يخلق وألآ عجائابه، تنقضي وألآ فيقوم، يعوج وألآ فيستعتب
ًا، حرف بكل تلوأته على يأجركم وأميم. وألآم ألف بكل وألكن الم لكم أقول لآ إني أما عشر
من إملءا روأحه الله قدس المام الجل السيد حدثنا "وأبه" قال وأالنتف الحكايات في مجلس
العسكري الحسن بن جعفر بن محمد بن العزيز عبد القاسم أبو القاضي أخآبرنا قال لفظه،

الله عبد بن الحسن أحمد أبو أخآبرنا قال حرام، بني في منزله في بالبصرة عليه بقراءاتي
محمد قال قال الخزاعي، أخآبرنا قال المفجع، الله عبد أبو أخآبرنا قال العسكري، سعيد بن
فيها: وأقد يقول قصيدة فأنشدهم فاستلجسوه، قومه ينادي علس بن المسيب بن حبيب بن

القوم مع جالس العبد بن وأطرفة تكرم الصيعرية عليه احتضاره=يناجي عند الهم أتناسى
سمة الصيعرية أن وأذلك ناقة، الجمل صار يريد الجمل، استنوق طرفة: قد فقال غلم، وأهو

فقال: من المسيب فغضب اليمن، أهل سماة من وأهي الفحول، دوأن النوق بها توسم
وأطرفة أحمد، أبو قال كما فكان لسانه، من لهذا وأيل فقال العبد، بن فقالوا: طرفة الغلم؟

ًا القائال: وأأعلم هو ما المرءا لسان وأأن ذليل فهو المرءا مولى ذل أنه=إذا بالظن ليس علم
لدليل عوراته على له=حصاة يكن لم

عليه قراءاة البصرة الحنفي علي بن رباح بن يوسف محمد أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قراءاة الذني بندار بن الحسين بن علي الحسن أبو القاضي حدثنا قال الهواز، جامع في

بأنطاكية، الديب الفضل بن محمد بن محمود العباس أبو حدثنا قال منزله، في بمصر عليه
زياد بن العلءا قال: كان قتادة عن سعيد حدثنا قال روأح، حدثنا قال الميموني، حدثنا قال

الله بطاعة فليعمل فأقاله، ربه فاستقال الموت، حضره قد أنه نفسه أحدكم يقول: لينزل
وأجل. عز

عليه، بقراءاتي الثوري بن الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
دريد، ابن -يعني بكر أبو أخآبرنا قال المرزباني، عمران بن محمد الله عبيد أبو أخآبرنا قال
ًا مروأان بن الملك عبد خآطب قال عبيدة، أبي عن حاتم أبو أخآبرنا قال فلما بمكة، يوم
ً الصوحان من رجل إليه قام خآطبته، من العظة موضع إلى صار إنكم مهلً، قال: مهل

في بسيرتكم أفنقتدي تتعظون، وألآ وأتعظون تنتهون، وألآ وأتنهون تأتمروأن، لآ بما تأمروأن



وأما الحجة وأما وأكيف فأنى بسيرتنا، اقتدوأا قلتم فإن بألسنتكم؟ أمركم نطيع أم أنفسكم
مال أكلوا الذين الخونة، الفسقة الجورة الظلمة بسريرة الآقتداءا في تعالى، الله من النصير

ً الله غيره ينصح فكيف نصيحتنا، وأاقبلوا أمرنا أطيعوا قلتم فإن خآولآً، الله عباد وأجعلوا دوألآ
خآذوأا قلتم وأإن عدالته، الله عند تثبت لم لمن الطاعة تجب كيف أم نفسه يغش من

أمورنا، أزمة قلدناكم فعلم سمعتموها، ممن العظة وأاقبلوا وأجدتموها حيث من الحكمة
وأأعرف العظات بصنوف أفصح هو من فينا أن تعلمون وأما وأأموالنا، دمائانا في وأحكمناكم

الذين إليها يبتدر سبيلها، وأخآلوا عقالها فأطلقوا وأإلآ لهم عنها فتخلوا اللغات، بوجوه
وأبلوغ المدة لآستقصاءا أيديكم في ثبتت بل وأاد، كل في وأفرقتموهم البلد، في شردتموهم

ًا قوم لكل إن المحنة، وأعظم الغاية ًا يعدوأه، لآ يوم وألآ صغيرة يغادر لآ يتلوه، بعده وأكتاب
ينقلبون. منقلب أي ظلموا الذين وأسيعلم أحصاها، إلآ كبيرة

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد حدثنا قال لفظه، من الهمذاني جهضم بن الحسن بن الله عبد بن علي الحسن أبو
مركب وألكل مراكب، للبرار يقول: إن عطاءا بن أحمد سمعت قال المأمون، بن علي بن

ركب وأمن وأجد، الرجاءا مركب ركب وأمن نجا، الخوف مركب ركب فمن يصيروأن، إليه غاية
ركب وأمن أدرك، الشوق مركب ركب وأمن وأصل، التفويض ركب وأمن كفى، التوكل مركب
وأمركب للهرب، الخوف فمركب أصاب، الظن حسن مركب ركب وأمن دخآل، النابة مركب
الرجاءا

وأمركب للدخآول، النابة وأمركب للسرعة، التفويض وأمركب للراحة، التوكل وأمركب للطلب،
للخآتيار. الظن حسن

الصفار موسى بن محمد بن الرحمن عبد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال الجصاصين، سكة في بأصفهان بمنزله عليه بقراءاتي

بن علي حدثنا قال الحسن، بن محمد بن إبراهيم حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد
رفيع بن زيد حدثني قال جابر، بن الرحمن عبد عن مسلم، بن الوليد حدثنا قال سهل،

ً السلم عليه داوأد قال: رأى قال هذا؟ ما رب يا فقال وأالرض، السماءا بين يهوي منخل
ظالم. كل بيت أدخآلها لعنته هذه

قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن الله عبد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
يغيب قال: لآ الصم، حاتم حدثنا قال الحصين، بن عسكر -يعني تراب أبو حدثنا قال زكريا،

وأعن الموت، وأعن الرزق، وأعن القضاءا، وأعن الله، أشياءا- عن خآمسة عن - يعني المؤمن
الشيطان.
عليه، بقراءاتي التوزي بن الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

بن الرحمن عبد أبي حدثني قال الزهري، الرحمن عبد بن الله عبيد الفضل أبو أخآبرنا قال
سمعت قال الطيب، القاسم بن علي أبو حدثنا قال الطوسي، القاسم أبو حدثنا قال محمد،

ًا تضع لآ له: لم قيل وأقد يقول الحارث بن بشر فقال: أكره قال الصلة؟ في يد على يد
قلبي. في ليس ما الخشوع من أظهر أن

بكر أبو حدثنا قال الرجي، أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الربعي، إسماعيل بن الحسن حدثنا قال بجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن محمد
ًا أعرفك بني لآبنها: يا القرظي كعب بن محمد أم قالت قال أبيه، عن الفهري حدثنا صغير
ًا ًا طيب ًا، وأكبير ًا أحدثت كأنك وأأنت طيب يا فقال وأنهارك، ليلك في تصنع أراك لما موبق

وأقال فمقتني، ذنوبي بعض على وأأنا علي اطلع قد تعالى الله يكون أن يؤمنني أمتاه: ما
لك. أغفر لآ وأجللي وأعزتي

الكوفي علي بن أحمد ابنا وأمحمد الله عبيد الحسين وأأبو الفضل أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ًا، عليهما بقراءاتي عليه، قراءاة النصيبي عثمان بن محمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا قالآ مع

قال الختلي، بشير بن إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الجلدي، محمد بن جعفر حدثنا قال
العتاهية: لبي أنشدت

الد_دار أعبد فقد الموتى جاوأر من نجاه لحي منه أرى لآ الحياه=إذ على الموت نغص قد
ًا جاوأر وأقد ما الحياءا علم لو عماه عنه الناس جمع وألكنني=أرى المر أبين ما جفاه قوم

ًا ال_موتى عاين بن علي بن محمد بن طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال الحياه يستلذوأا لم إذ
منهما، وأاحد كل على بقراءاتي المقري العطار بن علي بن وأالحسن الحربي العشايري الفتح
البزاز، العلف دوأست بن محمد بن يوسف بن أحمد بن محمد الله عبد أبو أخآبرنا قال



أنشدني قال الدمشقي، سعيد بن أحمد أخآبرنا قال الصفار، محمد بن إسماعيل حدثنا قال
الموت من فات لمن الحذار=ما يغنى وألآ المرءا المعتز: يحذر بن الله عبد العباس أبو المير
ًا ترح مطار ًا مر أن عزته=قبل في المرءا وأسروأر قرار الدهر مع للحال فرح=ليس وأمر
ًا يفتح لم اعتبار ليس أنه دهرنا=وأعجيب من نرى ما وأعجيب العذار بالشيب يبيض من غلق

علي بن الحسن بن علي الحسن أبو أنشدنا "وأبه" قال يستشار وأعقل يعصى كربه=كهوى
بها=ظلت الشقاءا طاف طائافة بال لنفسه: ما النعيمي الحسن أبو أنشدني قال السمساني،

ً بي تعرض ًا=فهم أخآلقهم من الدهر هذب ما بي وأتهذي جهل ًا خآلق وأتهذيب فضل لخآي عد
محمد بكر أبو وأأخآبرنا قال لفظه، من إملءا الله رحمه المام الجل السيد حدثنا "وأبه" قال

بن سليمان القاسم أبو حدثنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن
قال رصدان، بن محمد حدثنا قال أحمد، بن عبدان حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد
بن الله عبد عن سلمة بن شقيق عن العمش حدثنا قال الخصاف، الخليل أبو بزيغ حدثنا

قوم الزمان آخآر في وأسلم: "سيكون وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود،
ًا المجالس في يجلسون ًا حلق حاجة". فيهم لله ليس فإنه تجالسوهم فل الدنيا أمامهم حلق

الكبير، الطريفي في قصره في عليه بقراءاتي غسان بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الحاركي، المغيرة أبي بن الرحمن عبد بن أحمد العباس العباس أبو حدثنا قال
العباس أبو

زياد بن المغيرة عن داوأد ابن حدثنا قال مسدد حدثنا قال البزاز، المازني حيان بن محمد
ًا قال: علمت الصامت بن عبادة عن الكندي ثعلبة بن السود عن نسي بن عبادة عن أناس
ًا منهم رجل إلى فأهدى وأالكتابة، القرآن الصفة أهل من أيقلدها قلت بمال، وأليس قوس
القصة عليه وأقص وأسلم، وأآله عليه الله صلى للنبي ذلك فذكرت وأجل عز الله سبيل في

ًا الله يقلدك أن سرك فقال: "إن فاقبلها". نار من قوس
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

علوية بن الحسن حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
حمزة سمعت قال عطاءا، عن منصور حدثنا قال هشام، بن خآلف حدثنا قال القطان،
إذا المسجد، قال: دخآلت الحارث عن الحارث أخآي ابن عن الطائاي مختار أبي عن الزيات
ًا فأتيت الحاديث في وأقعوا قد الناس أن ترى ألآ المؤمنين، أمير يا فقلت السلم، عليه علي
رسول سمعت إني أما قال نعم، قلت فعلوها؟ وأقد قال الحاديث، في وأقعوا قد الناس

الله، رسول يا منها المخرج قلت: فما فتنة، يقول: ستكون وأسلم وأآله عليه الله صلى الله
ليس الفصل وأهو بينكم، ما وأحكم بعدكم ما وأخآبر قبلكم من نبأ فيه الله قال: كتاب

الله حبل وأهو أضله، غيره في الهدى ابتغى وأمن الله، قصمه جبار من تركه من بالهزل،
به تلتبس وألآ الهواءا به تزيغ لآ الذي هو المستقيم وأالصراط الحكيم، الذكر وأهو المتين،
تنته لم الذي هو عجائابه، تنقضي وألآ الرد كثرة عن يخلق وألآ العلماءا منه يشبع وألآ اللسن

ًا سمعنا قالوا: إنا أن إلآ سمعته إذا الجن ًا، قرآن به حكم وأمن صدق، به قال من عجيب
أعور. يا إليك هذا خآذ مستقيم، صراط هدى إليه دعا وأمن عدل،

أصل من عليه بقراءاتي السواق بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عليه، قراءاة القطيعي مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد زكريا أبو حدثنا قال سماعه،

هشام بن خآلف حدثنا قال المقري، الحداد الكريم عبد بن إدريس الحسن أبو حدثنا قال
حدثنا قال الرحمن، عبد بن الحميد عبد عن الحمصي عياش بن إسماعيل حدثنا قال البزاز،
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الرديني، أبي عن الرحمن عبد بن محمد

ًا كانوا إلآ بينهم وأيتعاطونه وأجل عز الله كتاب فيتلون يجتمعون قوم من "ما عز لله أضياف
غيره". حديث في يخوضوا أوأ يقوموا حتى الملئاكة بهم حفت وأإلآ وأجل

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن وأبكر البغدادي إبراهيم بن عمر حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

عن خآليفة بن عمروأ عمي حدثني قال خآليفة، بن هوذة بن الملك عبد قالآ البصري، مقبل
الله صلى النبي عن مسعود بن الله عبد عن عبيدة عن سيرين بن محمد عن عون ابن

ًا أشد فلهو القرآن قال: "تعاهدوأا وأسلم وأآله عليه البل نوازع من الرجال صدوأر من تفصي
أوأطانها". إلى

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
علويه بن الحسن حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

أبو بشر بن إسحاق حدثنا قال العطار، عيسى بن إسماعيل حدثنا قال أظن القطان،



رسول قال قال عباس، ابن عن أبيه عن ذوأيب بن قبيصة بن الرحمن عبد قال حذيفة،
فتباكوا". تبكوا لم فإن فابكوا القرآن قرأتم وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله

قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
يعني إدريس بن الفتح حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا

عن سليم بن الحريش حدثنا قال داوأد، أبو حدثنا قال علي، بن عمروأ حدثنا قال الكاتب
عليه الله صلى الله رسول قال قال عمروأ، بن الله عبد عن خآيثمة عن مصرف بن طلحة

ثلث". في فاقرأه قال قوة، بي إن قلت شهر، في القرآن وأسلم: "اقرأ وأآله
أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الكسائاي علي بن محمد بن إبراهيم نصر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد جعفر أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة المعدل حشيش بن محمد بن أحمد بن محمد بكر
علي حدثنا قال البجلي، عمروأ بن إسماعيل حدثنا قال الداركي، الفرقدي مجلد بن علي بن
قرأ قال: "من عمر بن الله عبد عن المهاجر بن الله عبد بن إسماعيل عن هاشم بن

أن فرأى القرآن قرأ وأمن إليه يوحى لآ أنه إلآ جنبيه بين النبوة استدرجت فكأنما القرآن
ًا ينبغي وأليس الله صغر ما وأعظم الله عظم ما صغر فقد أعطي ما مثل أعطي أحد

القرآن". لحق يصفح أوأ يغضي وألكن يجهل فيمن يجهل أوأ يجد فيمن يجد أن القرآن لحامل
بقراءاتي المقري الجورذاني أحمد بن الحسين بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه،
أحمد أخآبرنا قال الهمداني، الكوفي عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا

السلولي المخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسين بن
أبي عن جنادة أبو

خآرج بالقرآن صوته رفع إذا السلم عليهما الحسين بن علي قال: كان الثمالي حمزة
لصوته. يستمعن المخدرات

عبد أصحاب عن السبيعي، إسحاق أبي عن العمش عن الثمالي، حمزة أبي "وأبإسناده" عن
ًا أعلم قال: لو حين له قيل الله عبد الله: أن لتيته، البل تبلغينه مني الله بكتاب أعلم أحد

بدأت. وأبه قرأت قال: عليه قيل: علي،
بن سعيد بن الوهاب عبد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن أحمد الحسين أبو أخآبرنا قال، وأاسط جامع في بشرارة المعروأف الواسطي طباوأان
بن جعفر محمد أبو أخآبرنا قال وأاسط، علينا قدم الواعظ السماك بن أحمد بن الحسين

قال مسروأق، بن محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال الخواص، الخلدي نصير بن محمد
لخآته فقال أخآته، بكت الوفاة عياش بن بكر أبا حضرت يقول: لما الحماني يحيى سمعت

خآتم قد البيت زاوأية إلى وأأشار قال حالها؟ وأما قالت الزاوأية، تلك إلى انظري يبكيك؟ ما
خآتمة. ألف عشر ثمانية الزاوأية هذه في أخآوك

أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد المام الجل السيد حدثنا "وأبه" قال
بن محمد بن إبراهيم نصر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا الله رحمه الحسني الله عبد

حشيش بن محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الكسائاي علي
بدارك، الداركي الفرقدي مخلد بن علي بن محمد جعفر أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة المعدل

كثير، بن هاروأن عن عطي بن يوسف حدثنا قال البجلي، عمروأ بن إسماعيل حدثنا قال
عليه جبريل قال: إن كعب، بن أبي عن أمامة أبي عن أبيه عن أسلم، بن زيد حدثنا قال

ًا محمد: ائات يا فقال وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أتى السلم السلم مني فأقرئاه أبي
ًا، وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي فأتى القرآن، عليه وأاقرأ جبريل إن أبي فقال: يا أبي
الله رسول فقال الله، رسول وأعلى السلم وأعليه أبي فقال السلم، يقريك السلم عليه
تلك في عليه فقرأ القرآن، عليك أقرأ أن أمرني جبريل وأسلم: إن وأآله عليه الله صلى
رسول يا وأأمي أنت أبي: بأبي فقال فيها، وأسلم وأآله عليه الله صلى قبض التي السنة
وأأطلعك الله علمك مما القرآن بثواب فخصني القرآن بقراءاة خآاصة لي كانت إذا أما الله،
مؤمن كل على تصدق كأنما الجر من أعطي الكتاب فاتحة قرأ مسلم أيما نعم، قال عليه،

وأمؤمنة.
حدثنا قال علي، بن محمد أخآبرنا قال أحمد، بن محمد أخآبرنا قال إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
أبي عن سلمة أبي عن الوأدي، زاهر عن شيبان عن عطية، بن يوسف حدثنا قال إسماعيل
أقرأ لآ ركعات الليل من صليت ربما وأأمي، أنت بأبي الله رسول يا قال: قلت الدرداءا،

فاتحة إن بخ، وأسلم: بخ وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال الكتاب، فاتحة إلآ فيهن
بفاتحة معهن تقرأ لم إذا وأالمائادة وأالنساءا عمران وأآل البقرة تجزي لآ ما لتجزي الكتاب



القرآن فاتحة أن وألو القرآن، من شيءا يجزي لآ ما لتجزي القرآن فاتحة وأإن القرآن،
القرآن على القرآن فاتحة فضلت الخآرى الكفة في القرآن وأجعل الميزان كفة في جعلت

مرات. سبع
بن محمد أخآبرنا قال أحمد، بن محمد أخآبرنا قال إبراهيم، أخآبرنا "وأبه" قال البقرة سورة
نافع عن عون بن الله عبد عن عطية، بن يوسف حدثنا قال إسماعيل أخآبرنا قال علي،

البقرة. فيها تذكر التي السورة وأليقل البقرة سورة أحدكم يقول قال: لآ عمر ابن عن
قال علي، بن محمد أخآبرنا قال أحمد، بن محمد أخآبرنا قال إبراهيم، أخآبرنا "وأبه" قال

أبيه عن أسلم، بن زيد حدثنا قال كثير، بن هاروأن عن يوسف أخآبرنا قال إسماعيل أخآبرنا
وأقال عليه، وأرحمته الله فضل البقرة سورة قرأ قال: من كعب بن أبي عن أمامة أبي عن

التي السورة يتعلموا المسلمين من قبلك من مر أبي، وأسلم: "يا وأآله عليه الله صلى النبي
رسول يا قال: قلت البطلة، تستطيعها وألآ جسرة وأتركه بركة تعلمه وأإن البقرة، فيها تذكر
السحرة". البطلة: قال ما الله

محمد أخآبرنا قال أحمد، بن محمد أخآبرنا قال إبراهيم، أخآبرنا "وأبه" قال عمران آل سورة
قال: لآ عمر ابن عن نافع عن عون بن يوسف أخآبرنا قال إسماعيل أخآبرنا قال علي، بن

قرأ وأمن عمران، آل فيها تذكر التي السورة ليقل وألكن عمران آل سورة أحدكم يقول
ًا منها آية بكل أعطي عمران آل فيها يذكر التي السورة قرأ وأمن جهنم، جسر على أمان
ًا وأرث من كل على تصدق كما الجر من أعطي النساءا سورة بعدد الجر من وأأعطي ميراث

ًا، اشترى من وأمن عنهم، يتجاوأز الذين من الله مشيئة في وأكان الشرك، من وأبرئ محرر
عشر له وأرفع سيئات عشر عنه وأمحي حسنات عشر الجر من أعطي المائادة سورة قرأ

وأنصراني يهودي كل بعدد درجات
الدنيا. دار في يتنفس
جملة النعام سورة علي وأسلم: "نزلت وأآله عليه الله صلى الله رسول قال النعام سورة

النعام سورة قرأ وأالحميد. وأمن بالتسبيح زجل لهم ملك، ألف سبعون شيعها وأاحدة إلآ
ًا النعام سورة من آية كل بعدد ملك ألف السبعون أوألئك له وأاستغفر عليه صلى يوم
ًا، إبليس وأبين بينه الله جعل العراف سورة قرأ وأمن وأليلة، ًا آدم وأكان ستر يوم له شفيع

النفاق من برئ أنه وأشاهد القيامة، يوم شفيع له فأنا وأبراءاة النفال قرأ وأمن القيامة،
في حياته أيام له يستغفروأن وأحملته العرش وأكان منافق، كل بعدد حسنات عشر وأأعطي

وأصدق، بيونس كذب من بعدد حسنات عشر الجر من أعطي يونس سورة قرأ الدنيا. وأمن
من بعدد حسنات عشر الجر من أعطي هود سورة قرأ وأمن فرعون، مع غرق من وأبعدد
ًا صدق ًا وأكذب نوح ًا نوح ًا وأهود ًا وأصالح عند وأكان السلم، عليهم وأموسى وأإبراهيم وأشعيب

الشهداءا". من القيامة يوم الله
يوسف سورة أرقاءاكم وأسلم: "علموا وأآله عليه الله صلى الله رسول وأقال يوسف سورة

عليه الله هون يمينه ملكت وأما أهله وأعلمها فتلها يوسف سورة تعلم مسلم أيما فإنه
ًا". يحسد ألآ القوة وأأعطاه الموت، سكرات مسلم

عشر يكون سحاب وأكل مضيءا سحاب كل بوزن الجر من له كان الرعد سورة قرأ وأمن
الجر من أعطي إبراهيم سورة قرأ الله. وأمن بعهد الموفين من القيامة يوم وأيبعث حسنات

من له كان الحجر سورة قرأ يعبدها. وأمن لم وأمن الصنام عبد من بعدد حسنات عشر
وأآله عليه الله صلى بمحمد وأالمستهزئاين وأالنصار المهاجرين بعدد حسنات عشر الجر

وأسلم.
فإن الدنيا دار في عليه الله أنعم بما القيامة يوم الله يحاسبه لم النحل سورة قرأ وأمن
قرأ الوصية. وأمن فأحسن مات كالذي الجر من له كان تلها ليلة أوأ تلها يوم من مات

ألف وأالقنطار الجنة، في قنطار له كان الوالدين ذكر عند قلبه فرق إسرائايل بني سورة
فيها. وأما الدنيا من خآير وأالوأقية أوأقية، وأمائاتا أوأقية
بن محمد أخآبرنا قال أحمد، بن محمد أخآبرنا قال إبراهيم، أخآبرنا "وأبه" قال الكهف سورة
حدثنا قال علي،

قال عتبة، أبي عن مالك، بن مسلمة حدثني قال شيبان، عن يوسف أخآبرنا قال إسماعيل،
له غفر الجمعة يوم الكهف سورة قرأ وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال
ًا وأأعطي أيام، ثلثة وأزيادة الجمعة إلى الجمعة من الدجال. فتنة وأوأقى السماءا إلى يبلغ نور

وأيبعثه تحفظه فراشه من مضجعه يأخآذ حين الكهف سورة آخآر من آيات خآمس قرأ وأمن
شاءا". الليل أي وأجل عز الله



حدثنا قال علي، بن محمد أخآبرنا قال أحمد، بن محمد أخآبرنا قال إبراهيم، أخآبرنا "وأبه" قال
أمامة أبي عن أبيه عن أسلم بن زيد عن كثير بن هاروأن عن يوسف، حدثنا قال، إسماعيل

فهو الكهف سورة قرأ وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أبي، عن
الله عصمه اليام الثمانية تلك في الدجال خآرج فإن تكون فتنة كل من أيام ثمانية معصوم

نور له كان آخآرها إلى مثلكم بشر أنا إنما مضجعه: قل عند قرأ وأمن الدجال، فتنة من
كان وأإن مضجعه، من يقول حتى عليه يصلون ملئاكة النور ذلك حشو مكة، إلى يتلل

عليه يصلون ملئاكة النور ذلك حشو المعمور، البيت إلى يتلل نور له كان بمكة مضجعه
يستيقظ". حتى
وأمريم وأيحيى به وأصدق زكريا كذب من بعدد حسنات عشر أعطي مريم سورة قرأ وأمن

لله دعا من وأبعدد وأإدريس، وأإسماعيل وأهاروأن وأموسى وأيعقوب وأإسحاق وأإبراهيم وأعيسى
ًا، ًا. وأمن لله يدع لم من وأبعدد الله، إلآ إله لآ وألد ثواب الله أعطاه طه سورة قرأ وألد

ًا الله حاسبه النبياءا سورة قرأ وأمن المهاجرين، ًا، حساب من كل عليه وأسلم وأصافحه يسير
مضى فيما وأاعتمر حج من بعدد الجر من أعطي الحج سورة قرأ وأمن فيها، اسمه ذكر

نزوأل عند عينه تقر وأما وأريحان بروأح الملئاكة بشرته المؤمنين سورة قرأ وأمن بقي، وأفيما
الموت.

قرأ وأمؤمنة. وأمن مؤمن كل بعدد حسنات عشر الجر من له كان النور سورة قرأ وأمن
الجنة وأأدخآل فيها، ريب لآ آتية الساعة بأن موقن وأهو القيامة يوم بعث الفرقان سورة

حساب. بغير
وأإبراهيم به وأكذب موسى صدق من بعد الحسنات من له كان الشعراءا سورة قرأ وأمن

ًا ًا وأنوح ًا وأهود ًا وأصالح ًا، وألوط ًا، لله دعا من وأبعدد وأشعيب ًا، لله يدع لم وأمن وألد وأبعدد وألد
به. وأكذب عيسى صدق من

وأسليمان موسى كذب من بعدد حسنات عشر الجر من له كان طس سورة قرأ وأمن
ًا وأصدقه ًا، وأصالح القصص سورة قرأ الله. وأمن إلآ إله لآ ينادي وأهو قبره من وأيخرج وألوط

له كان
وأالرض السموات في ملك يبق وألم وأكذب، موسى صدق من بعدد حسنات عشر الجر من
ًا كان أنه له شهد إلآ ترجعون. وأإليه الحكم له وأجهه إلآ هالك شيءا بكل صادق

له كان الروأم سورة قرأ وأمن وأالمنافقين، المؤمنين بعدد له كان العنكبوت سورة قرأ وأمن
يوم له كان لقمان سورة قرأ وأمن وأليلته، يومه ضيع ما وأأدرك حسنات، عشر الجر من

ًا القيامة ًا الحسنات من وأأعطي رفيق ًا، عشر بالمنكر. وأعمل بالمعروأف عمل من بعدد عشر
ما وأعلمها الحزاب قرأ القدر. وأمن ليلة أحيا كأنما الجر من أعطي السجدة قرأ وأمن

ًا أعطي وأأهله يمينه ملكت إلآ نبي وألآ رسول يبق لم سبأ قرأ النار. وأمن عذاب من أمان
ًا القيامة يوم له كان ًا. وأمن رفيق من أبواب ثمانية القيامة يوم دعته الملئاكة قرأ وأمصافح

شاءا. أيها من يدخآل الجنة أبواب
ًا شيءا لكل وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول "يس" قال سورة قرأ وأمن قلب

قرأ أظنه كأنما الجر من وأأعطي له غفر الله به يريد يس قرأ يس" وأمن القرآن وأقلب
كان السلم عليه الموت ملك به نزل إذا عنده قرئات مسلم وأأيما مرة، عشرة اثني القرآن

ًا يديه بين يقومون أملك عشرة يس سورة من حرف كل بعدد له عليه يصلون صفوف
عنده قرئات مسلم وأأيما دفنه، وأيشهدوأن جنازته وأيشيعون غسله وأيشهدوأن له وأيستغفروأن

رضوان يجيئه حتى روأحه الموت ملك يقبض لم قرأها أوأ الموت سكرات في وأهو يس
روأحه الموت ملك وأقبض فراشه على وأهو يشربها الجنة شراب من بشربة الجنة خآازن
القيامة يوم يحتاج وألآ ريان وأهو القيامة يوم وأيبعث ريان، وأهو قبره في فيمكث ريان، وأهو
ريان. وأهو الجنة يدخآل حتى النبياءا حياض من حوض إلى

حدثنا قال علي، بن محمد أخآبرنا قال أحمد، بن محمد أخآبرنا قال إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
قال: من يوسف شك عطاءا أوأ الحسن أبي عن هشام عن يوسف، حدثنا قال إسماعيل،

الليلة. تلك بشر أعطي مساءا قرأها وأمن اليوم، ذلك بشر أعطى بكرة يس قرأ
محمد أخآبرنا قال أحمد، بن محمد أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا قال إبراهيم، أخآبرنا "وأبه" قال

قال: من مكحول عن كثير بن علءا عن يوسف، حدثنا قال إسماعيل، حدثنا قال علي، بن
تلك بشر أعطي المساءا عند قرأها وأمن اليوم، ذلك وأسلطان بشر أعطي بكرة يس قرأ

وأتباعدت وأشيطان، جني كل بعدد حسنات عشر أعطي وأالصافات قرأ وأمن وأسلطانها، الليلة
مردة منه



بالمرسلين. مؤمن أنه حافظاه له وأشهد الشياطين
عشر السلم عليه لداوأد الله سخره جبل كل وأزن الجر من له "ص" كان قرأ وأمن

عز الله يقطع "تنزيل" لم قرأ وأكبير. وأمن صغير ذنب على يصر أن من وأعصم حسنات
"حم قرأ وأمن وأجل، عز الله خآافوا الذين الخائافين ثواب وأأعطي القيامة يوم رجاءاه وأجل

قرأ وأمن له، وأاستغفر عليه صلى إلى مؤمن وألآ شهيد وألآ صديق وألآ نبي يبق المؤمن" لم
منها. حرف كل بعدد حسنات عشر الله السجدة" أعطاه "حم
"الزخآفرف" قرأ وأمن له، وأيسترحمون الملئاكة عليه صلى ممن عسق" كان "حم قرأ وأمن
تحزنون". أنتم وألآ اليوم عليكم خآوف لآ عبادي "يا له يقال ممن كان
جثا إذا روأعته الله الجاثية" سكن "حم قرأ له. وأمن غفر الجمعة الدخآان" ليلة "حم قرأ وأمن
رمل كل بعدد حسنات عشر له الله "الحقاف" كتب قرأ عورته. وأمن الله وأستر ركبتيه على
ًا وأجهه يول لم وأسلم وأآله عليه الله "محمد" صلى سورة قرأ الدنيا. وأمن في رأى إلآ وأجه

ًا ًا وأكان وأسلم، وأآله عليه الله صلى محمد النهار. من يسقيه أن وأجل عز الله على حق
ًا بايع كأنما "الفتح" كان سورة قرأ وأمن الشجرة، تحت وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد
وأمن وأجل عز الله أطاع من بعدد حسنات عشر الجر من "الحجرات" أعطي قرأ وأمن

قرأ وأسكراته. وأمن الموت تارات عليه تعالى الله "ق" هون سورة قرأ عصاه. وأمن
قرأ الدنيا. وأمن في وأجرت هبت ريح كل بعدد حسنات عشر الله "وأالذاريات" أعطاه

ًا "وأالطور" كان قرأ جنته. وأمن في عليه ينعم وأممن عذابه من يؤمنه أن الله على حق
ًا صدق من بعدد حسنات عشر الله "وأالنجم" أعطاه وأكذب وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد

كل في قرأها البدر. وأمن ليلة كالقمر وأوأجهه الله بعثه عب كل "اقتربت" في قرأ به. وأمن
أفضل. ذلك كل ليلة
قرأ عليه. وأمن أنعم ما شكر إليه وأأدى ضعفه، الله "الرحمن" رحم سورة قرأ وأمن

وأرسله. وأمن بالله آمنوا الذين من "الحديد" كتب قرأ الغافلين. وأمن من يكتب "الواقعة" لم
وألآ نار وألآ جنة يبق "الحشر" لم قرأ الله. وأمن حزب من القيامة يوم "المجادلة" كان قرأ

وأالجبال وأالريح وأالطير وأالهوام السبع وأالرضون وأالسموات وأالحجب كرسي وألآ عرش
أوأ يومه من مات فإن له، وأاستغفروأا عليه صلوا إلآ وأالملئاكة وأالشمس وأالدوأاب وأالشجر

ًا. وأمن كان ليلته ًا له وأالمؤمنات المؤمنون "الممتحنة" كان سورة قرأ شهيد القيامة. يوم شفع
ًا وأسلم عليه الله صلى مريم بن عيسى "الصف" كان قرأ وأمن ًا مصلي دام ما له وأمستغفر
من بعدد حسنات عشر الله "الجمعة" كتب سورة قرأ رفيقه. وأمن كان مات وأإذا الدنيا، في

النفاق. وأمن من "المنافقين" برئ قرأ يجمع. وأمن لم وأمن المصار من مصر في الجمع جمع
صلى الله رسول سنة على "الطلق" مات قرأ الفجأة. وأمن موت عنه "التغابن" دفع قرأ
النبي أيها "يا سورة قرأ وأمن أخآرى روأاية في فأما الروأاية، كان وأسلم. هكذا وأآله عليه الله
ًا. وأقال توبة لك" أعطاه الله أحل ما تحرم لم ليلة أحيا "تبارك" فكأنما سورة قرأ من نصوح

ثواب الله "ن" أعطاه سورة قرأ وأسلم: من وأآله عليه الله صلى الله رسول وأقال القدر،
أخآلقهم. الله حسن الذين
ًا الله "الحافة" حاسبه قرأ وأمن ًا. وأمن حساب الذين ثواب الله سائال" أعطاه "سأل قرأ يسير
دعوة أدركتهم الذين المؤمنين من "نوح" كان سورة قرأ راعون. وأمن وأعهدهم لماناتهم هم
ًا صدق من بكل له إلي" كان أوأحي "قل قرأ السلم. وأمن عليه نوح عليه الله صلى محمد
الدنيا في العسر الله عنه "المزمل" رفع قرأ رقبة. وأمن عتق به كذب أوأ وأسلم وأآله

ًا صدق من بعدد حسنات عشر الله "المدثر" أعطاه قرأ وأالخآرة. وأمن عليه الله صلى محمد
إن القيامة يوم وأجبريل أنا له "القيامة" شهدت سورة قرأ بمكة. وأمن به وأكذب وأسلم وأآله
ًا كان القيامة. بيوم مؤمن
ًا. وأمن جنة تعالى الله على جزاؤه أتى" كان "هل قرأ وأمن أ،ه "وأالمرسلت" كتب قرأ وأحرير
قرأ القيامة. وأمن يوم الشراب من الله يتساءالون" سقاه "عم قرأ المشركين. وأمن من ليس

مكتوبة. وأمن صلة بقدر الجنة يدخآل حتى القيامة يوم الحساب في يحشر "وأالنازعات" كان
ًا القيامة يوم وأجهه "عبس" كان قرأ ًا. وأمن ضاحك كورت" أعاذه الشمس "إذا قرأ مستبشر
له انفطرت" كتب السماءا "إذا قرأ الصحيفة. وأمن تنشر حين القيامة يوم يفضحه أن الله
شأنه. الله وأأصلح حسنة قبر كل وأبعدد حسنة، ماءا من نزلت قطرة بكل
انشقت" السماءا "إذا قرأ المختوم. وأمن الرحيق من الله للمطففين" سقاه "وأيل قرأ وأمن

البروأج" أعطاه ذات "وأالسماءا قرأ ظهره. وأمن وأراءا كتابه يعطيه أن وأجل عز الله أعاذه



قرأ حسنات. وأمن عشر الدنيا في يكون عرفة يوم وأكل جمعة كل بعدد الجر من الله
الدنيا. في نجم كل بعدد حسنات عشر الله وأالطارق" أعطاه "وأالسماءا

عز الله أنزله حرف كل بعدد حسنات عشر الله العلى" أعطاه ربك اسم "سبح قرأ وأمن
وأجل
الله الغاشية" حاسبه حديث أتاك "هل قرأ السلم. وأمن عليهم وأمحمد وأموسى إبراهيم على

ًا ًا. وأمن حساب كانت اليام سائار في قرأها وأمن له، الله عشر" غفر وأليال "وأالفجر قرأ يسير
ًا. وأمن له القيامة. وأمن يوم وأعصمه المان الله البلد" أعطاه بهذا أقسم "لآ سورة قرأ نور

قرأ وأالقمر. وأمن الشمس عليه طلعت شيءا بكل تصدق وأضحاها" فكأنما "وأالشمس قرأ
قرأ اليسر. وأمن له وأيسر العسر من وأعافاه يرضى حتى الله يغشى" أعطاه إذا "وأالليل

ًا يرضى فيمن القيامة يوم الله "وأالضحى" جعله له وأشفع وأسلم، وأآله عليه الله صلى محمد
لك نشرح "ألم قرأ وأيتيم. وأمن سائال كل بعدد حسنات عشر له وأكتب القيامة، يوم

ًا لقي كمن الجر من صدرك" أعطي ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد عنه. ففرج مغتنم
وأكتب الصلة، يعقل دام ما وأالعافية خآصلتين: اليقين الله وأالزيتون" أعطاه "وأالتين قرأ وأمن

كأنما الجر من ربك" أعطي باسم "اقرأ قرأ يوم. وأمن صيام السورة هذه قرأ من بعدد له
القدر. ليلة وأوأافق رمضان، صام كمن الله أنزلناه" أعطاه "إنا قرأ كله. وأمن المفصل قرأ

ًا البرية خآير مع القيامة يوم يكن" كان "لم قرأ وأمن زلزلت" "إذا قرأ وأمقيلً. وأمن مشهد
بعدد الجر من "وأالعاديات" أعطي قرأ كلها. وأمن البقرة سورة قرأ كأنما الجر من أعطي

ًا. وأمن وأشهد مزدلفة في بات من القيامة. يوم ميزانه وأجل عز الله "القارعة" ثقل قرأ جمع
الدنيا. دار في عليه بها أنعم التي بنعمته يحاسبه أن عنه الله التكاثر" عفا "ألهاكم قرأ وأمن
سورة قرأ القيامة. وأمن يوم الحق أصحاب من وأكان بالصبر له الله "وأالعصر" خآتم قرأ وأمن
عليه الله صلى بمحمد استهزأ من بعدد حسنات عشر الله لمزة" أعطاه همزة لكل "وأيل
وأأصحابه. وأسلم وأآله
"ليلف" أعطاه قرأ الدنيا. وأمن دار في وأالقبح العذاب من الله تر" أعاذه "ألم قرأ وأمن
كان ما له "أرأيت" غفر قرأ وأاعتمرها. وأمن الكعبة حول طاف من بعدد الجر من الله

ًا. للزكاة مؤدي
كل بعدد حسنات عشر له وأكتب الجنة، في نهر كل من الله أعطيناك" سقاه "إنا قرأ وأمن

الكافروأن" أعطي أيها يا "قل قرأ غيره. وأمن به وأيقرب النحر، يوم في وأهو قربه قربان
يوم فزع من وأيعافى الشياطين مردة منه وأتباعدت القرآن، ربع قرأ كأنما الجر من

القيامة.
وأآله عليه الله صلى محمد مع شهد كمن الجر من الله" أعطي نصر جاءا "إذا قرأ وأمن

لهب أبي وأبين بينه يجمع لآ أن وأتب" أرجو لهب أبي يدا "تبت قرأ مكة. وأمن فتح وأسلم
وأأعطي القرآن ثلث قرأ كمن الجر من أحد" أعطي الله هو "قل قرأ وأاحدة. وأمن دار في
الجر من

برب أعوذ "قل قرأ وأجل. وأمن عز بالله آمن وأمن بالله أشرك من بعدد حسنات عشر
محمد على وأجل عز الله أنزلها التي الكتب جميع قرأ الناس" فكأنما برب أعوذ وأقل الفلق
وأسلم. وأآله عليه الله صلى

أبو شيخنا أخآبرنا قال لفظه، من إملءا روأحه الله قدس المام الجل السيد حدثنا "وأبه" قال
علي بن أحمد الحسين أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الحسين بن علي بن إسماعيل سعيد

وأأبو السني، بكر أبي بن جعفر بن علي بن الحسن الحسين وأأبو العدلي النجار محمد بن
بن علي بن الحسين نصر وأأبو الثلج، أحمد علي بن محمد بن الحسن بن أحمد الحسن

وأأبو المكتبي، العطار علي بن محمد بن الحسن بن أحمد الحسن وأأبو السني، بكر أبي
محمد بن عمر بن محمد بكر أبو القاضي حدثنا قالوا خآمساذ، بن محمد بن علي الحسن

السدي شريك بن إبراهيم إسحاق أبو حدثنا قال عليه، قراءاة الجعابي البراءا بن سلم بن
زاد سليم بن سلم حدثنا قال اليربوعي، يونس بن الله عبد بن أحمد حدثنا قال الكوفي،
هكذا البقاوأن الصحيح. وأقال وأهو سليمان ابن وأهو سليم ابن قال هكذا، المدايني الفريري

زيد حدثنا قال كثير، بن هاروأن حدثنا قال المدايني، غيري وأعند عندي رأيته سليم ابن قال
كعب. بن أبي عن أمامة أبي عن أبيه عن أسلم، بن

عمران بن عثمان بن محمد بن محمد بن محمد منصور أبو عاليا وأأخآبرنا قال "رجع" السيد
اجمع في منه نقلت الذي سماعه أصل من عليه بقراءاتي السواق بابن المعروأف البندار

جعفر بن مخلد علي أبو أخآبرنا قال له، الحديث وألفظ الشرقي الجانب في ببغداد الرصافة



قال وأثلثمائاة، وأستين ثمان سنة رمضان شهر في بالباقرجي المعروأف الدقاق مخلد بن
بن الله عبد بن أحمد حدثنا قال السدي، الفضل بن شريك بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا

أسلم بن زيد عن كثير، بن هاروأن حدثني قال المدايني، سليم بن سلم حدثني قال يونس،
وأآله عليه الله صلى الله رسول لي قال قال كعب، بن أبي عن أمامة أبي عن أبيه عن

قلت السلم، يقرئاك وأهو القرآن عليك أقر أن أمرني السلم عليه جبريل إن أبي وأسلم: "يا
علمك مما القرآن بثواب خآصني القرآن بقراءاة خآاصة منك لي كانت كما إنه الله رسول يا

ثلثي قرأ فكأنما القرآن فاتحة سورة قرأ مسلم أيما أبي، يا قال: نعم عليه، وأأطلعك الله
عليه الله فصلوات البقرة سورة قرأ وأمن وأمؤمنة، مؤمن كل على تصدق وأكأنما القرآن

أبي: يا لي وأقال روأعته، تسكن لآ سنة الله سبيل في كالمرابط الجر من وأأعطي وأرحمته
فإن البقرة، سورة يتعلموا أن المسلمين مر

قال البطلة؟ وأما الله رسول يا قلت البطلة، يستطيعها وألآ حسرة وأتركها بركة تعلمها
ًا فيها آية بكل عمران" أعطي "آل سورة قرأ قال: وأمن السحرة، جهنم، جسر على أمان

ًا وأرث شيءا كل على تصدق فكأنما النساءا سورة قرأ قال: وأمن الجر من وأأعطي ميراث
ًا اشترى كمن وأقال: عنهم، يتجاوأز الذين من الله مشيئة في وأكان الشرك، من وأبرئ محرر
الدنيا دار في تنفس وأنصراني يهودي كل بعدد الجر من "المائادة" أعطي سورة قرأ من

درجات. عشر له وأرفع سيئات، عشر عنه وأمحي حسنات، عشر
يشيعها وأاحدة جملة النعام سورة علي وأسلم: نزلت وأآله عليه الله صلى الله رسول وأقال

صلى الله رسول وأقال وأالتهليل"، وأالتكبير وأالتحميد بالتسبيح زجل لهم ملك ألف سبعون
السبعون أوألئك له وأاستغفر عليه الله صلى النعام سورة قرأ وأسلم: "من وأآله عليه الله
ًا النعام سورة في حرف كل بعدد ملك، ألف وأليلة". يوم
ًا إبليس وأبين بينه القيامة يوم الله جعل العراف سورة قرأ وأمن ًا له آدم وأكان ستر شفيع
من برئ أنه القيامة يوم وأشاهد له شفيع وأبراءاة" فأنا "النفال سورة قرأ وأمن القيامة، يوم

عنه وأمحي حسنات عشر الدنيا دار في وأمنافقة منافق كل بعدد الجر من وأأعطي النفاق،
في حياته أيام عليه يصلون وأحملته العرش وأكان درجات، عشر له وأرفع سيئات عشر

بيونس صدق من بعدد حسنات عشر الجر من "يونس" أعطي سورة قرأ وأمن الدنيا. قال
عشر الجر من "هود" أعطي سورة قرأ من فرعون. وأقال من غرق من وأبعدد به وأكذب

القيامة يوم وأكان وأإبراهيم، وأصالح وأشعيب وأنوح به، وأكذب بهود صدق من بعدد حسنات
السعداءا. من الله عند

مسلم أيما فإنه يوسف سورة أرقاءاكم وأسلم: "علموا وأآله عليه الله صلى الله رسول وأقال
يحسد لآ أن القوة وأأعطاه الموت سكرات عليه الله هون يمينه ملكت وأما أهله وأعلما تلها

ًا". مسلم
وأكل مضى سحاب كل بوزن حسنات عشر الجر من "الرعد" أعطي سورة قرأ وأمن قال

قرأ من الله. وأقال بعهد الموفين من القيامة يوم وأكان القيامة، يوم إلى يكون سحاب
يعبدها. لم من وأبعدد الصنام عبد من بعدد حسنات عشر الجر من أعطي إبراهيم سورة
وأالمستهزئاين المهاجرين بعدد حسنات عشر الجر من "الحجر" أعطي سورة قرأ وأمن

الذي بالنعيم الله يحاسبه "النحل" لم سورة قرأ وأسلم. وأمن وأآله عليه الله صلى بمحمد
قرأ وأمن الوصية. قال فأحسن مات كالذي الجر من وأأعطي الدنيا دار في عليه الله أنعم

إسرائايل بني سورة
أوأقية، وأمائاتا أوأقية ألف وأالقنطار الجنة، في قنطارين أعطي الوالدين ذكر عند قلبه فرق

فيها. وأما الدنيا من خآير منها الوأقية
خآرج فإن تكون، فتنة كل من أيام ثمانية معصوم "الكهف" فهو سورة قرأ وأمن وأقال

آخآرها: في التي الية قرأ وأمن الرجال، فتنة من الله عصمه أيام الثمانية تلك في الرجال
له كان مضجعه يأخآذ حين تلها من السورة آخآر إلي" إلى يوحى مثلكم بشر أنا إنما "قل
يستيقظ. حتى عليه يصلون ملئاكة النور ذلك حشو الكعبة، إلى يتلل نور
وأكذب بزكريا، صدق من بعدد حسنات عشر الجر من "مريم" أعطي سورة قرأ وأمن قال

عشر وأإسماعيل وأيعقوب وأإسحاق وأإبراهيم وأهاروأن وأموسى وأعيسى وأمريم وأيحيى به
ًا لله دعا من وأبعدد حسنات، ًا: وأقال لله يدع لم من وأبعدد وألد "طه" سورة قرأ من وألد

حسابهم" للناس "اقترب سورة قرأ من وأقال وأالنصار، المهاجرين ثواب القيامة يوم أعطي
ًا الله حاسبه ًا، حساب قرأ القرآن. وأمن في اسمه ذكر نبي كل عليه وأسلم وأصافحه يسير
بقي. وأفيما مضى فيما وأاعتمر حج من بعدد وأعمرة حجة الجر من "الحج" أعطي سورة



به تقر وأما وأالريحان بالروأح القيامة يوم الملئاكة "المؤمنين" بشرته سورة قرأ من وأقال
حسنات عشر الجر من "النور" أعطي سورة قرأ من الموت. وأقال ملك نزوأل عند عينه
يوم "الفرقان" بعث سورة قرأ من وأقال بقي، وأفيما مضى فيما وأمؤمنة مؤمن كل بعدد

الجنة وأدخآل القبور في من يبعث الله وأأن فيها ريب لآ آتية الساعة أن موقن وأهو القيامة
حساب. بغير

بنوح صدق من بعدد حسنات عشر الجر من له الشعراءا" كان "طسم سورة قرأ من وأقال
الله صلى بمحمد وأصدق بعيسى كذب من وأبعدد وأإبراهيم، وأصالح وأشعيب به. وأهود وأكذب

عشر الجر من له النمل" كان "طس سورة قرأ أجمعين. وأمن وأعليهم وأسلم وأآله عليه
قبره من وأخآرج وأإبراهيم، وأصالح وأشعيب وأهود به، وأكذب بسليمان صدق من بعدد حسنات

الله. إلآ إله لآ ينادي وأهو
يوم له شهد إلآ وأالرض السموات في ملك يبق القصص" لم "طسم سورة قرأ من وأقال

ًا كان أنه القيامة قرأ ترجعون. وأمن وأإليه الحكم له وأجهه إلآ هالك شيءا كل إن صادق
من وأالمنافقين. وأقال المؤمنين كل بعدد حسنات عشر الجر من له "العنكبوت" كان سورة

السماءا بين الله سبح ملك كل بعدد حسنات عشر الجر من له "الروأم" كان سورة قرأ
ما وأأدرك وأالرض

ليلته. أوأ يومه ضيع
ًا لقمان له "لقمان" كان سورة قرأ من وأقال ًا الحسنات من وأأعطي القيامة يوم رفيق عشر
"تبارك السجدة" وأ "تنزيل سورة قرأ من بالمنكر. وأقال وأعمل بالمعروأف عمل من بعدد
ملكت وأما أهله "الحزاب" وأعلمها سورة قرأ وأمن القدر، ليلة أحيا الملك" فكأنما بيده الذي
كان إلآ رسول وألآ نبي يبق "سبأ" لم سورة قرأ القبر. وأمن عذاب من المان أعطي يمينه

ًا القيامة يوم له ًا. وأقال رفيق ثمانية القيامة يوم "الملئاكة" دعته سورة قرأ من وأمصافح
شئت. البواب أي من ادخآل أن الجنة من أبواب
ًا شيءا لكل وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول وأقال يس"، القرآن قلب وأإن قلب
اثنتي القرآن قرأ كمن الجر من وأأعطي له الله غفر الله بها "يس" يريد سورة قرأ وأمن

عشرة منها حرف كل بعدد إليه "يس" نزل سورة عنده قرئ مريض وأأيما مرة، عشرة
ًا يديه بين يقومون أملك وأيشهدوأن قبضه وأيشهدوأن له وأيستغفروأن عليه يصلون صفوف
في "يس" وأهو سورة قرأ مريض وأأيما دفنه، وأيشهدوأن عليه وأيصلون جنازته وأيتبعون غسله

من بشربة الجنة خآازن رضوان يجيئه حتى روأحه الموت ملك يقبض لم الموت سكرات
قبره وأيدخآل ريان وأهو روأحه الموت ملك فيقبض فراشه على وأهو فيشربها الجنة شراب

حياض من حوض إلى يحتاج وألآ ريان وأهو وأيحاسب ريان وأهو قبره من وأيخرج ريان وأهو
ريان. وأهو الجنة يدخآل حتى النبياءا
وأشيطان، جني كل بعدد حسنات عشر الجر من أعطي الصافات سورة قرأ من وأقال

كان أنه القيامة يوم حافظاه له وأشهد الشرك من وأبرئ الشياطين، مردة منه وأتباعدت
ًا تعالى الله سخره جبل كل بوزن الجر من "ص" أعطي سورة قرأ بالمرسلين. وأمن مؤمن
كبير. أوأ صغير ذنب على يصر أن الله وأعصمه حسنات، عشر السلم عليه لداوأد
خآافوا الذين الخائافين ثواب الله وأأعطاه رجاءاه الله يقطع لم الزمر سورة قرأ من وأقال
وألآ شهيد وألآ صديق وألآ نبي روأح يبقى المؤمن" لآ "حم سورة قرأ وأجل. وأمن عز الله

الجر من السجدة" أعطي "حم سورة قرأ من له. وأقال وأاستغفروأا عليه صلوا إلآ مؤمن
حسنات. عشر فيها حرف كل بعدد
وأيسترحمون له وأيستغفروأن الملئاكة عليه تصلي ممن عسق" كان "حم سورة قرأ من وأقال

له.
عليكم خآوف لآ عبادي "يا القيامة يوم له يقال ممن "الزخآفرف" كان سورة قرأ من وأقال
حساب. بغير الجنة تحزنون" ادخآلوا أنتم وألآ اليوم
"الجاثية" ستر سورة قرأ من له. وأقال غفر الجمعة ليلة "الدخآان" في سورة قرأ من وأقال

بعدد الجر من أعطي الحقاف "حم سورة قرأ من الحساب. وأقال عند روأعه وأسكن عورته
درجات. وأقال عشر له وأرفع سيئات، عشر عنه وأمحي حسنات عشر الدنيا في رمل كل
ًا كان وأسلم وأآله عليه الله "محمد" صلى سورة قرأ من أنهار من يسقيه أن الله على حق

الجنة.
مكة. فتح وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد مع شهد "الفتح" فكأنما سورة قرأ من وأقال
وأمن الله أطاع من بعدد حسنات عشر الجر من أعطي الحجرات سورة قرأ من وأقال



سورة قرأ من وأسكراته. وأقال الموت تارات عليه الله "ق" هون سورة قرأ من عصاه. وأقال
قرأ من الدنيا. وأقال في وأجرت هبت ريح كل بعدد حسنات عشر الجر من أعطي الذاريات

ًا "الطور" كان سورة جنته. في عليه ينعم وأأن عذابه، من يؤمنه أن الله على حق
صلى بمحمد صدق من بعدد حسنات عشر الجر من "النجم" أعطي سورة قرأ من وأقال
به. وأجحد وأسلم وأآله عليه الله
على وأوأجهه القيامة يوم بعث غب كل القمر" في وأانشق الساعة "اقتربت قرأ وأمن قال

مسفر وأوأجهه القيامة يوم وأجاءا أفضل كان ليلة كل قرأها وأمن البدر، ليلة القمر صورة
القيامة. يوم الخلئاق وأجوه على
عليه. أنعم ما شكر وأأدى ضعفه، الله "الرحمن" رحم سورة قرأ وأمن قال

سورة قرأ من الغافلين. وأقال من ليس الواقعة" كتب وأقت "إذا سورة قرأ من وأقال
حزب من "المجادلة" كتب سورة قرأ من وأرسله. وأقال بالله آمنوا الذين من "الحديد" كتب

كرسي وألآ عرض وألآ نار وألآ جنة تبق "الحشر" لم سورة قرأ وأمن القيامة. قال يوم الله
وأالدوأاب وأالشجر وأالجبال وأالطير وأالرياح وأالهواءا السبع وأالرضون السبع وأالسموات وأالحجب

كان ليلته أوأ يومه من مات فإن له وأاستغفروأا عليه صلوا إلآ وأالملئاكة وأالقمر وأالشمس
ًا. شهيد

ًا وأالمؤمنات المؤمنون "الممتحنة" كان سورة قرأ من وأقال قرأ القيامة. وأمن يوم له شفع
ًا عيسى "عيسى" كان سورة ًا مصلي رفيقه. هو القيامة وأيوم الدنيا في دام ما له مستغفر
من وأبعدد الجمعة، أتى من بعدد حسنات عشر الجر من "الجمعة" أعطي سورة قرأ وأمن

أمصار في يأتها لم
المسلمين.

عنه "التغابن" دفع سورة قرأ وأمن النفاق. قال من "المنافقين" برئ سورة قرأ وأمن قال
رسول سنة على النساءا" مات طلقتم إذا النبي أيها "يا سورة قرأ وأمن الفجاءاة. قال موت
لك" الله أحل ما تحرم لم النبي أيها "يا سورة قرأ وأسلم. وأمن وأآله عليه الله صلى الله

ًا. توبة الله أعطاه نصوح
وأالقلم" أعطاه "ن سورة قرأ وأمن القدر. قال ليلة أحيا "تبارك" فكأنما سورة قرأ وأمن قال
ًا الله "الحافة" حاسبه سورة قرأ من أخآلقهم. وأقال الله حسن الذين ثواب الله ًا. حساب يسير

راعون. وأعهدهم لماناتهم هم الذين ثواب الله سائال" أعطاه "سأل سورة قرأ من وأقال
تدركهم الذين المؤمنين من "نوح" كان سورة قرأ وأمن قال يحافظون صلواتهم هم وأالذين
وأشيطان جني كل بعدد منها حرف بكل "الجن" أعطي سورة قرأ وأمن نوح. قال دعوة
رقبة. عتق به وأكذب وأسلم وأآله عليه الله صلى بمحمد صدق
"المدثر" سورة قرأ وأالخآرة. وأمن الدنيا في العسر عنه الله "المزمل" رفع سورة قرأ وأمن

وأكذب وأسلم وأآله عليه الله صلى بمحمد صدق من بعدد حسنات، عشر الجر من أعطي
أنه القيامة يوم له وأجبريل أنا القيامة" شهدت بيوم أقسم "لآ سورة قرأ من بمكة. وأقال به

ًا كان وأمن القيامة. قال يوم الخلئاق وأجوه على به مسفر وأجهه القيامة. وأجاءا بيوم مؤمن
ًا. وأقال جنة الله على جزاؤه النسان" كان على أتى "هل سورة قرأ سورة قرأ من وأحرير

ًا" كتب "وأالمرسلت المشركين. من ليس عرف
سورة قرأ وأمن القيامة. قال يوم الشراب برد الله يتساءالون" سقاه "عم قرأ وأمن قال

ًا" لم "وأالنازعات يدخآل حتى مكتوبة صلة بقدر إلآ وأالقيامة القبور في حسابه يكن غرق
ًا وأجهه القيامة يوم وأتولى" جاءا "عبس سورة قرأ الجنة. وأمن ًا. وأمن ضاحك قرأ مستبشر

سورة قرأ وأمن صحيفته. قال ينشر حين يفضحه أن الله كورت" أعاذه الشمس "إذا سورة
ماءا قطرة كل وأبعدد حسنة، قبر كل بعدد الرض من الله انفطرت" أعطاه السماءا "إذا

الرحيق من الله للمطففين" سقاه "وأيل سورة قرأ القيامة. وأمن يوم شأنه وأأصلح حسنة،
وأراءا كتابه يعطيه أن الله انشقت" أعاذه السماءا "إذا سورة قرأ القيامة. وأمن يوم المختوم

جمعة يوم كل بعدد الجر من الله البروأج" أعطاه ذات "وأالسماءا سورة قرأ ظهره. وأمن
عشر الدنيا في يكون عرفة يوم وأكل

عشر السماءا في نجم كل بعدد الله وأالطارق" أعطاه "السماءا سورة قرأ حسنات. وأمن
حسنات.

أنزله حرف كل بعدد حسنات عشر الجر من الله ربك" أعطاه اسم "سبح سورة قرأ وأمن
أجمعين. وأعليهم وأآله عليه الله صلى وأمحمد وأموسى إبراهيم على الله



ًا الله الغاشية" حاسبه حديث أتاك "هل سورة قرأ وأمن ًا. قال حساب سورة قرأ وأمن يسير
ًا كانت اليام سائار في قرأها وأمن له، عشر" غفر وأليال "وأالفجر قرأ القيامة. وأمن يوم نور

سورة قرأ القيامة. وأمن يوم غضبه من المن الله البلد" أعطاه بهذا أقسم "لآ سورة
قرأ وأمن وأالقمر. قال الشمس عليه طلعت شيءا بكل تصدق وأضحاها" فكأنما "وأالشمس

اليسر. له وأيسر العسر من وأعافاه يرضى، حتى الله يغشى" أعطاه إذا "وأالليل سورة
الله صلى لمحمد تعالى الله يرضاه فيمن سجى" كان إذا وأالليل "وأالضحى سورة قرأ وأمن
يتيم كل بعدد الله يكتبها حسنات عشر وأأعطاه تسجيه، في له يشفع أن وأسلم وأآله عليه

ًا لقي كمن الجر من صدرك" أعطي لك نشرح "ألم سورة قرأ وأسائال. وأمن صلى محمد
ًا وأسلم وأآله عليه الله الله وأالزيتون" أعطاه "وأالتين قرأ القيامة. وأمن يوم عنه ففرج مغتم

ًا قرأ فإذا الدنيا، في دام ما وأاليقين العافية خآصلتين من بعدد الجر من الله أعطاه حرف
يوم. صيام السورة هذه قرأ
سورة قرأ وأمن كله، المفصل قرأ خآلق" فكأنما الذي ربك باسم "اقرأ سورة قرأ وأمن قال
القدر. وأمن ليلة وأأحيا رمضان صام كمن الجر من الله القدر" أعطاه ليلة في أنزلنا "إنا
خآير مع القيامة يوم وأالمشركين" كان الكتاب أهل من كفروأا الذين يكن "لم سورة قرأ

ًا البرية ًا. وأمن مسافر ًا" أعطي "وأالعاديات سورة قرأ وأمقيم حسنات عشر الجر من ضبح
جمعها. وأشهد بالمزدلفة بات من بعدد
"ألهاكم سورة قرأ وأمن قال القيامة، يوم ميزانه الله "القارعة" ثقل سورة قرأ من وأقال

قرأ كأنما الجر من وأأعطي الدنيا، دار في عليه أنعم التي بالنعم الله يحاسبه التكاثر" لم
القيامة. يوم الحق أصحاب مع وأكان بالصبر الله "وأالعصر" خآتم سورة قرأ آية. وأمن ألف
استهزأ من بعدد حسنات عشر الجر من همزة" أعطي لكل "وأيل سورة قرأ وأمن قال

وأأصحابه. وأسلم وأآله عليه الله صلى بمحمد
في حياته أيام الله الفيل" عافاه بأصحاب ربك فعل كيف تر "ألم سورة قرأ وأمن قال

عشر الجر من قريش" أعطي "ليلف سورة قرأ من وأالمسخ. وأقال القذف من الدنيا
من بعدد حسنات

كان إن له بالدين" غفر يكذب الذي "أرأيت سورة قرأ من بها. وأقال وأاعتمر بالكعبة طاف
ًا. قال للزكاة وأيعطى الجنة، أنهار من الله الكوثر" سقاه أعطيناك "إنا سورة قرأ وأمن مؤدي

أهل من وأيقربون عيد يوم في العباد قربة قربان كل بعدد وأأعطي حسنات عشر الجر من
وأتباعدت القرآن، ربع قرأ الكافروأن" فكأنما أيها يا "قل قرأ وأمن وأالمشركين. وأقال الكتاب

عليه الله صلى الله رسول الكبر. وأقال الفزع من وأيعافى الكفر، من وأبرئ الشياطين منه
شيءا". لهم يعرض فل المنام عند فليقرأوأها صبيانكم وأسلم: "مروأا وأآله

وأآله عليه الله صلى محمد مع شهد وأالفتح" فكأنما الله نصر جاءا "إذا سورة قرأ من وأقال
بينه الله يجمع لآ أن وأتب" رجوت لهب أبي يدا "تبت سورة قرأ من مكة. وأقال فتح وأسلم
ثلث قرأ أحد" فكأنما الله هو "قل سورة قرأ وأمن وأاحدة. قال دار في لهب أبي وأبين

يعطيه وأالليل وأرسله وأبملئاكته بالله آمن من بعدد حسنات عشر الجر من وأأعطي القرآن،
الفلق برب أعوذ قل قرأ وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول شهيد. وأقال مائاة أجر
الله صلى أنبيائاه على تعالى الله أنزلها التي الكتب جميع قرأ الناس" فكأنما برب أعوذ وأقل
أجمعين. وأعليهم وأآله محمد على

قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
الفريابي، محمد بن جعفر أخآبرنا قال الزرار، سعيد بن محمد بن علي الحسن أبو حدثنا
عن سفيان، أخآبرنا قال المبارك، بن الله عبد أخآبرنا قال البلخي، -يعني الحسن حدثنا قال
علم فيه فإن القرآن فآثروأا العلم أردتم قال: إذا مسعود ابن عن مرة عن إسحاق أبي

وأالخآرين. الوألين
هذا يجالس قال: لم قتادة عن همام أخآبرنا قال المبارك، بن الله عبد أخآبرنا "وأبإسناده" قال

يزيد وألآ للمؤمنين وأرحمة شفاءا قضى الذي الله قضى نقصان أوأ بزيادة قام إلآ أحد القرآن
خآسارة. إلآ الظالمين

الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الدين عماد الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبي القاضي عن بالجازة يروأيه الله، أسعده

ًا قراءاة ذلك يروأي وأهو الرازي، الزيدي الحمدوأني الجل السيد عن يروأيه وأالده عن وأسماع
ثمان سنة الوألى جمادى من الثالث في إملءا عنه تعالى الله رضي بالله المرشد المام

وأتسعين



أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الحربي الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا قال وأأربعمائاة،
بن محمد بن الحسين أخآبرنا قال الواعظ، شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر جعفر أبو

بن بشر حدثنا قال الصفهاني، قتيبة بن يوسف بن الحجاج حدثنا قال النصاري، عقيرة
وأبرحمته الله بفضل "قل عباس ابن عن الضحاك عن عدي بن الزبير حدثنا قال الحسين،

ًا -يعني وأبرحمته القرآن الله بفضل فليفرحوا" قال: يعني فبذلك وأآله عليه الله صلى محمد
للعالمين". رحمة إلآ أرسلناك "وأما تل ثم وأسلم،

قال المديني، مسلم أبو أخآبرنا قال الجورذاني، بكر أبو أخآبرنا قال الجل، السيد "وأبه" إلى
الله، عبد أبو البزاز سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال عقدة، بن العباس أبو أخآبرنا

السلم عليهما علي بن زيد الحسين أبي المام عن سعد بن هاروأن عن حصين، حدثنا قال
وأالسنة. القرآن وأالحكمة" قال الله آيات من بيوتكن في يتلى "ما

الشعبي عن العامري، عطاءا بن الملك عبد عن سفيان عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
العظيم" قال: القرآن. النبأ "عن عباس ابن عن

بن الله عبد بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حميد، بن الهيثم حدثنا قال التنيسي، يوسف بن الله عبد حدثنا قال البرني، الرحيم عبد
الخآنس، بن يزيد عن مرة بن كثير عن موسى بن سليمان عن وأاقد، بن زيد حدثني قال

في إلآ بينكم تنافس قال: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن صحبة، له وأكانت
لو الرجل فيقول فيه، ما فيتبع وأالنهار الليل آناءا يقوم فهو القرآن الله أعطاه اثنين: رجل

ًا أعطى ما مثل الله أعطاني ً الله أعطاه وأرجل فلن، به يقوم ما مثل به فأقوم فلن مالآ
الطبراني، لنا قال ريذة، ابن لنا قال السيد ذلك. قال مثل رجل فيقل وأيتصدق، ينفق فهو

الله رسول صحبا قد وأابنه وأهو يزيد بن معن ابن وأهو الخآنس بن يزيد عن إلآ يروأي لآ
الهيثم. به تفرد السناد بهذا إلآ ليس وأسلم وأآله عليه الله صلى

ابن أخآبرنا قال حيان، بن محمد أبو أخآبرنا قال الرحيم، عبد بن طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال صالح، بن حبيب حدثنا قال عباس، ابن حدثنا قال الحوطي، حدثنا قال عاصم، أبي

عن غنم بن الرحيم عبد عن معانق، بن الله عبد عن يحدث ثابت أبي بن ثابت سمعت
أخآاف ما أخآوف وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الشعري، عامر أبي

أن أمتي على
وأالمنافق وأالفاجر البر فيقرأه القرآن لهم وأيفتح وأيقتتلوا فيتحاسدوأا لهم المال يكثر

في وأالراسخون الله إلآ تأوأيله يعلم وأما تأوأيله وأابتغاءا الفتنة ابتغاءا المؤمن به فيجادلون
الحنجرة به يسوغ وألآ بلسانه يقرؤه ثلثة: فرجل القرآن في وأالناس به، آمنا يقولون العلم
ًا يقرؤه وأرجل وأعقاب، وأعذاب إصر له فهو منه له فليس دنياه في به ليأكل وأرياءا فخر
ربه. يلقى يوم حجة له فهو وأوأقار بسكينة يأخآذ وأرجل شيءا، القيامة يوم

بن محمد حدثنا قال حيان، بن محمد أبو أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال العزيز، عبد بن الحميد عبد حدثنا قال الدمي، يزيد بن محمد حدثان قال عبيدة،

علي وأسلم: "عرضت وأآله عليه الله صلى النبي قال قال أنس، عن الزهري عن جريح ابن
أمتي ذنوب علي وأعرضت المسجد، من أمتي من الرجل يخرجها القذى حتى أمتي أجور
ًا أر فلم نسيتها". ثم رأيتها آية من أعظم ذنب

مكشوف أصحاب من الجرجاني الضبي محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن يحيى بن محمد بن إسحاق بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الرأس
منصور، بن محمد بن الرحمن عبد حدثنا قال زياد، بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال منده،

أبي عن مرثد بن علقمة عن وأشعبة، سفيان حدثنا قال القطان، سعيد بن يحيى حدثنا قال
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عفان، بن عثمان عن السلمي الرحمن عبد

عز الله كفضل الكلم سائار على القرآن وأفضل وأعلمه، القرآن تعلم من خآيركم وأسلم: "إن
بهذا إلآ الحديث متن في نكتبه منه: لم أنه وأذلك منه" قوله أنه خآلقه" وأذلك على وأجل

الطريق.
سعيد بن علي بن محمد الحسن أبو حدثنا قال التنوخآي، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن وأمحمد علي بن عمروأ حدثنا قال الغيرياني، محمد بن جعفر بكر أبو أخآبرنا قال الرزاز،
سعد عن مرثد بن علقمة عن وأشعبة، سفيان حدثنا قال سعيد، بن يحيى حدثنا قالآ المثنى،

عليه الله صلى الله رسول قال قال عثمان، عن السلمي الرحمن عبد أبي عن عبيدة أبي
أبي كلم من هي وأإنما الزيادة ذلك يروأ وأعلمه" لم القرآن تعلم من وأسلم: "خآيركم وأآله
السلمي. الرحمن عبد



أخآبرنا قال الرزاز، محمد بن علي حدثنا قال القاسم، أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
مثله، بإسناده الضحاك بن الجراح عن سليمان، بن إسحاق مسعود أبو حدثنا قال الغرياني،

مثل يعني
قبله. حديث

حدثنا قال الغيرياني، أخآبرنا قال الرزاز، حدثنا قال القاسم، أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
الضحاك ابن عن الجراح عن الرازي، سليمان بن إسحاق أخآبرنا قال إبراهيم، بن إسحاق
عليه الله صلى النبي عن عثمان عن الرحمن عبد أبي عن مرثد بن علقمة عن الكندي

هذا أجلسني الرحمن: فذاك عبد أبو قال وأعلمه"، القرآن تعلم من قال: "خآيركم وأسلم وأآله
منه. أنه وأذلك خآلقه على الرب كفضل الكلم سائار على القرآن وأفضل المجلس،
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال يعلى، أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
ًا، وأكان البصري، سيف بن إسماعيل القبيسي، رباح أخآو عمروأ بن عون حدثنا قال ضعيف

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه، عن بريدة بن الله عبد عن الحريري عن
بالحزن". نزيل فإنه بالحزن القرآن وأسلم: "اقرؤوأا

القراطيسي زيد أبو حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد عن اليامي ربيد عن طلحة، بن محمد حدثنا قال موسى، بن أسد حدثنا قال المصري،
عبد عن شرحبيل، بن عمروأ أنه نرى صفة وأصف رجيل عن النخعي عابس عن الرحمن

وأأن الله، بتقوى فأمرهم السلم عليهم فقرأ الكوفة أهل من ناس أتاه مسعود: أنه بن الله
ألآ الرد، لكثرة ينفد وألآ يتساقط وألآ يختلف لآ فإنه فيه، يتنازعوا وألآ القرآن في يختلفوا لآ

من وأاحد كان وألو فيها الله وأأمر وأقراءاتها حدوأدها وأاحدة فيه السلم شريعة أن تروأن
لرجو وأإني كله ذلك جامع وألكنه الآخآتلف، ذلك كان الخآر عنه ينهى بشيءا يأمر الحرفين

ًا أعلم وألو الناس، في ما خآير من وأالعلم الفقه من فيكم أصبح قد يكون أن تبلغه أحد
ازداد حتى لطلبته مني وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد على الله أنزل بما أعلم البل،
عليه يعرض كان وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن علمت وأقد علمي، إلى علمه

أني أخآبرني القرآن قرأت إذا وأكنت مرتين، قبض عام عليه فعرض مرة عام كل القرآن
به جحد منه بحرف جحد من فإنه عنها، رغبة يدعها فل قراءاتي على قرأ فمن محسن،

كله.
داره باب على عليه بقراءاتي سعيد بن بشر بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

في عليه قراءاة لبوة بن الله عبد بن طاهر الحسين أبو حدثنا قال بالبصرة، القسامل في
سنة المحرم

سعيد، بن يحيى حدثنا قال مسدد، حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال وأثلثمائاة وأثمانين إحدى
قال: كنت المعلى بن سعيد أبي عن عاصم عن حفص عن الرحمن بن حبيب حدثني قال

يا فقلت أجبه، فلم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فدعاني المسجد في أصلي
أعلمك ألآ وأللرسول"، لله تعالى: "استجيبوا الله يقل ألم فقال أصلي، كنت الله: إني رسول
وأالقرآن المثاني السبع العالمين" هي رب لله فقال: "الحمد القرآن؟ من أعظم هي سورة

أوأتيته. الذي العظيم
الوألى جمادى من وأالعشرين الحادي في أمله عنه الله رضي المام السيد "ح" "وأبه" إلى

قال عليه، قراءاة ريذة بن حمدان بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال ثمان، سنة
إسحاق بن الحسين حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

أبي عن سعيد عن سوس، بن محمد حدثنا قال قزعة، بن الحسن حدثنا قال التستري،
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن وأائال أبي عن العمش عن عروأبة

ًا أشد فلهو القرآن، وأسلم: "استذكروأا وأبئسما عقلها، من النعم من الرجال صدوأر من تفصي
نسى". هو بل وأكيت كيت آية نسيت يقول أن لحدهم

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الملي، جرير بن محمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

حدثني قال المخزوأمي، عكرمة بن الله عبد بن هشام بن الرحمن عبد بن محمد حدثنا قال
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قالت عائاشة، عن أبيه عن عروأة، بن هشام عن أبي

ذلك، مثل الجر من وألكاتبها وأالرض السماءا بين ما عظمتها مل بسورة أحدثكم وأسلم: "ألآ
قرأ وأمن أيام، ثلثة وأزيادة الخآرى الجمعة وأبين بينه ما له غفر الجمعة يوم قرأها وأمن



قال: الله، رسول يا بلى قالوا شاءا؟ الليل أي الله بعثه نومه عند منها الوأاخآر الخمس
الكهف". أصحاب سورة

حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قطن حدثنا قال اليشكري، علي بن محمد حدثنا قال الشافعي، الله عبد بن محمد بكر أبو

ابن -يعني إبراهيم حدثني قال الله، عبد ابن -يعني حفص حدثنا قال إبراهيم، ابن -يعني
عن الرحمن عبد بن محمد عن أمية بن إسماعيل عن حاجب، ابن -يعني نصر عن طهمان

"لآ أحدكم قرأ وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن سعد
قرأ وأإذا رب، يا الموتى" فليقل: بلى يحيي أن على بقادر ذلك أليس القيامة بيوم أقسم

ًا "وأالمرسلت -فبأي عرف
بالله". يؤمنون" فليقل: آمنا بعده حديث

بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد أبو حدثنا قال موسى، بن بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك حمدان بن أحمد

عن عباس بن الله عبد حدثني قال أيوب، أبي بن سعيد عن يزيد بن الله عبد الرحمن
عليه الله صلى الله رسول رجل قال: أتى عمروأ بن الله عبد عن الصدفي هلل بن عيسى

وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول له فقال الله، رسول يا أقرئاني وأسلم: فقال وأآله
ًا اقرأ فقال: اقرأ لساني، وأغلط قلبي وأاشتد سني الرجل: كبرت فقال الراءا، ذات من ثلث
ًا مثل فقال المسبحات، كل من فقال: فاقرأ الوألى، مقالته مثل فقال حم ذات من ثلث

الله رسول فأقرأه فقال جامعة، سورة الله رسول يا أقرأ وألكن فقال اقرأ، فقال مقالته،
الرجل: وأالذي فقال منها، فرغ حتى زلزالها الرض زلزلت وأسلم: إذا وأآله عليه الله صلى
ًا بالحق بعثك ًا، عليها أزيد لآ نبي وأآله عليه الله صلى الله رسول قال الرجل، أدبر فلما أبد

بتمامه. الحديث وأذكر الروأيجل، أفلح الروأيجل، وأسلم: أفلح
الطريفي في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الحاركي، المغيرة أبي بن الرحمن عبد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال الكبير،
قتادة عن شعبة عن يحيى، حدثنا قال مسدد، حدثنا قال البزار، حيان بن محمد العباس أبو
في قال: "سورة وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن الحشمي عباس عن

الملك". بيده الذي تبارك له غفر حتى لصاحبها أوأ لصحابها شفعت آية ثلثون القرآن
إمام الفقيه الطبري طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قال النماطي، أحمد بن محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الشافعية

الله عبد بن العباس حدثنا قال الثقفي، إبراهيم بن إسحاق بن محمد العباس أبو حدثنا
عن عكرمة عن إبان بن الحسن حدثنا قال عمر، بن حفص حدثنا قال ثقة، صدوأق الترقفي

بيده الذي تبارك أن دوأدت وأسلم: "لو وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن
مؤمن". كل قلب في الملك

الجاروأد، حدثنا قال حيان، بن محمد أبو أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
وأأبو زهير حدثنا قال يونس، بن أحمد حدثنا قال الرحيم، عبد ابن -يعني عمران حدثنا قال
الحوص وأأبو حرب بن السلم وأعبد معاوأية وأأبو وأخآبان عياض بن وأفضيل عياش بن بكر

وأحفص
لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: كان جابر عن الزبير أبي عن ليث عن غياث بن

وأتبارك. تنزيل آلم يقرأ حتى ينام
بن الحسين بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو حدثنا "وأبه" قال

عكرمة أبي حدثني قال الحكم، بن إبراهيم حدثنا قال شبيب، بن سلمة حدثنا قال عجلن،
كل قلب في أنها وأسلم: "لوددت وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن

الملك. بيده الذي تبارك أمتي" -يعني من إنسان
بن علي الحسن أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي التنوخآي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

الغرياني، الحسن بن محمد بن جعفر بكر أبو أخآبرنا قال الكوفي، الرزاز سعيد بن محمد
أبي عن أبيه عن سهيل عن الرحمن، عبد بن يعقوب حدثنا قال سعيد، بن قتيبة حدثنا قال

فإن مقابر بيوتكم تجعلوا قال: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن هريرة
البقرة". سورة فيه يقرأ الذي البيت عن ليفر الشيطان

حدثنا قال النضر، بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
الصوم يقرأ الله عبد قال: كان شقيق عن العمش عن زائادة، حدثنا قال عمروأ، بن معاوأية
إلي. أحب القرآن وأتلوأة القراءاة، عن ضعفت صمت إذا إني فقال له، فذكر



بقراءاتي شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أخآبرنا قال الجرجراني، حسين حدثنا قال الباهلي، سليمان بن محمد حدثنا قال عليه،

قال: عبيدة أبي عن حصين بن خآليفة عن الصباح بن الغر عن قيس، حدثنا قال موسى،
الكمه وأإبرائاه الموتى لحيائاه السلم عليه مريم بن عيسى يصنع ما امرأة رأى لما

لمن السلم: طوبى عليه عيسى فقال أرضعك، وأثدي حملك لبطن طوبى قالت وأالبرص،
ًا يكن وألم فيه بما وأعمل القرآن قرأ ًا. جبار شقي

ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا عنه، الله رضي السيد "وأبه" قال
حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة

بن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن معمر، حدثنا قال الرزاق، عبد حدثنا قال الديري،
وأسلم: "تعلموا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن الرحمن عبد

فإنهما الزهراوأين تعلموا عمران، وأآل البقرة تعلموا القيامة، يوم لصحابه شافع فإنه القرآن
غمامتان كأنهما القيامة يوم يأتيان

فإن البقرة وأتعلموا صاحبهما، عن تجادلآن صواف طير من فرقان كأنهما أوأ غبابتان أوأ
بالبطلة: السحرة. البطلة" يعني تطيقها وألآ حسرة تركها وأإن بركة، تعلمها

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
جعفر حدثنا قال البغدادي، سليمان بن محمد بن عبد محمد أبو حدثنا قال الكبير، الطرفي

عبد عن نافع عن أنس، بن مالك حدثنا قال سعيد، بن قتيبة حدثنا قال الغرياني، محمد بن
كمثل القرآن صاحب قال: "مثل وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن عمر، بن الله

ذهبت". طلقها وأإن أمسكها عليها عاهد إن المعقلة، البل صاحب
أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال الغرياني، محمد بن جعفر حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن الرحمن، عبد بن يعقوب حدثنا قال قتيبة، حدثنا

فإن مقابر بيوتكم تجعلوا وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة،
البقرة". سورة فيه تقرأ الذي البيت من ليفر الشيطان

الزرار، سعيد بن محمد بن علي حدثنا قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال مصفى، بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال الغيرياني، محمد بن جعفر أخآبرنا قال

صلى النبي عن سعيد بن سهل عن سوادة بن بكر عن لهيعة أبي عن سعيد، بن عثمان
يجاوأز لآ السهم يقام كما يقومونه القرآن يقرأوأن قوم قال: "يأتي وأسلم وأآله عليه الله

يتأجلونه". وألآ أجره يتعجلون تراقيهم
حيان، بن محمد أبو أخآبرنا قال الرحيم، عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن صلة حدثنا قال الواسطي، أحمد بن سليمان حدثنا قال أحمد، بن عبدان حدثنا قال
الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن عطاءا عن جريح ابن عن الحول، سليمان

القرآن". ثلث قرأ فكأنما القرآن وأأم أحد الله هو قل قرأ وأسلم: "من وأآله عليه
حدثنا قال يعلى، أبو أخآبرنا قال الله، عبد محمد أبو أخآبرنا قال طاهر، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أنس بن مالك عن جعفر، بن إسماعيل حدثنا قال القطيعي، معمر أبو إبراهيم بن إسماعيل

قال سعيد، أبي عن أبيه عن النصاري صعصعة أبي بن الرحمن عبد بن الله عبد عن
ً النعمان: أن بن قتادة أبي أخآبرني يقرأ وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي زمن في قام رجل

السحر: قل من
وأآله عليه الله صلى النبي إلى رجل أتى أصبح فلما عليها، يزد لآ يرددها أحد، الله هو

ًا الله: إن رسول يا فقال وأسلم، الله أحد الله هو قل السحر من يقرأ الليلة بات فلن
الذي وأسلم: "فو وأآله عليه الله صلى النبي فقال يتقالها، الرجل كأن عليها يزيد لآ الصمد
القرآن". ثلث لتعدل إنها بيده نفسي

بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الزدي. حكيم بن علي حدثني قال حنبل،

القنات جعفر بن الحسين وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن وأأخآبرنا "ح" قال
بن عمروأ عن إسحاق أبي عن شريك حدثنا قال الحارث، بن منجاب حدثنا قال الكوفي،
وأسلم: "قل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، بن الله عبد عن أراه ميمون

القرآن". ثلث أحد الله هو
قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أخآبرنا "وأبه" قال

الحسين حدثنا قال الجاروأد، ابن حدثنا قال حيان، بن جعفر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا



رفعه أنس عن قتادة عن هلل، أبو حدثنا قال التيوذكي، ابن حدثنا قال الفضيل، ابن -يعني
القرآن. ثلث أحد الله هو قال: قل مرة

المكي، الصائاغ بن علي حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
صالح أبي بن سهل عن حازم، أبي بن العزيز عبد حدثنا قال سلمة، بن محرز حدثنا قال
بن الله عبد عن حبيش بن زر عن النجود أبي بن عاصم عن الواحد عبد بن عرفجة عن

في وأإنها المانعة، وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عهد في نسميها كنا قال مسعود،
الملك. سورة يعني وأالطيب وأأطيب، أكثر فقد ليلة كل في قرأها من سورة الله، كتاب

أخآبرنا قال الله، أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي "وأبه" إلى
بن محمد بن مهدي بن نصر بن مهدي عن نصر الفتح أبو العدل السيد المام القاضي

بن علي بن الصغر الحسين بن علي بن عيسى ابن المير أحمد بن عيسى بن علي
بالري، وأخآمسائاة وأثلثين ست سنة عليه بقراءاتي الزيدي طالب أبي بن علي بن الحسين

القاسم أبو أخآبرنا قال إملءا، الله رحمه الحسين أبو بالله المرشد المام السيد حدثنا قال
بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد

روأح بن أحمد حدثنا قال حيان، بن جعفر
سفيان حدثنا قال عباد، بن محمد حدثنا قال الجنيد، بن إبراهيم حدثنا قال الشعراني، -يعني

"وأألقى قلب" قال: عقل له كان لمن لذكرى ذلك في تعالى: "إن قوله في جريج ابن عن
غافل. غير شاهد وأهو القرآن إلى سمعه شهيد". قال: ألقى وأهو السمع

بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا عنه، الله رضي بالله المرشد السيد "وأبه" قال
بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقري الجورذاني الحسين
عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن إبراهيم

قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو البزاز سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي،
القاسم عن ليلى أبي وأابن عباس ابن عن نجيح أبي بن شبل عن مخارق بن حصين حدثنا

القرآن. العظيم" قال لنبأ "عن عنه الله رضي عباس ابن عن مجاهد عن بزة أبي بن
بن زيد الحسين أبي المام عن سعد بن هاروأن عن مخارق بن حصين حدثنا "وأبه" قال

ً عليك سنلقي السلم: "إنا عليهما علي ثقيلً" قال: القرآن. قولآ
قال المكي، داوأد بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

قال ريذة، ابن وأأخآبرنا "رجع" قال العبيد بن الحارث حدثنا قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا
بن الله عبد حدثنا قال السمسار، شعيب بن علي بن محمد وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا
أخآبرنا قال ريذة، ابن وأأخآبرنا "رجع" قال البزي معشر أبو حدثنا قال القواريري، عمر

حدثنا قال علي، بن نصر حدثني قال حنبل، بن أحمد بن الله عبد وأحدثنا قال الطبراني،
رضي عباس ابن عن مليكة أبي ابن عن الخآنس بن الله عبيد عن كلهم مسلم بن هاروأن

يتغن لم من منا وأسلم: "ليس وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عنهما، الله
بالقرآن".
أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الدوأري، خآلف بن هيثم أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
بن مالك عن عيينة، بن سفيان حدثنا قال الصلت، بن محمد حدثنا قال علي، بن عمروأ
الرجل قال: يؤتى رفعه هريرة أبي عن حازم، أبي عن مصرف بن طلحة عن أراه معول

رفعته يديه قبل من أتى فإذا القرآن، تلوأة دفعته رأسه قبل من أتى فإذا قبره في
إني أما فقال حجره، وأالصبر المساجد، إلى مشيته رفعته رجليه قبل من أتى فإذا الصدقة،

ً رأيت لو بالدال. دفعه وأأظنه بالراءا رفعه قال كذا، صاحبه كنت خآليل
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال السفاطي، الفضل بن العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال بالبصرة، منزله
عن المبارك بن علي عن مسلم حدثنا قال الجمحي، الخياب بن الفضل خآليفة أبو حدثنا
صلى الله رسول قال قال أمامة أبي عن جده عن سلم بن زيد عن كثير أبي بن يحيى
ًا القيامة يوم يأتي فإنه القرآن وأسلم: "تعلموا وأآله عليه الله وأعليكم لصحابه، شافع

أوأ غيابتان كأنهما أوأ غمامتان كأنهما القيامة يوم يأتيان فإنهما عمران وأآل البقرة بالزهراوأين
بركة أخآذها فإن البقرة بسورة وأعليكم صاحبهما، عن يحاجان الطير من فرقان كأنهما
البطلة". تستطيعها وألآ حسرة وأتركها

قال عليه، قراءاة التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
وأثلثمائاة، وأسبعين اثنين سنة المصلى صاحب الحسن بن جعفر بن محمد الفرج أبو حدثنا



قال التنوخآي، عثمان بن سعيد حدثنا قال بحمص، الضبي الله عبد بن محمد حدثنا قال
عن العمش عن حميد، بن الرحمن عبد حدثنا قال العوضي، الملك عبد بن سلمة حدثنا

صلى الله رسول قال قال عمر، بن عقبة عن يزيد بن الرحمن عبد عن عمير بن عمارة
كفتاه". آيتين ليلة في البقرة سورة آخآر من قرأ وأسلم: "من وأآله عليه الله

ابن أخآبرنا عليه: قال بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حثنا قال عمروأ، بن إسماعيل حدثنا قال زكريا، بن محمد بن الله عبد حدثنا قال حيان،

النبي عن عمر، بن الله عبد عن مالك بن السايب عن إسحاق أبي عن عياش، بن بكر
الدرجات وأارق اقرأ القيامة يوم القرآن لصاحب قال: "يقال وأسلم وأآله عليه الله صلى
تقرؤها". آية آخآر منزلتك فإن ترتل كنت كما وأرتل

قال زكريا، بن محمد بن الله عبد حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال
عن عمر بن الله عبد عن زر عن عاصم عن قيس حدثنا قال عمروأ، بن إسماعيل حدثنا
مثله. وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي

حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد حدثنا قال الواسطي، حيرة بن صالح بن عمروأ حدثنا قال الواسطي، سهل بن أسلم

أنه مسعود ابن عن سلمة بن شقيق عن سوقه بن محمد حدثنا قال عطية، بن الفضل بن
المسجد ظل في فاجتمعوا فيودعهم، يجتمعوا أن وأأمرهم الكوفة أهل من إخآوانه إلى بعث

فأمرهم عليهم فسلم فأتاهم
أنهم وأأخآبره كله، جحده فقد منه بشيءا جحد من أنه وأأخآبرهم القرآن في يتنازعوا لآ أن

عليه يقرؤوأن كانوا وأأنهم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عند فيه يتنازعون كانوا
تختلف يقول: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول وأكان محسن، أنه كلهم فيخبرهم

وأفرائاضها حدوأدها وأاحدة فيه السلم شريعة أن الرد" وأذلك كثرة عن يخلق وألآ اللسنة فيه
وأالحدوأد. الفرائاض في وأتختلف الخآر عنه وأينهى بشيءا يأمر الحرفين من وأاحد كان وألو

ًا أن أعلم أني كلمة: وألو وأذكر وأآله عليه الله صلى محمد على أنزل بما مني أعلم أحد
رسول في من القرآن سمعت وأإني علمي إلى علمه أؤلف حتى لتيته البل تبلغه وأسلم

سنة كل في القرآن عليه يعرض وأكان سورة، سبعين وأسلم وأآله عليه الله صلى الله
ثم مرتين عليه فعرض فيه، قبض عام كان حتى محسن، أني فيخبرني عليه أعرض وأكنت
عنها. رغبة أدعها فل عليه قرأت

بن محمد بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قال الغيرياني، الحسن بن محمد بن جعفر بكر أبو أخآبرنا قال الكوفي، الكندي الرزاز سعيد
الضحاك بن الجراح عن الرازي سليمان بن إسحاق أخآبرنا قال راهويه، بن إسحاق حدثنا

عليه الله صلى النبي عن عثمان، عن الرحمن عبد أبي عن مرثد بن علقمة عن الكندي،
على الله كلم الرحمن: فضل عبد أبو وأعلمه" قال القرآن تعلم من قال: "خآيركم وأسلم وأآله

خآلقه. على الرب كفضل الكلم سائار
قال جعفر، أخآبرنا قال الحسن، بن علي أخآبرنا قال التنوخآي، القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

مثله، بإسناده الضحاك بن الجراح عن سليمان، بن إسحاق حدثنا قال مسعود، أبو حدثنا
كفضل الكلم سائار على القرآن وأفضل المجلس، هذا أجلسني الرحمن: فذاك عبد أبو قال

منه. بأنه وأذلك خآلقه، على الرب
الواعظ شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمروأ بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بكار، بن محمد حدثنا قال محمد، بن الله عبد حدثنا قال أبي، حدثنا قال عليه، بقراءاتي
من شهيد" قال: إلآ وأهو السمع ألقى من "إلآ كعب بن محمد عن معشر أبو حدثنا قال

آخآر. مكان في قلبه يكون وألآ شاهد، وأقلبه القرآن سمع
بن إسحاق بن عمروأ وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا السيد "وأبه" قال

السيد "رجع" قال إبراهيم بن محمد عمي حدثنا قال الحمصي، زريق بن العلءا بن إبراهيم
بن هاروأن حدثنا قال هاروأن، بن موسى وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن وأأخآبرنا

قال اللهاني، زياد ابن حدثني قال حمير، بن محمد حدثنا قال الطرطوسي، النجار داوأد
الكرسي آية قرأ وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول يقول: قال أمامة أبا سمعت

حديثه في إبراهيم بن محمد الموت" زاد إلآ الجنة دخآول من يمنعه لم مكتوبة صلة كل دبر
أحد". الله هو "وأقل

عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد بن طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا إبراهيم، بن مسلم حدثنا قال الخزاعي، العباس أبو حدثنا قال حيان، ابن أخآبرنا قال



الله رسول قال قال كعب، عن رباح بن الله عبد عن الجوني عمران أبو حدثنا قال همام،
الجمعة". يوم هود سورة وأسلم: "اقرؤوأا وأآله عليه الله صلى

الصفهاني العباس بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال، ريذة ابن أخآبرنا "وأبه" قال
عاصم عن شريك عن مرزوأق، بن حنفية حدثنا قال قال أسلم، بن خآلد حدثنا قال الخآرم

قال: "تعاهدوأا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن الله عبد عن وأائال أبي عن وأالعمش
ًا أشد فهو القرآن عقلها". من النعم من الرجال صدوأر من تفصي

حدثنا قال إسحاق، حدثنا قال حيان، ابن أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عمران أبي بن صدقة عن بكر، بن محمد حدثنا قال السمرقندي، الرحمن عبد بن الله عبد
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال البراءا، عن زاذان عن المرثد بن علقمة عن

بأصواتكم". القرآن وأسلم: "زينوا
قال حيان، ابن حدثنا قال الرحيم، عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد عن زبيد عن قيس حدثنا قال بكار، بن محمد حدثنا قال الجعد، محمد بن أحمد أخآبرنا
القرآن وأسلم: "زينوا وأآله عليه الله صلى النبي قال قال البراءا، عن عوسجة بن الرحمن

بأصواتكم".
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

ثابت، بن أحمد بن محمد حدثنا قال البزاز، الحافظ موسى بن المظفر بن محمد الحسين
قال مسلم، عن معاذ بن محمد حدثنا قال عمارة، أبي بن إسحاق بن محمد حدثنا قال

عن عوسجة بن الرحمن عبد عن النهمي قبان عن مصرف بن طلحة عن أبي، حدثنا
بأصواتكم". القرآن وأسلم: "زينوا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال البراءا،

مسلم أبو قال عليه، بقراءاتي المقري الجورذاني علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
البزاز سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، عقدة ابن أخآبرنا قال المديني،
بن وأيونس هند أبي بن داوأد عن حصين، حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو الكوفي

عن جبير بن سعد عن الحكم عن وأسعد عباس ابن عن عكرمة عن الخفاف، وأسعد عبيد
جبريل به نزل ثم القدر، ليلة في القرآن مباركة" قال: أنزل ليلة في أنزلناه عباس: "إنا ابن

ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على السلم عليه الناس. كلم لجواب نجوم
الحمال، العباس أبو حدثنا قال حيان، ابن أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قطبة حدثنا قال آدم، بن يحيى حدثنا قال الفرات، بن أحمد -يعني مسعود أبو حدثنا قال
كعب، بن أبي عن ليلى أبي ابن عن الخآنس بن بكير عن العمش عن العزيز، عبد بن

أحرف". سبعة على القرآن وأسلم: "إنزل وأآله عليه الله صلى النبي قال قال
أحمد الرازي مسعود أبو به تفرد الشيخ أبو لنا قال القاسم، أبو لنا قال السيد، "وأبه" قال

خآالد. بن الفرات بن
التستري، إسحاق بن الحسين حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن جابر، بن أيوب حدثنا قال الحماني، بن يحيى حدثنا قال
أحرف، سبعة على القرآن وأسلم: "أنزل وأآله عليه الله صلى النبي قال قال الله، عبد عن

عنه". رغبة غيره إلى يتحول فل منها قرأ فمن
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال السفاطي، العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال بالبصرة، بالكوفة منزله
عن المبارك، بن علي عن مسلم حدثنا قال الجمحي، الحباب بن الفضل خآليفة أبو حدثنا
صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن جده عن سلم بن زيد عن كثير أبي بن يحيى
ًا القيامة يوم يأتي فإنه القرآن وأسلم: "تعلموا وأآله عليه الله وأعليكم لصحابه، شافع

أوأ غيابتان، أوأ غمامتان كأنهما القيامة يوم يأتيان فإنهما عمران، وأآل البقرة بالزهراوأين
بركة أخآذها فإن البقرة بسورة وأعليكم صاحبهما، عن تحاجان الطير من فرقان كأنهما
البطلة". يستطيعها وألآ حسرة وأتركها

حنيفة بن محمد حنيفة أبو حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
عن أبي حدثنا قال حنيفة، أبي بن ماهان بن محمد بن أحمد عمي حدثنا قال الواسطي،

طلحة
قال عباس، ابن عن طاوأوأس عن الدمشقي، جابر بن يزيد عن سيان بن يزيد عن زيد بن

عمران آل فيها تذكر التي السورة قرأ وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال
الشمس". تجب حتى وأملئاكته عليه الله صلى القيامة يوم



السقاطي، الفضل بن العباس حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
عبد عن وأائال أبي عن عاصم عن يزيد، بن إبان حدثنا قال إسماعيل، بن موسى حدثنا قال
كذا آية نسيت يقول أن لحدما قال: "بئسما وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن الله

ًا أشد وألهو وأحشي، فإنه القرآن تعاهدوأا نسى، هو بل وأكذا، من الرجال صدوأر من تفصي
عقلها". من البل

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الربيع حدثنا قال عمار، ابن حدثنا قال عاصم، أبي بن بكر أبو أخآبرنا قال حيان، ابن حدثنا

عليه الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن شقيق عن العمش، حدثنا قال بدر، بن
وأمن الجنة، إلى قاده أمامه جعله من مصدق، حل وأما مشفع شافع وأسلم: "القرآن وأآله

النار". إلى ساقه خآلفه جعله
بن علي الحسن أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي التنوخآي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

الحسن بن محمد بن جعفر بكر أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الكوفي الكندي الزرار محمد
بن الله عبد عن يونس، بن عيسى حدثنا قال شيبة، أبي بن بكر أبو حدثنا قال الغرياني،

عليه الله صلى الله رسول قالت: قال يزيد بنت أسماءا عن حوشب، بن شهر عن زياد أبي
الرحمن هو إلآ إله لآ وأاحد إله اليتين: "وأإلهكم هاتين في العظم الله وأسلم: "اسم وأآله

القيوم". الحي هو إلآ إله لآ عمران: "وأالله آل سورة الرحيم" وأفاتحة
أبو أخآبرنا قال العشايري، الحربي الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال عليه، قراءاة شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص
محمد أبو قتيبة بن يوسف بن الحجاج حدثنا قال النصاري، عقير بن محمد بن محمد

أن أنس عن عدي، ابن -يعني الزبير حدثني قال حسين، بن بشر حدثنا قال الصفهاني،
وأبحمدك، اللهم قال: "سبحانك الطعام إليه قدم إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول

ما أحسن ما وأبحمدك سبحانك، تعافينا ما أعظم ما وأبحمدك سبحانك، تطعمنا ما أكثر ما
الطعام تناوأل إذا وأكان المسلمين". قال فقراءا وأعلى علينا وأوأسع نعمتك، علينا فأتمم تبتلينا

وأآخآره" وأكان أوأله في الله يقول: "بسم
كل بين الله يذكر وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول لقمتين. وأكان كل بين الله يحمد

خآطبتين.
يقول: "أطعمت الطعام من يده رفع إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول وأكان قال
فزد". الحمد لك وأأطيب ربي أكثرت فهنه الحمد، لك وأأشبعت ربي

المعدل الله عبد بن سعيد بن محمد بن الفضل نصر أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
أبو أخآبرنا قال جعفر، بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي القاساني

ًا -وأكان الرازي الحسين بن محمد حدثنا قال عاصم، أبي بن بكر سليمان حدثنا قال صدوأق
أبي بن عطاءا عن جريج، ابن أخآبرني قال مسلم، بن الوليد حدثنا قال الرحمن، عبد بن

عليه طالب أبي بن علي جاءا إذ جالس هو بينما عباس: أنه ابن عن عكرمة عن رياح
له فقال عليه، أقدر أجدني فما صدري من القرآن هذا يتفلت وأأمي قال: بأبي السلم
بهن ينفعك كلمات أعلمك ألآ الحسن، أبا يا وأسلم: إيه وأآله عليه الله صلى الله رسول

رسول يا فعلمني أجل، فقال صدرك؟ في تعلمته ما وأيثبت علمته من بهن وأينتفع الله،
ساعة فإنها الخآر الثلث في تقوم أن استطعت فإن الجمعة ليلة كانت إذا فقال الله،

يأتي حتى لكم أستغفر سوف لبنيه يعقوب أخآي قال وأهو مستجاب، فيها وأالدعاءا مشهودة
بفاتحة الوألى الركعة في تقرأ ركعات أربع فصل أوألها، ففي تستطع لم فإن الجمعة ليلة

الثالث الركعة وأفي الدخآان، وأحم الكتاب بفاتحة الثاني الركعة وأفي يس، وأسورة الكتاب
فإذا المفصل، وأتبارك الكتاب بفاتحة الرابعة الركعة وأفي السجدة، تنزيل وأآلم الكتاب بفاتحة
قل ثم، وأأحسن علي وأصل وأجل عز الله على الثناءا فأحسن الله فاحمد التشهد من فرغت

يعنيني، لآ ما أتكلف أن وأارحمني أبقيتني، ما المعاصي بترك ارحمني ذلك: اللهم آخآر في
وأالكرام، الجلل ذا وأالرض السموات بديع عني. اللهم يرضيك فيما الظن حسن وأارزقني

كتابك حفظ قلبي تزلم أن وأجهك وأنور بجللك رحمن يا الله يا أسألك ترام، لآ التي وأالعزة
وأالرض السموات بديع اللهم عني، يرضيك الذي النحو على أتلوه أن وأارزقني علمتني، كما
بكتابك تنوك أن بجللك رحمن يا الله يا أسألك ترام، لآ التي وأالعزة وأالكرام، الجلل ذا

تستعمل وأأن صدري، به تشرح وأأن قلبي، عن به تفرج وأأن لساني، به تطلق وأأن بصري،
العلي بالله إلآ قوة وألآ حول وألآ أنت، إلآ يؤتيها وألآ غيرك الحق على يعين لآ فإنه بدني، به

ًا أوأ جمع ثلث ذلك الحسن: افعل أبا العظيم. يا ًا أوأ ست تعالى. الله بإذن تجب تسع



حدثنا قال بابلة، بن إبراهيم حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
نافع عن عوف، ابن حدثنا قال الصفار، عطية بن يوسف حدثنا قال عمروأ، بن إسماعيل

النعام سورة علي وأسلم: "نزلت وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عمر، ابن عن
وأالتحميد". بالتسبيح زجل لهم ملك ألف سبعون يشيعها جملة

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن إسحاق بن علي حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

قال المروأزي، داوأد بن سلم حدثنا قال المقدسي، يوسف بن إبراهيم حدثنا قال إبراهيم،
قال قال الله، عبد بن جرير عن الهمداني، إسحاق أبو حدثنا قال السكري، حمزة أبو حدثنا

فله بكى "الهاكم" فمن سورة عليكم قارئ وأسلم: "إني وأآله عليه الله صلى الله رسول
الله: سول يار يبكوا لم الذين فقال يبكي، يقدر لم من وأمن بكي، من فمنا فقرأها، الجنة،
ًا، عليكم قارئاها إني فقال نبكي؟ نقدر فلم نبكي أن جهدنا وأمن الجنة، فله بكى فمن ثاني

فليتباك". يبكي أن يقدر لم
-يعني أحمد بن جعفر حدثنا قال حيان، ابن أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أخآبرنا "وأبه" قال

بن المعتمر حدثنا قال البرندة، بن عرعرة ابن عن محمد بن عمر حدثنا قال فارس، ابن
الله صلى النبي قال: كان جابر عن الزبير أبي عن ليث عن عياض بن وأفضيل سليمان

الملك. وأتبارك السجدة تنزيل ألم يقرأ حتى ينام لآ وأسلم وأآله عليه
حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عجيب، بابن -وأيعرف النباري الله عبد بن سعيد حدثنا قال المفيد، محمد بن محمد بكر أبو
قرافصة بن حجاج عن الرحمن، عبد بن منيع حدثنا قال العطار، ميمون بن علي حدثنا قال
وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن عمار أبي عن
ًا". خآمسين ذنوب له الله غفر مرة مائاتي أحد الله هو قل قرأ عام

عبد حدثنا قال حيان، ابن أخآبرنا قال عليه، قراءاة الذكواني القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
يزيد بن محمد حدثنا قال الغلءا، بن هلل حدثنا قال الفارسي، -يعني داوأد بن الرحمن

يقول حبر، بن مجاهد الحجاج أبا سمعت قال رباح، أبي بن عطاءا حدثنا قال أباه، -يعني
صلى الله رسول سمعت يقول، عمر مولى صهيب سمعت يقول، المسيب بن سعيد سمعت

محارمه". استحل من بالقرآن آمن يقول: "ما وأسلم وأآله عليه الله
أبو أخآبرنا عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أخآبرنا "وأبه" قال

الفضل
زكريا حدثنا قال عمر، بن الحسين بن حمزة حدثنا قال الزهري، الرحمن عبد بن الله عبد
ًا سمعت قال المروأزي، يحيى بن في قال: إن خآنيس بن بكر عن يقول، الكرخآي معروأف

ًا جهنم لحية الجب في وأإن مرات، سبع يوم كل الوادي ذلك من جهنم تستغيث لوادي
القرآن، حملة لفسقة الله عدها مرات سبع يوم كل الحية تلك من وأالوادي جهنم تستغيث

يعلم". لآ كمن علم من ليس لهم قيل الوأثان؟ عبدة قبل بنا بدئ رب يا قالوا
قال الطبراني، أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة ابن أخآبرنا قال إملءا، السيد أخآبرنا "وأبه" قال

بن سعيد حدثنا قال الحراثي، صالح أبو حدثنا قال المصري، العلف أيوب بن يحيى حدثنا
ً قال: كنت قيس، بن علقمة عن إبراهيم عن سليمان، أبي بن حماد حدثني قال دربي، رجل

القرآن، عليه فأقرأ إلي يرسل مسعود ابن فكان بالقرآن، الصوت حسن الله أعطاني قد
الله رسول سمعت فإن وأأمي، أبي فداك هذا من زدنا قال قراءاتي من فرغت إذا وأكنت
القرآن". زينة الصوت يقول: "حسن وأسلم وأآله عليه الله صلى

محمد بن إبراهيم حدثنا قال حيان، ابن أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن أسامة، أبو حدثنا قال الشاذكوني، داوأد ابن -يعني سليمان حدثنا قال الحارث، بن

عبيد: بن فضالة عن الفضالة مولى المهاجر بن الله عبيد عن الوأزاعي عن الثوري سفيان
بالقرآن. الصوت حسن يعجبه كان وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو "وأبه" أخآبرنا
يوسف بن إبراهيم حدثنا قال كريب، أبو حدثنا قال يحيى، بن محمد حدثنا قال حيان، ابن
بن الرحمن عبد سمع مصرف بن طلحة عن إسحاق أبي عن أبيه عن إسحاق، وأأبو

منح يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سمعت قال البراءا، سمعت عوسجة: قال
ًا أهدى أوأ وأرق أوأ لبن منيحة على يصلون وأملئاكته الله وأإن رقبة، عتق مثل له كان زقاق

مناكبهم يمسح الصلة إلى قام إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي الوأل. وأكان الصفوف



وأسلم: "زينوا وأآله عليه الله صلى النبي قلوبكم". وأقال فتختلف تختلفوا وألآ وأيقول: "استووأا
بأصواتكم". القرآن

بن علي الحسن أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي التنوخآي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن جعفر بكر أبو أخآبرنا قال الكندي، الكوفي الزرار عباس بن سعيد بن محمد

بن محمد حدثنا قال الرحمن، عبد بن سليمان أيوب أبو حدثنا قال الغرياني، الحسن
قال شعيب،
الرحمن، عبد أبي القاسم عن أخآبره أنه يزيد بن علي عن العاتكة، أبي بن عثمان أخآبرني

ً أرى يقول: ما كان أنه السلم عليه طالب أبي بن علي عن الباهلي أمامة أبي عن رجل
ًا يبيت السلم في غفله وأأدرك السلم في وألد هو إلآ إله لآ "الله الية هذه يقرأ حتى أبد

الله صلى نبيكم أعطيها إنما هي ما تعلمون وألو الكرسي، آية من يفرغ القيوم" حتى الحي
صلى نبيكم قبل أحد يعطيها لن تعلمون وألو العرش، تحت من الكنز من وأسلم وأآله عليه
ليلة: كل في مرات ثلث أقرأها حتى قط ليلة علي أتت قال: ما ثم وأسلم، وأآله عليه الله

آخآذ حين وأأقرؤها وأتري، في فأقرؤها الخآرة، العشاءا صلة بعد الركعتين في أقرأها
فراشي. من مضجعي

بن إسحاق وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة ابن أخآبرنا "وأبه" قال
مسروأق عن الشعبي عن وأغيره، جابر عن الثوري عن الرزاق عبد عن الديري، إبراهيم
أحدهما فقال الناس، عليهما فثار المسجد في قالآ: جلسنا العبسي، شكل بن وأشتير

أحدثهم أن وأإما وأأصدقك، تحدثهم أن فإما لنحدثهم، إلآ إلينا يقوموا لم لصاحبه: إنهم
قال الكرسي، آية القرآن في آية يقول: أعظم الله عبد سمعت أحدهما، فقال وأتصدقني،

بالعدل يأمر الله "إن القرآن في آية يقول: أجمع الله عبد الخآر: سمعت قال الخآر: صدقت،
سمعته، قد وأأنا نعم، قال وأالمنكر" الية، الفحشاءا عن وأينهى القربى ذي وأإيتاءا وأالحسان

ًا القرآن في آية أكثر يقول: إن الله عبد سمعت فهل قال أسرفوا الذين عبادي "يا فرج
صدقت. الله" قال رحمة من تقنطوا لآ أنفسهم على

الديري، إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
النظر مسعود: أديموا ابن قال زر، عن عاصم عن الثوري حدثنا قال الرزاق، عبد حدثنا قال
القرآن. ذكروأا ياءا، فاجعلوها وأتاءا ياءا في اخآتلفتم وأإذا المصحف في

أبو حدثنا قال عليه، قراءاة المعدل الغاساني محمد بن الفضل نصر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
يحيى بن سعيد حدثنا قال الضبي، المساوأر بن أحمد أخآبرنا جعفر: قال بن الله عبد محمد

بن عمروأ عن المفيد أبي بن يوسف عن العزيز، عبد بن المجيد عبد حدثنا قال الصفهاني،
في ما عدد له كتب آية مائاتي المصحف في قرأ قال: من الحديث، يرفع الملني قيس

من وأتعالى تبارك الله إلى أحب الفرائاض أداءا بعد عمل من وأما حسنة، شيءا من الرض
المصاحف. في القرآن قراءاة

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد

بن عمروأ الله عبد أبو حدثنا قال الحسن، بن محمد بن إبراهيم حدثنا قال حيان، ابن هو
أبي عن اللهاني، زياد بن محمد حدثنا قال الوليد، بن بقية حدثنا قال الدمشقي، جوي
معاوأية بن معاوأية جنازة اشهد محمد يا فقال بتبوك السلم عليه جبريل قال: أتى أمامة

في السلم عليه جبريل وأنزل وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول فخرج قال المزني،
ًا سبعين على اليسر جناحه وأوأضع الجبال على اليمن جناحه فوضع الملئاكة، من ألف

عليه الله صلى الله رسول عليه وأصلى المدينة، من مكة إلى نظر حتى فتواضعت الرضين
بن معاوأية بلغ جبريل: بم يا قال فرغ فلما السلم، عليهم وأالملئاكة وأجبريل وأسلم وأآله

ًا أحد الله هو قل بقراءاته قال المنزلة؟ هذه معاوأية ًا قائام ًا وأقاعد ًا. وأراكب وأماشي
المديني، مسلم أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقري الجورذاني بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الله، عبد أبو البزاز سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، عقدة ابن أخآبرنا قال
عبد عن بساق، بن هلل عن العمش عن مخارق، بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عجرة، بن كعب ليلى: عن أبي بن الرحمن
القرآن". ثلث تعدل أحد الله هو وأسلم: "قل

بن زيد الحسين أبي الشهيد المام عن الثمالي، سعيد أبي حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
أحد الله هو وأسلم: "قل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهما علي
القرآن". ثلث تعدل



زيد، بن وأمحمد حسين، بن الله وأعبيد زيد، بن الحسين عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي عن آبائاهم عن الله، عبد بن وأيحيى

القرآن". ثلث تعدل أحد الله هو وأسلم: "قل وأآله عليه
صاحب الشيرازي إبراهيم بن علي بن محمد بن الحسين الله عبد أبو حدثنا "وأبه" قال

عمر بن أحمد بن علي الحسين أبي على قرأه قال عليه، بقراءاتي إملءا خآريش أبي رباط
أبو حدثنا قال الكوفي، بلل أبي بن زيد أخآبرنا قال الحمامي، بابن المعروأف جعفر بن

صاحب العنبري محمد بن جعفر حدثنا قال المعدل، الشيباني عقبة محمد بن محمد جعفر
عاصم عن زائادة عن الجعفي حسين عن صمصامة، أبي بن زكريا يحيى أبي عن العربي،

أمير على الكوفة جامع في آخآره إلى أوأله من القرآن قال: قرأت حبيش بن زر عن
طالب أبي بن علي المؤمنين

القرآن، عرائاس بلغت السلم: قد عليه المؤمنين أمير قال الحواميم بلغت فلما السلم، عليه
ما لهم الجنات روأضات في الصالحات وأعملوا آمنوا "وأالذين العشرين رأس بلغت فلما

السماءا إلى يده رفع ثم نحيبه، ارتفع حتى الكبير" بكى الفضل هو ذلك ربهم عند يشاءاوأن
وأإخآلص المخبتين، إخآبات أسألك إني قال: اللهم ثم دعائاي، على زر: أمن يا لي وأقال

كل من وأالسلم بر، كل من وأالغنيمة اليمان حقائاق وأاستحقاق البرار، وأمرافقة الموقنين،
فادع خآتمت إذا زر يا النار، من وأالنجاة بالجنة وأالفوز مغفرتك، وأعزائام رحمتك وأوأجوب إثم،
عند بهن أدعو أن وأسلم: أمرني وأآله عليه الله صلى الله رسول حبيبي فإن الدعوات بهذه
القرآن. خآتم

الفضل أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
بن الحسن حدثنا قال السماك، بن عمروأ أبو حدثنا قال الزهري، الرحيم عبد بن الله عبد

الخصلتين: الغيبة هاتين في القراءا يقول: هلك الحارث بن بشر سمعت قال السبيعي، عمروأ
وأالعجب.

علي بن محمد بن المطهر عمر أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي المام السيد "وأبه" إلى
قال المرزبان، بن محمد بن المرزباني سهل أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الخطيب العبدي

إسحاق أبو حدثنا قال الداركي، الفرقدي مرثد بن مخلد بن بنعلي محمد جعفر أبو حدثنا
جبير بن سعيد عن حصين أبي عن الربيع بن قيس حدثنا قال البجلي، عمروأ بن إسماعيل

لهما" قال: العلم. كنز تحته "وأكان
وأجل: عز قوله في مجاهد عن ليث عن جرير، حدثنا قال إسماعيل، حدثنا "وأبإسناده" قال

وأالفقه. وأالقرآن العلم وألكن النبوة، يشاءا" قال: ليست من الحكمة "يؤتى
قال عليه، بقراءاتي السواق بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

إدريس الحسن أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا
الضبي، جرير حدثنا البراز: قال هشام بن خآلف حدثنا قال المقري، الحداد الكريم عبد بن
وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن أبيه عن قابوس عن

الخراب". كالبيت القرآن من شيءا جوفه في ليس الرجل
حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بكر أبو حدثني قال عليه، قراءاة المزكي النيسابوري يحيى بن محمد بن إبراهيم إسحاق أبو
أبو حدثنا قال الحسين، بن داوأد أبي حدثنا قال قال البروأجردي، الحسين بن داوأد بن محمد

بن قتيبة حدثنا قال جعفر، أبو الدارمي سعيد بن أحمد حدثنا قال المثنى، بن محمد موسى
بن الحسن عن الروأاس الرحمن عبد بن حميد عن البغلني، له يقال -الذي رجا أبو سعيد
الله صلى النبي عن أنس عن قتادة عن حيان، بن مقاتل عن محمد أبي هاروأن عن صالح،

ًا شيءا لكل وأسلم: "إن وأآله عليه يس". القرآن وأقلب قلب
ثابت بن أحمد عنه وأحدثنا إجازة، الطناجيري علي بن الحسين الفرج أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن علي حدثنا قال بالكوفة، البكائاي الرحمن عبد بن علي أخآبرنا قال الحافظ، الخطيب
الحسن عن الرحمن، عبد بن حميد حدثنا قال سعيد، بن قتيبة حدثنا قال النسوي، طيفور

الله رسول أن أنس، عن قتادة عن حيان بن مقاتل عن محمد، أبي هاروأن عن صالح بن
"يس" قرأ "يس". وأمن القرآن قلب وأإن قلب شيءا قال: "لكل وأسلم وأآله عليه الله صلى
مرات". عشر القرآن قراءاة بقراءاته له كتب

بابن المعروأف النماطي محمد بن الله عبد بن أحمد الحسن أبو عاليا أخآبرناه "وأبه" قال
بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي ببغداد قريش مقابر في الملعب
غالب بن محمد حدثنا قال قراءاة، عليه نكير ابن بانتفاءا القطيعي، مالك بن حمدان



بن الحسن عن الرحمن، عبد بن حميد حدثنا قال سعيد، بن قتيبة حدثنا قال التستوري،
صلى الله رسول أن أنس عن قتادة عن حيان بن مقاتل عن محمد أبي هاروأن عن صالح

ًا شيءا لكل قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله "يس" كتب قرأ "يس" وأمن القرآن وأقلب قلب
وأالباقي مرات عشرين كتابي في كذا قال مرة، عشرين القرآن قراءاة بقراءاته له الله

كتابي. كان كذا مرات عشرين آخآره في قال أنه إلآ سواءا،
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو سفيان بن محمد حدثنا قال الفيض، بن أحمد بن محمد حدثنا قال الكبير، الطريفي

الحسن عن جسر عن السماك، ابن حدثنا قال آدم، بن محمد حدثنا قال الصفار، يوسف
ليلة "يس" في قرأ وأسلم: من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال هريرة، أبي عن

له". غفر الله وأجه التماس
أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال معبد، بن جعفر بن أحمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
الحسن عن فرقد بن جسر حدثنا قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا قال مطرف بن يحيى حدثنا

عن هريرة، أبي عن
له". غفر ليلة "يس" في قرأ قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حفص أبو حدثنا قال عاصم، ابن أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

حدثنا قال موسى، بن عقبة حدثنا قال الوقاصي، سعد بن عمر عن حفص بن عمر بن
الله صلى الله رسول قال قال مالك ابن أنس عن الزهري عن معمر عن زيد، بن رباح
كل قراءاتها على دام فمن ليلة، "يس" كل قراءاة أمتي على فرضت وأسلم: "إني وأآله عليه
ًا". مات مات ثم ليلة شهيد

إسماعيل حدثنا قال جبلة، بن علي حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال
هلل عن مرقاع بن سليمان عن الجدعاني، بكر أبي بن محمد حدثنا قال أوأيس، أبي بن
"يس" وأسلم: "سورة وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال بكر، أبي عن الصلت عن

وأتكابد وأالخآرة، الدنيا خآير صاحبها قال: تعم المعمة؟ وأما فقيل المعمة، التوراة في تدعى
كل صاحبها عن وأتدفع القاضية، المدافعة وأتدعى الخآرة، أهاوأيل عنه وأتدفع الدنيا بلوى عنه

الله، سبيل في دينار ألف له عدلت سمعها وأمن حجة، عشرين له عدلت قرأها فمن حاجة،
رحمة وأألف بركة وأألف يقين وأألف نور وأألف دوأاءا ألف جوفه أدخآلت شربها ثم كتبها وأمن

وأباءا. كل منه وأنزعت
بقراءاتي الخطيب العبدي محمد بن علي بن محمد بن المطهر عمر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد جعفر أبو حدثنا قال مرزبان، بن محمد بن المرزبان سهل أبو أخآبرنا قال عليه،
عطية بن يوسف حدثنا قال البجلي، عمروأ بن إسماعيل حدثنا قال الفرقدي، مخلد بن علي

الله رسول قال قال الحمصي، عبيد أبي عن الزدي، مالك بن سلمة حدثنا قال الوراق،
ًا كان القرآن قرأ وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى تطعمه لآ أن وأجل عز الله على حق
غيره". إلى يدع لم ما به، يراءا لم ما فيه، يأكل لم ما فيه، يقل لم ما النار،

عن الديري، إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
هذا قال: إن الله عبد عن الحوص أبي عن الهجري، إبراهيم عيينة ابن عن الرازق عبد

أمر الذي الله حبل هو القرآن هذا إن استطعتم، ما مأدبته من فتعلموا الله مأدبة القرآن
يعوج لآ به، تمسك لمن وأنجاة به، اعتصم لمن عصمة النافع، وأالشفاءا المبين النور وأهو به

وأجل عز الله فإن أتلوه رد، عن يخلق وألآ عجائابه، تنقضي وألآ فيستعتب، يريغ وألآ فيقوم،
بكل يأجركم

حرف. وأميم حرف وألآم حرف ألف "الم" وألكن لكم أقل لم حسنات، عشر منه حرف
قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا قال، عنه الله رضي المام السيد "وأبه" إلى

عمير، بن سفيان حدثنا قال المحاربي، عبيد بن محمد حدثنا قال إسحاق، بن الحسين حدثنا
آية تعلم وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن مكحول عن
وأجهه". في تضحك القيامة يوم استقبلته الله كتاب من

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال العكبري، قديح بن صالح محمد حدثنا قال الله، عبد محمد أبو حيان ابن أخآبرنا

عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن النعمان، بن الربيع حدثنا قال المرزبان، بن مسروأق



في صلتكم من وأسلم: "اجعلوا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي
وأجل". عز الله كتاب فيه يقرأ لآ البيوت أفقر فإن بالقرآن، وأاعمروأها بيوتكم

أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد أخآبرنا قال طاهر، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال مريم، أبي بن نوح حدثنا قال حماد، بن نعيم حدثنا قال البغدادي، محمد بن حمزة
صلى الله رسول قال قال الخطاب، بن عمر عن المسيب بن سعيد عن العمي، زيد حدثنا
وأمن حسنة، أربعون حرف بكل له كان فأعربه القرآن قرأ وأسلم: "من وأآله عليه الله

ًا منها يعرب لم وأمن حسنة، عشروأن حرف بكل له كان بعض في وألحن بعضها أعرب شيئ
حسنات". عشر حرف بكل له كان

حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
اليشكري، علي بن محمد حدثنا قال إملءا، الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

طهمان، بن إبراهيم حدثني قال الله، عبد بن حفص حدثنا قال إبراهيم، بن قطن حدثنا قال
أبي عن سعد بن الرحمن عبد بن محمد عن أمية بن إسماعيل عن حاجب بن نصر عن

بيوم أقسم "لآ أحدكم قرأ وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة،
"وأالتين قرأ وأإذا رب، يا الموتى" فليقل: بلى يحيي أن على بقادر ذلك -أليس القيامة

ًا قرأ: "وأالمرسلت وأإذا رب، يا الحاكمين" فليقل: بلى بأحكم الله -أليس وأالزيتون -فبأي عرف
بالله". يؤمنون" فليقل: آمنا بعده حديث

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الطريفي

بن جعفر حدثنا قال البغدادي، سليمان بن محمد بن الله عبيد محمد أبو حدثنا قال الكبير،
قال الوارث، عبد بن الصمد عبد أخآبرنا قال راهويه، بن إسحاق حدثنا قال الغيرياني، محمد
الله رسول أن هريرة، أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن سلمة، بن حماد حدثنا
من ليفر الشيطان فإن فيها وأصلوا مقابر بيوتكم تجعلوا قال: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى
البقرة". سورة فيه يقرأ الذي البيت

حدثنا قال حيان، بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
بن القاسم عن جميل، بن الوليد حدثنا قال هارن، بن يزيد حدثنا قال عيلن، بن محمد
نزلن آيات وأسلم: "أربع وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن محمد

أم في "وأإنه يقول فإنه الكتاب غيرهن: أم شيءا منهن ينزل لم العرش تحت كنز من
وأالكوثر". البقرة سورة وأخآاتمة الكرسي، حكيم" وأآية لعلي لدينا الكتاب

قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
وأسبعين إحدى سنة الكوفي الكندي الرزاز سعيد بن محمد بن علي الحسن أبو حدثنا

ابن حدثنا قال سعيد بن قتيبة حدثنا قال الفريابي، محمد بن جعفر أخآبرنا قال وأثلثمائاة،
وأآله عليه الله صلى الله رسول أن الجهني عامر بن عقبة عن عاهان بن مشرح عن لهيعة
النار". مسته ما إهاب في القرآن كان قال: "لو وأسلم

عليه، بقراءاتي البندار عمران بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال نعيم، أبو حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، بكر أبو حدثنا قال

صلى الله رسول قال قال مسعود، أبي عن يزيد بن الرحمن عبد عن منصور عن سفيان،
كفتاه". ليلته في البقرة سورة آخآر من اليتين قرأ وأسلم: "من وأآله عليه الله

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن الله عبد حدثنا قال القيض، بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا قال البصرة، جامع

عن سفيان أبي عن العمش عن قيس أخآبرنا قال الجعد، بن علي حدثنا قال البغوي،
ً وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى للنبي رجل قال قال جابر، كله الليل القرآن يقرأ رجل
قراءاته". ستنهاه قال سرق، أصبح فإذا

حدثنا قال عليه، بقراءاتي البيع السلماني جعفر بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو

حيويه. بن زكريا بن العباس بن محمد عمر
قال عليه، بقراءاتي الحربي الفتح بن علي بن محمد بن محمد طالب أبو وأأخآبرنا "ح" قال

محمد أبو حدثنا قالآ المام، الدقاق المنتاب بن محمد بن عمروأ بن عثمان الطيب أبو حدثنا
المبارك، ابن أخآبرنا قال المروأزي، الحسن بن الحسن حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى
القرآن تعلم أحد من قال: ما مزاحم بن الضحاك عن داوأد أبي بن العزيز عبد أخآبرنا قال



كسبت فيما مصيبة من أصابكم "ما يقول وأجل عز الله بأن ذلك يحدثه، بذنب إلآ نسيه ثم
المصائاب. أعظم من القرآن كثير" وأنسيان عن وأيعفو أيديكم

أحمد بكر أبو أخآبرنا قال إملءا، الفقيه محمد بن جعفر بن أحمد بكر أبو حدثنا "وأبه" قال
بن الحسن سعيد أبو أخآبرنا قال الكرجي، العزيز عبد بن عمر بن الله عبد بن محمد بن

قال جنادة، بن مسلم حدثنا قال مفلس، بن محمد بن أحمد حدثنا قال الحسن، بن محمد
عليهما علي بن زيد الحسين أبو الشهيد المام حدثني قال زائادة، عن علي بن حسين حدثنا

اغفر يقول: اللهم وأهو الليل آخآر من بمكة داره الباقر- في -يعني جعفر بأبي مر أنه السلم
بالقرآن. اهدني اللهم بالقرآن، ارحمني اللهم بالقرآن، عافني اللهم بالقرآن، لي

أبو أخآبرنا قال الخطيب، العبدي علي بن محمد بن المطهر عمر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال وأسبعين، أربع سنة صفر في المعدل الصمد عبد بن أحمد بن الصمد عبد القاسم

أبو حدثنا قال عثمان، بن سهل حدثنا قال العباس، بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا
إن فقال بالذهب، مزين مصحف الله عبد على قال: مر شقيق عن العمش عن معاوأية
بالحق. تلوأته المصحف به زين ما أحسن

بن الحسن علي أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي بالله المرشد المام الجل السيد "وأبه" إلى
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البصرة جامع إمام المقري الشاموخآي محمد بن علي
رجاءا، بن الله عبد حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال السقاطي، العباس بن محمد بن أحمد
السلمي الرحمن عبد أبي عن عبيدة بن سعيد عن مرثد بن علقمة عن شعبة حدثنا قال
تعلم من وأسلم: "خآيركم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عثمان، بن عثمان عن

المقعد. هذا أقعدني الذي الرحمن: فهذا عبد أبو وأعلمه" قال القرآن
ابن أخآبرنا قال المديني، مسلم أبو أخآبرنا قال المقري، الجورذاني بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال عقدة،
عفان، بن عثمان عن رزين أبي عن العمش عن جنادة أبو السلولي مخارق بن حصين

أبو وأعلمه". قال القرآن تعلم من وأسلم: "خآيركم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال
المسجد في الرحمن عبد أبو وأأقرأ قال المقعد، هذا أقعدني الحديث الرحمن: هذا عبد

سنة. أربعين
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال البغدادي، سليمان بن محمد بن الله عبيد محمد أبو حدثنا قال الكبير، الطريفي

حدثنا قالآ شيبة، أبي بن وأعثمان سعيد بن قتيبة حدثنا قال القاضي، الفيريابي بن جعفر
النبي عن العاص بن عمروأ بن الله عبد عن زر عن عاصم عن الثوري، سفيان عن وأكيع
كما وأرتل وأارقه اقرأ القيامة يوم القرآن لصاحب قال: "يقال وأسلم وأآله عليه الله صلى
تقرؤها". آية آخآر عند منزلتك فإن ترتل، كنت

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد الله عبد أبو أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أخآبرنا
أبي عن المقبري سعيد عن الليثي طلحة بن عمروأ حدثنا قال مصعب، أبو حدثنا قال يحيى،

ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: بعث هريرة، يستقرئاهم استقبلهم ثم يسير، وأهم بعث
ًا، أحدثهم على أتى حتى القرآن من معك فقال: ماذا منهم إنسان فجاءا ما له فقال سن
يا فقالوا أمير، عليكم وأهذا اخآرجوا فقال البقرة، سورة وأكذا كذا فقال القرآن؟ من معك

ًا؟ أحدث الله: هو رسول من نأخآذ أن منعنا ما فقالوا: وأالله البقرة، سورة معه فقال سن
جراب كمثل به يقوم وألآ يتعلمه الذي مثل فقال: إن به، نقوم لآ أن خآشينا إلآ القرآن
ًا مملوءا اخآتصرته. أنا قال الحديث، بقية وأذكر بالوادي، يفوح مفتوح مسك

قال الرازي، سعيد بن علي حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
عن جحادة بن محمد عن العيزار أبي بن عقبة بن يحيى حدثنا قال مغلس، بن جبارة حدثنا
رسول قال قال أمامة، أبي عن الرحمن عبد أبي القاسم عن الدمشقي الحارث بن يحيى
الغافلين. وأمن من يكتب لم ليله في آيات عشر قرأ وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله
ستمائاة قرأ الحافظين. وأمن من كتب آية مائاتي قرأ وأمن ليلة، قنوت له كتب آية مائاة قرأ
الخاشعين. من كتب آية

ألف وأالقنطار قنطار، له أصبح آية ألف قرأ المخبتين. وأمن من كتب آية ثمانمائاة قرأ وأمن
الشمس. وأمن عليه طلعت مما قال أوأ وأالرض، السماءا بين مما خآير الوأقية أوأقية، وأمائاتا

الموحيين". من كان آية ألفي قرأ



الكوفي الكندي الرزاز الحسن أبو أخآبرنا قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
الرحمن عبد حدثنا قال الفيريابي، محمد بن جعفر أخآبرنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين إحدى سنة

سمع أنه أخآبره أنه أخآيه عن معاوأية أخآبرني قال شعيب، بن محمد حدثنا قال إبراهيم، بن
عليه الله صلى الله رسول سمعت يقول، الباهلي أمامة أبا سمعت يقول، سلم أبا جده
لصاحبه". شفيع القيامة يوم فإنه القرآن يقول: "اقرأوأا وأسلم وأآله

حيان، بن جعفر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أحمد أبو حدثنا قال القرآن، فضائال كتاب في منيع بن أحمد حدثنا قال إسحاق، حدثنا قال

صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن زر عن عاصم عن سفيان حدثنا قال الزبيري،
القبر". عذاب من المانعة هي تبارك وأسلم: "سورة وأآله عليه الله

المجرمي، إسحاق بن يعقوب حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
بن الربيع عن يسار بن هلل عن حصين عن شعبة حدثنا قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا قال

الله هو قال: "قل وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن مسعود بن الله عبد عن خآيثم،
القرآن". ثلث تعدل أحد،

قال الرازي، سعيد بن علي حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد عن الوليد، بن بقية حدثنا قال الحمصي، السكسكي جوي بن عمروأ بن نوح حدثنا
السلم عليه جبريل وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أتى قال أمامة، أبي عن زياد
صلى الله رسول فخرج المزني، معاوأية بن معاوأية جنازة محمد: اشهد يا فقال بتبوك، وأهو
ًا سبعين في عليه جبريل وأنزل وأسلم وأآله عليه الله فوضع السلم، عليهم الملئاكة من ألف

حتى فتواضعن، الرضين على اليسر جناحه وأوأضع فتواضعت، الجبال على اليمن جناحه
وأجبريل وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عليه فصلى وأالمدينة، مكة إلى نظر

المنزلة؟ هذه معاوأية بن معاوأية بلغ جبريل: بم يا قال فرغ فلما السلم، عليهم وأالملئاكة
ًا أحد الله هو قل بقراءاته قال ًا قائام ًا وأقاعد ًا. وأراكب وأماشي

قال الزدي، النضر بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
قل قرأ قال: من الله عبد عن زر عن عاصم عن زائادة حدثنا قال عمروأ، بن معاوأية حدثنا

القرآن. ثلث قرأ فقد أحد الله هو
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الرحمن، وأعبد محمد حدثنا قال بندار، حدثنا قال رستة، ابن حدثنا قال حيان، ابن أخآبرنا
إلى فانتهى مراز إلى عمر قال: شيعنا فرطة عن الشعبي عن بيان عن شعبة حدثنا قالآ

ًا ستأتون إنكم قال الصحبة، بحق قالوا شيعتكم، لم أتدروأن فقال فيه، يتوضأ مكان قوم
عليه الله صلى الله رسول عن بالحديث تصدوأهم فل النخل كاهتزاز بالقرآن ألسنتهم تهتز
شريككم. وأأنا وأسلم وأآله

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
موسى، بن علي أبي كتاب في قرأت قال الزهري، الرحمن عبد بن الله عبيد الفضل أبو

بياض "هنا يحيى حدثنا يقول، الحارث بن بشر سمعت قال العزيز، عبد بن عمر حدثنا قال
بياض "هنا القرآن الرجل خآتم قال: إذا حمزة أبي بن حبيب عن الثوري بالصل" سفيان

مخبئات لعل قال حنبل بن أحمد بن الله عبد أبا به فحدثت العزيز عبد بن بالصل" عمر
سفيان.

 الخامس الحديث
 عليه الصلة وأفضل النبي فضل
 بذلك يتصل وأما وأسلم وأآله عليه الله صلى

أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناده" المتقدم
وأهو عليه، قراءاة الحمدوأني المظفر بن الرحمن عبد منصور أبي القاضي عن تعالى، الله

بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد المام الجل السيد حدثنا قال وأالده، عن ذلك يروأي
عمر بن إبراهيم أخآبرنا قال تعالى، الله رحمهما الحسيني الله عبد أبي بالله الموفق

قالآ منهما، وأاحد كل على بقراءاتي له وأاللفظ البندار عثمان بن محمد بن وأمحمد البرمكي
بن إبراهيم مسلم أبو حدثنا قال ماسي، بن أيوب بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

مالك بن أنس سمعت قال داوأد، بن سلمة حدثنا قال القعنبي، حدثنا قال البصري، الله عبد
فقال ثانية ارتقى ثم آمين، فقال المنبر وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول يقول: ارتقى

أتاني فقال الله؟ رسول يا أمنت ما على أصحابه فقال آمين، فقال استوى ثم آمين،



فقلت عليك، يصل فلم عنده ذكرت امرئ أنف محمد: رغم يا فقال السلم عليه جبريل
فقلت له، يغفر فلم أحدهما أوأ وأالديه أدرك امرئ أنف رغم قال ثم آمين،
آمين. فقلت له، يغفر فلم رمضان شهر أدرك امرئ أنف رغم قال ثم آمين،

الرحمن عبد بن الحسين بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا السيد "وأبه" قال
قال عليه، قراءاة الحكم بن علي بن محمد أخآبرنا قال بالكوفة، عليه بقراءاتي الحسني

قال بربع، بن علي بن الحسن حدثنا قال الفزاري، الفرزدق بن محمد بن الحسن أخآبرنا
الحسين أبي الشهيد المام عن سعيد بن عنبسة حدثنا قال القرشي، سلم بن عون حدثنا

الية: "إن هذه نزلت قال: لما السلم عليهم علي عن أبيه عن الحسين، بن علي بن زيد
رجل جاءا تسليما"، وأسلموا عليه صلوا آمنوا الذين أيها يا النبي على يصلون وأملئاكته الله

قال: اللهم ثم بيده فأخآذ عليك؟ الصلة فكيف عليك السلم عرفنا الله: قد رسول يا فقال
مجيد. فذكر حميد إنك إبراهيم وأآل إبراهيم على صليت كما محمد وأآل محمد على صل

ًا علي يا قال: خآذها ثم صلوات الخمس أهلها. من فإنك خآمس
أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا قال الرجي، أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال

بن سعيد حدثنا قال النباري، رجاءا أبي بن الله عبد بن سعيد حدثنا قال المفيد، محمد بن
أبي عن مسلم بن المغيرة عن سوار، بن شبانة عن يحيى بن أحمد حدثنا قال عرار،

الصلة فإن علي قال: "صلوا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن أنس عن إسحاق
ًا". عليه الله صلى علي صلى من لكم، كفارة علي عشر

بن وأأحمد الكسائاي صاب المقري الكوفي علي بن أحمد بن الله عبيد أخآبرنا "وأبه" قال
الكناني أحمد بن إبراهيم بن عمر حفص أبو أخآبرنا قالآ العتيقي، الحسن أبو أحمد بن محمد

حبيب بن محمد حدثنا قال البغوي، العزيز عبد بن محمد بن الله عبد حدثنا قال المقري،
عن حازم، أبي بن العزيز عبد حدثنا قال وأمائاتين، وأعشرين تسع سنة المصري الجاروأدي

طلحة بأبي فإذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: خآرج سعد بن سهل عن أبيه
وأجهك، في السروأر لرى إني وأالله الله، رسول يا وأأمي أنت بأبي فقال فتلقاه، إليه فقام
ًا السلم عليه جبريل أتاني أجل، فقال قال أوأ مرة عليك صلى محمد: من يا فقال آنف

درجات، عشر بها له وأرفع سيئات، عشر بها عنه وأمحا حسنات، عشر بها الله كتب وأاحدة،
مرات. عشر الملئاكة عليه وأصلت قال إلآ أعلم حبيب: وألآ بن محمد قال

بخيت بن خآلف بن الله عبد بن محمد بن الحسين بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بخيت بن خآلف بن الله عبد بن محمد بكر أبو جدي أخآبرنا قال عليه، قراءاة المصري

علي بن نصر حدثنا قال البغوي، العزيز عبد بن محمد بن الله عبد أخآبرنا قال المصري،
قال قال مالك، بن أنس عن ظلل أبي بن الله عبد بن النعمان حدثنا قال الجهضمي،

ًا عندي من السلم عليه جبريل وأسلم: "خآرج وأآله عليه الله صلى الله رسول يخبرني آنف
وأملئاكتي أنا عليه صليت إلآ وأاحدة عليك صلى مسلم من الرض على ما وأجل عز ربه عن

ًا، الجمعة". يوم علي الصلة من فأكثروأا عشر
قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن رشد بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
بن حميد أخآبرني قال جعفر، بن محمد حدثنا قال مريم، أبي بن سعيد حدثنا قال المصري،

وأآله عليه الله صلى الله رسول أن أبيه عن علي بن حسن بن حسن عن زينب، أبي
تبلغني". صلتكم فإن علي فصلوا كنتم ما قال: "حيث وأسلم

بن يحيى وأحدثنا قال عليه، بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "ح" قال
قال الجعد، بن علي حدثنا قال محمد، بن الله عبد حدثنا قال الحافظ، المظفر قال محمد،
شعبة. حدثنا

بن أحمد بن علي وأحدثنا قال المظفر، بن محمد أخآبرنا قال الحسن، أخآبرنا "ح" قال
عاصم عن شعبة حدثنا قال جرير، بن وأهب حدثنا قال سنان، بن يزيد حدثنا قال سليمان،

وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سمع أنه أبيه عن عامر بن الله عبد بن الله عبيد بن
أوأ ذلك من عبد فليقل الملئاكة، عليه صلت إلآ صلة علي يصلي مسلم من يقول: "ما

ليكثر".
عثمان أبي بابن المعروأف عمر بن محمد بن الحسن بن علي القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن أيوب بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال مسجده، في ببغداد إملءا الدقاق
العلءا بن محمد حدثنا قال الثقفي، إبراهيم بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا قال ماسي،

قال العاص، بن سعيد مولى الرحمن عبد بن سعيد حدثنا قالآ الرازي، سليمان بن وأإسحاق



وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة أبي عن علي بن حنظلة حدثنا
شهدت إبراهيم، وأآل إبراهيم على ترحمت كما محمد آل وأعلى محمد على صل قال: اللهم

شفاعة". له وأشفعت بشهادة، القيامة يوم له
قال عليه، بقراءاتي الرجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أخآبرنا
بن عمر الحسين أبو أخآبرنا قالآ البجلي، سيبك بن إبراهيم بن محمد بن عمر القاسم أبو

حدثنا قال المروأذي، زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشناني، مالك بن علي بن الحسن
جعفر أبيه عن محمد، بن جعفر بن موسى حدثني قال العور، المروأزي إبراهيم بن موسى

عليهم علي عن أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن محمد بن
علي فصلوا علي صليتم وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم،

بعثت". كما بعثوا قد فإنهم قبلي، كانوا الذين وأرسله الله أنبياءا وأعلى أهلي وأعلى
بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال يحيى، بن خآلد حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد
سمعت يقول، ليلى أبي بن الرحمن عبد سمعت قال عيينة، ابن الحكم عن خآليفة بن قطر
يا النبي على يصلون وأملئاكته الله الية: "إن هذه نزلت قال: لما النصاري، عجرة بن كعب
عرفناه قد السلم هذا الله رسول يا تسليما" قال: قلنا وأسلموا عليه صلوا آمنوا الذين أيها

وأآل محمد على وأبارك محمد وأآل محمد على صل تقولون: "اللهم قال عليك؟ الصلة فكيف
محمد على وأبارك معهم علينا وأصل المجيد، الحميد إنك إبراهيم على صليت كما محمد
معهم علينا وأبارك المجيد، الحميد إنك إبراهيم وأآل إبراهيم على باركت كما محمد آل وأعلى

وأبركاته". الله وأرحمة النبي أيها عليك وأالسلم
عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد حدثنا "وأبه" قال

مسلم أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي البزاز ماسي بن أيوب بن إبراهيم بن محمد بن الله
أخآبرنا قال العداني، عمر أبو رجاءا بن الله عبد حدثنا قال البصري، الله عبد بن إبراهيم

رسول على صليتم قال: إذا الله عبد عن السود عن فاخآتة أبي عن عون عن المسعودي
عليه، يعرض ذلك لعل تدروأن لآ فإنكم الصلة فأحسنوا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله

على وأبركاتك وأرحمتك صلتك اجعل قولوا: "اللهم قال الرحمن، عبد أبا يا فعلمنا فقالوا
الخير وأقائاد الخير إمام وأرسولك عبدك محمد النبيين، وأخآاتم المتقين وأإمام المرسلين سيد

ًا ابعثه اللهم الرحمة، وأرسول ًا مقام محمد على صل اللهم وأالخآروأن، الوألون يغبطه محمود
آل وأعلى محمد على وأبارك مجيد، حميد إنك إبراهيم على صليت كما محمد آل وأعلى
مجيد". حميد إنك إبراهيم على باركت كما محمد

أحمد بكر أبو حدثنا قال الضبي، أحمد بن محمد بن الكريم عبد الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن سليمان بن الله عبد بكر أبو حدثنا قال البزاز، شاذان بن الحسن ابن إبراهيم بن

قال: سمعت أبيه عن الصفهاني إبراهيم بن عامر بن محمد حدثنا قال السجستاني، الشعث
ً وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن الضحاك عن يحدث نهشل

صلة فأما كلمة، ذكر قال وأجل عز الله لن مغفرته، النبي على الله صلوات وأسلم: "إن
الآستغفار". فهي النبي على الناس

قال عليه، بقراءاتي الرحمن عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد الله عبد أبو أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

بن محمد عن الفضل بن سلمة حدثنا قال الدامغاني، عيسى بن محمد أخآبرنا قال الحسين،
العباد في محب أبيات: أمين من تعالى الله رحمه طالب أبو قال قال إسحاق،

ًا الناس يرى للخواتم قاهر رب مسوم=بخاتم مثل عقله في جاهل وأهيبة=وأما عليه برهان
قراءاة، وأالده عن يروأيه وأهو إجازة، منصور أبي القاضي عن الكني القاضي "وأبه" إلى عالم
قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال السيد، عن يروأيه وأهو
حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه

عون حدثنا قال عبادة، بن روأح حدثنا قال أبي، حدثنا قال راهويه، بن إسحاق بن محمد
سهل بن أسلم حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن وأأخآبرنا قال "رجع" السيد

بن تميم وأحدثنا أسلم قال عون، بن خآالد أخآبرنا قال بقية، بن وأهب حدثنا قال الواسطي،
قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن وأأخآبرنا "ح" قال الزرق إسحاق حدثنا قال المنتصر،

بن محمد حدثنا قال بندار، بن بشار بن محمد حدثنا قال التستري، زهير بن أحمد حدثنا
بن مطرف عن حدثهم الحسن أن الثرم، حكيم عن جميلة، أبي بن عوف حدثنا قال جعفر،



خآطبها: خآطبة في الله رسول قال قال حمار، بن عياض حدثنا قال الشخير، بن الله عبد
مال كل إن ألآ هذا، يومي علمني مما جهلتم ما أعلمكم أن أمرني وأجل عز الله "إن

وأاخآتالتهم أتتهم الشياطين وأإن كلهم، حنفاءا عبادي خآلقت فإني لهم، حلل فهو عبادي نحلته
به أنزل لم ما بي يشركوا أن وأأمرتهم لهم، أحللت الذي عليهم وأحرمت دينهم، عن

ًا، أن قبل من الرض أهل إلى نظر الله فإن سلطان
لبتليك بعثتك إنما قال الله وأإن الكتاب، أهل من بقايا إلآ وأعجميهم عربيهم فمقتهم يبعثني
ًا عليك وأأنزلت بك، وأأبتلى ًا تقرأ الماءا يغسله لآ كتاب ًا، نائام أن إلي أوأحى الله وأإن وأيقظان

ًا، أغزوأ استخرجوك، كما اخآرجهم فقال خآبزة، فيذروأه رأسي يثلغوا إذا رب أي فقلت قريش
ًا وأابعث فسنعزك، وأاغرهم أطاعك بمن وأقالت عليك، ينفق وأأنفق أمثاله، خآمسة نبعث جيش

عصاك. من
وأرجل وأمسلم، قربي ذي بكل القلب رقيق رحيم وأرجل مقسط، ثلثة: إمام الجنة أهل وأقال
لآ تبع فيكم هم وأالذين له، زبر لآ الذي خآمسة: الضعيف النار وأأهل متصدق، عفيف غني

ً يبغون وأإن طمع يخالفه لآ وأرجل وأمالك، أهلك عن يخادعك أصبح إذا وأرجل مالآً، وألآ أهل
وأالكذب". البخل وأذكر الفاحش، وأالشنطير به، ذهب إلآ دق

الصفهاني، متويه بن إبراهيم حدثنا وأقال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد عن البكائاي، الله عبد بن زياد حدثنا قال المدائاني، محمد بن جعفر حدثنا قال

عياض عن الزدي عابد بن الرحمن عبد عن جابر بن يحيى عن يزيد، بن نور عن إسحاق
ًا: "ألآ قال الله رسول أن المجاشعي، حمار بن في به وأعز جل الله حدثني بما أحدثكم يوم

ً المال فأعطاهم مسلمين، حنفاءا وأبنيه آدم خآلق وأجل عز الله الكتاب: إن فيه حرام لآ حللآ
آتيتهم إن ربي فخاطبت عليه، جلبهم الذي لهم فأبين آتيهم أن فأمرني الطواغيت، وأعبدوأا
من وأقالت عليك، أنفق وأأنفق أمضك، أمض لي فقال الخبزة، تثلغ كما رأسي قريش ثلغت

في وأناضخ الملئاكة، من أمثاله عشرة تبعثه جيش كل من سأجل فإني أطاعك، بمن عصاك
ًا وأمعطيك الرعب عدوأك صدر ًا أذكركه الماءا، يمحوه لآ كتاب ًا. فانظروأني نائام ًا وأيقظان وأقريش
إليه دعوتهم ما يأتوا أغلبهم فإن مناديهم، وأأنا أهلي وأسلبوني وأجهي دموا فإنهم هذه

إليه". أدعوكم شيءا على لست فإني يغلبوني وأإن كارهين، أوأ طائاعين
علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال المقري، الجوزجاني بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد حدثنا قال بشار، بن محمد حدثنا قال يعلى، أبو حدثنا قال المقري، بن عاصم بن
عن الحسن حدثنا قال الثرم، حكيم حدثنا قال جميلة، أبي بن عوف حدثنا قال جعفر، بن

الشخير. بن الله عبد بن مطرف
البرقي، الرحيم عبد بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

بن حمار بن عياض قال المثنى، بن معمر عبيدة أبي عن هشام، بن الملك عبد حدثنا قال
أبي

نسبه، في اخآتلفوا وأقد قال مجاشع، بن سفيان بن ناجية بن سفيان بن عرفة عن حماد،
مجاشع سفيان بن محمد بن عقال بن ناجية بن حماد أبي بن حماد بن عياض إنه قيل وأقد
إلياس بن طابخة أدبن بن مر بن تيم مناة زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن دارم بن
الله صلى الله رسول عن له ذلك، غير نسه في قيل وأقد البصرة، سكن نذار بن مضر بن

أخآبرنا فقال صحيحه، في الحديث هذا مسلم أخآرج وأقد أحاديث، خآمسة وأسلم وأآله عليه
قتادة عن أبي حدثني قال هشام، بن معاذ عن يسار وأابن مثنى وأابن المسمعي غسان أبو
أبي ابن حدثنا قال المثنى، ابن وأحدثنا قال حمار، بن عياض عن الله عبد بن مطرف عن

نحوه. به قتادة عن شعبة حدثنا قال عدي،
صاحب هشام عن سعيد بن يحيى حدثني قال بشر، بن الرحمن عبد وأحدثنا "وأبه" قال

بنحوه. وأساقه قتادة حدثنا قال الدستوائاي،
بن الحسين عن موسى بن الفضل حدثنا قال حريث، بن الحسن عمير ابن حدثنا "وأبه" قال

بتمامه. عنه مطرف عن قتادة عن مطرف، عن وأاقد
محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المكفوف علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال مكرم، بن عقبة حدثنا قال عبدان، حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد
الله رسول قال قال هريرة، أبي عن سيرين ابن عن يونس عن عيسى، بن الله عبد حدثنا
الخلق". حسن اليمان كمال وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى

بن محمد بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن الحارث يحيى عن العزيز عبد بن سويد حدثنا قال أبي، حدثنا قال البعلبكي، هاشم



حسن اليمان من قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أمامة أبي عن القاسم
ًا وأأفضلكم الخلق، ًا". أحسنكم إيمان أخآلق

قال عليه، بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن عمر بن الكريم عبد حدثنا قال السفاطي، العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا

أبي حدثنا قال غياث، بن حفص بن عمر حدثنا قال الرازي، حاتم أبو حدثنا قال الخطاب،
الله رسول فقال بالجنة، أبشر فقالوا الصحابة من رجل قال: "توفي أنس عن العمش عن

ينقصه". لآ بما بخل أوأ يعنيه لآ فيما تكلم لعله تدروأن لآ وأسلم: "أوأ وأآله عليه الله صلى
حدثنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن يعقوب حدثنا قال المدايني، إسحاق بن الله عبد حدثنا قال الزدي، الحسين بن محمد
أبي عن زبيد عن الثوري سفيان عن الضبي، خآالد بن محمد حدثنا قال كاسب، بن حميد
اليمان، نصف وأسلم: "الصبر وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن وأائال

خآالد. بن محمد به كله" تفرد اليمان وأاليثين
إسحاق بن الحسين حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الوليد، بن بقية حدثنا قال مصفى، بن محمد حدثنا قالآ أحمد، بن وأعبدان التستري،

قال قال الله، عبد عن وأائال أبي عن العمش عن الكندي، الله عبد بن إسماعيل حدثنا
من وأيزيدهم أجورهم تعالى: "يوفيهم قوله وأسلم: "في وأآله عليه الله صلى الله رسول

الشفاعة، له وأجبت لمن الشفاعة فضله من وأيزيدهم الجنة، يدخآلهم فضله" قال: أجورهم
الدنيا". في المعروأف إليهم صنع لمن

تعالى، الله أسعده الكني الحسن بن أحمد العباس أبي الدين عماد الجل القاضي "وأبه" إلى
بن مهدي بن نصر بن مهدي بن نصر الفتح أبو العدل السيد المام القاضي أخآبرنا قال

بن الصغر الحسين بن عيسى بن المير أحمد بن عيسى بن الله عبد بن علي بن محمد
في عليه، بقراءاتي تعالى الله رحمه الزيدي طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي

بالري. وأخآمسمائاة وأثلثين ست سنة الخآرى جمادى من الثامن
عبد أبي بالله الموفق المام بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد المام السيد حدثنا قال
التاسع في إملءا الله رحمه الشجري الزيدي الحسني زيد بن إسماعيل بن الحسين الله

بن الحسين بن محمد أبو أخآبرنا قال وأأربعمائاة، وأتسعين سبع سنة الحجة ذي من عشر
بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي

القاسم حدثنا قال أبي، حدثني قال القاسم، بن محمد حدثنا قال الحراز، حيويه بن زكريا
قال قيس، بن نوح حدثنا قال هاروأن، بن يزيد حدثنا قال الهمداني، زيد بن الحسن بن

على الصلة الناس يعلم السلم عليه طالب أبي بن علي قال: كان الكندي سلمة حدثنا
داحي قولوا: "اللهم فيقول المنبر، على وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول

شرائاف اجعل وأسعيدها، شقيها فطرتها، على القلوب وأجبار المسموكات، وأبارئ المدحوات
محبتك، وأرأفة بركاتك وأنوامي صلواتك

أغلق لما وأالفاتح سبق لما الخاتم وأرسولك، عبدك محمد على نجيك المعروأف الجلية على
ًا لطاعتك، بأمرك اضطلع كما الباطيل لجيشات وأالدامغ بالحق الحق وأالمعلن لوحيك وأاعي

ًا ًا لعهدك، حافظ حتى عزم، في وأهن وألآ قدم في نكل غير في أمرك، نفاذ على ماضي
ًا أوأرى وأأبهج الباطيل، خآوضات بعد القلوب هديت أسبابه بأهله تصل الله آلآءا لقابس قابس

علمك وأصاحب المأمون، أمينك فهو الحكام، وأسائارات السلم، منيرات العلم موضحات
بناءا على أعل الله رحمة، بالحق وأرسولك نعمة، وأبعيثك الدين، يوم وأشهيدك المخزوأن،

الشهادة مقبول إياه بانبعاثك وأاجعله نوره، له وأأتمم وأأنزله لديك مثواه وأأكرم بناه، البانين
عظيم. وأبرهان وأحجة فصل، وأخآطة عدل منطق ذا المقالة، وأمرضي

القاسم بن محمد لنا قال حيويه، ابن لنا قال الجوهري، لنا قال السيد، لنا "وأبه" قال
المسموكات: وأبارئ المبسوطات، الرضين باسط يا المدحوات: معناه داحي قوله النباري،

رفعه. الشيءا: إذا سمك قد يقال المرفوعات، السموات خآالق يا معناه
ًا بنى السماءا سمك الذي الفرزدق: إن قال السماءا. رفع أراد وأأطول أعز دعائامه لنا=بيت

وأالقول السلم، وأالفطرة بالسلم، أحدهما: جبرها قولآن، فيه فطرتها على القلوب وأجبار
على يقدروأن ما حتى التوحيد السلم أهل قلوب ألزم الفطرة: أي على القلوب الخآير: أجبر

ً لنه الجود، هو وأالوأل تركه، قولهم: في إلآ أفعل من يبنى ما وأقل فعل، من يأتي فعالآ
وأالنكل: الباطل، من يرتفع ما الباطيل: المهلك جيشات الدامغ أدرك. وأقوله من دراك

ضياءا لنها توراة وأالتوراة: سميت وأأضاءا، وأأوأرى: أنار وأالوهن: الفتور، وأالقدم: التقدم، الضعيف،



معناه بأهله، الله: نعمه وأآلآءا وأالقابس: المستضيءا يشبهه، وأما العود في وأالقبس: النار وأنور،
وأقام. نهض وأاضطلع: معناه القبس، بأهل

الله عبد أبو حدثنا قال عليه، قراءاة التنوخآي المحسن بن علي القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
النجيري بن محمد بن يحيى حدثني قال العسكري، الدقاق عبيد بن محمد بن الحسين
رافع أبي بن الله عبيد بن محمد بن معمر حدثنا قال يحيى، بن زياد حدثنا قال الحناني،

علي، وأليصل فليذكرني أحدكم أذن طنت فقال: "إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي مولى
بخير". ذكرني من الله ذكر وأليقل

ذكريا، أبو هو قال الحناني، يحيى عن الحافظ بكر أبا الخطيب سألت السيد "وأبه" قال
ثقة. بصري طالب أبو هو وأزياد ثقة، بغدادي الكجي مسلم أبو عنه وأروأى

بن وأمحمد له وأاللفظ البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ماسي، بن أيوب بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قالآ البندار، عثمان بن محمد

-يعني يزيد بن خآالد حدثنا قال النصاري، القاضي إسحاق بن موسى بكر أبو حدثناه قال
صلى الله رسول يقول: ارتقى مالك بن أنس سمع أنه وأردان بن سلمة حدثنا قال العمري،

الثالثة ارتقى ثم آمين، فقال الثانية ارتقى ثم آمين، فقال المنبر درجة وأسلم وأآله عليه الله
جبريل فقال: أتاني آمين؟ قولك ما الله رسول يا فقيل آمين، فقال استوى ثم آمين، فقال
آمين. فقلت عليك، يصل فلم عنده ذكرت امرئ أنف محمد: رغم يا لي فقال السلم عليه
أدرك امرئ أنف رغم آمين. فقال فقلت الجنة، يدخآله فلم أبويه أدرك امرئ أنف رغم قال

آمين. فقلت له، يغفر فلم رمضان شهر
قال بواسط، عليه بقراءاتي العطار أحمد بن المظفر بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال مسدد، حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال السقا، بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا
قال قال هريرة، أبي عن سعيد أبي بن سعيد عن الرحمن عبد حدثنا قال بشر، حدثنا

وأرغم علي، يصل فلم عنده ذكرت رجل أنف وأسلم: "رغم وأآله عليه الله صلى الله رسول
ثم رمضان عليه دخآل رجل أنف وأرغم الجنة، يدخآله فلم الكبيرين أبويه أدرك رجل أنف

له". يغفر أن قبل انسلخ
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الفراءا، صالح أبو حدثنا قال الطبراني، مرثد بن هاشم حدثنا قال الطبراني، سليمان القاسم
عبد عن زاذان عن السايب بن الله عبد عن العمش عن الفزاري إسحاق أبو حدثنا قال
في وأجل عز لله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، بن الله

السلم". أمتي عن يبلغوني سياحين ملئاكة الرض
الديري إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

عن السايب بن الله عبد عن الثوري عن الرزاق عبد عن بره، بن محمد بن وأإبراهيم
وأجل عز لله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، ابن عن زاذان
السلم". أمتي عن يبلغوني الرض في سياحين ملئاكة

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ربيع شهر سلخ الجمعة يوم عليه قراءاة الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

محمد حدثنا قال الهمذاني، الحسن بن محمد حدثنا قال وأثلثمائاة، وأخآمسين أربع سنة الخآر
حدثنا قال النخعي، نعيم أبو حدثنا قال هاني، بن الرحمن عبد دحثنا قال الهمذاني، عبيد بن
عن بكر أبي بن محمد بن القاسم بن الله عبيد بن عاصم عن النخعي، - يعني مالك أبو

عليه صلت صلة علي صلى وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قالت عائاشة،
فليقل". أوأ ذلك من فليكثر علي صلى بما الملئاكة

بواسط، عليه بقراءاتي العطار بن أحمد بن المظفر بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
مسدد، حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال السقا، بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال
هريرة، أبي عن أبيه عن العلءا عن إسحاق، بن الرحمن عبد حدثنا قال بشر، حدثنا قال
له كتب وأاحدة صلة علي صلى وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

حسنات". عشر
حدثنا قال الطبراني، سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال المحاربي، عبيد بن محمد حدثنا قال الشناني، مصعب بن محمد بن الحسين
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال أمامة. قال أبي عن مكحول عن عمير، بن موسى

ًا عليه الله صلى علي صلى وأسلم: "من يبلغنيها". حتى موكل ملك بها عشر



منزله في عليه بقراءاتي غسان بن أحمد بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال يحيى، بن زكريا حدثنا قال محمد، بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال بالبصرة،

عبد أخآبرني قال يعقوب، بن موسى حدثنا قال مخلد، بن خآالد حدثنا قال شيبة، أبو أخآبرنا
قال مسعود، ابن عن أبيه عن الهاد بن شداد بن الله عبد أخآبرني قال كيسان، بن الله
صلة". علي أكثرهم القيامة يوم بي الناس وأسلم: "أوألى وأآله عليه الله صلى النبي قال

التستري، إسحاق بن الحسين حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
يعقوب بن موسى حدثنا قال مخلد، بن خآالد حدثنا قال شيبة، أبي بن عثمان حدثنا قال

عن الهاد ابن عن شداد، بن الله عبد حدثني قال كيسان، بن الله عبد حدثني قال الربعي،
أوألى وأسلم: "أن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، بن الله عبد عن أبيه

صلة". علي أكثرهم القيامة يوم بي الناس
بن محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الذكواني الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن إبراهيم سمعت قال ناصح، بن نعيم بن أحمد حدثنا قال إجازة، خآالي أخآبرنا قال حيان،
بن الله عبد بن كثير بن خآلد أن بلغني قال المقري، يزيد بن الله عبد حدثنا يقول، عيسى
بن لخلد النار من براءاة مكتوب: هذه فيها رقعة رأسه عند فوجدوأا النزع، في كان مسلم
صلى النبي على يصلي كان بيته: إنه وأأهل أهله فقالت عمله؟ كان ما عنه فسألوا كثير،
المي. النبي على صل يقول: اللهم مرة، ألف جمعة كل وأسلم وأآله عليه الله

ذي من وأالعشرين الثاني في أمله عنه الله رضي بالله المرشد المام السيد "وأبه" إلى
قراءاة العتيقي محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا قال وأأربعمائاة، وأسبعين ثمان سنة الحجة
الحسن أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة العتيقي محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا قال عليه،
بن الرحمن عبد حدثنا قال البيع، هاروأن بن محمد بكر أبو حدثنا قال المظفر، بن محمد
الدستوائاي، صاحب هشام حدثنا قال القطان، سعيد بن يحيى حدثنا قال الحكم، بن بشر
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي حمار: أن بن عياض عن مطرف عن قتادة حدثنا قال

مما جهلتم ما أعلمكم أن أمرني وأجل عز ربي خآطبته: إن في فقال يوم ذات خآطب
الصل. في كان كذا الحديث، فذكر هذا، يومي في علمني

الديري، إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
الشخير بن الله عبد بن مطرف عن قتادة عن معمر أخآبرنا قال الرزاق، عبد حدثنا قال
الله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال المجاشعي، حمار بن عياض عن
عبادي نحلته مال كل قال وأإنه هذا، يومي في علمني مما جهلتم ما أعلمكم أن أمرني قد

وأحرمت دينهم عن فاخآتالتهم الشياطين فأتتهم كلهم، حنفاءا عبادي خآلقت وأإني حلل، لهم
ًا، به أنزل لم ما بي يشركوا أن وأأمرهم لهم، أحللت ما عليهم أن أمرني الله وأإن سلطان
ًا، أعزوأ ًا فقلت قريش بك، وأأبتلي لبتليك بعثتك إنما فقال خآبزة، يدعوه حتى رأسي يثلغوا إذ
ًا عليك أنزلت وأقد الله، يعزك فأعزهم وأاليقظة، المنام في تقرأه الماءا، يغسله لآ كتاب

ًا وأابعث عليك، ينفق وأأنفق ثم عصاك، من أطاعك بمن وأقاتل أمثالهم، بخمسة يمدك جيش
وأرجل وأمسلم، قربى ذي لكل القلب رقيق رحيم وأرجل مقسط، ثلثة: إمام الجنة أهل قال
لآ تبع فيكم هم الذين له، زبر لآ الذي خآمسة: الضعيف النار متصدق. وأأهل عفيف غني

ً بذلك يبغون لآ وأرجل مالك، وأعن أهلك عن يخادعك أصبح أصبح إن وأرجل مالآً، وألآ أهل
به"، ذهب إلآ دق وأإن طمع له يخفى

وأالكذب. البخل فذكر وأالشنطير: الفاحش. قال
حدثنا قال جهل، بن السري حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

بن عياض عن مطرف عن قتادة عن الزبير، بن مجاعة حدثنا قال رشيد، بن الله عبد
ما أعلمكم أن أمرت فقال: إني وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: خآطبنا حمار

من النخل من سقط ما وأالمثلغ يشدخآوه، رأسي: أي يثلغوا نحوه. قوله فذكر تجهلون
زبر: لفلن ما يقال وأالتماسك، العقل وأالزبر: قلة شدخآته، رأسه ثلغب يقال فانشدخ، الرطب

تماسك. وألآ عقل أي
بن الله عبد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الذكواني القاسم أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

أبو حدثنا قال عاصم، أبي بن عمر بن أحمد بكر أبو حدثنا قال القتات، محمد بن محمد
حمار بن عياض عن مطرف عن قتادة عن سعيد عن عدي، أبي ابن حدثنا قال موسى،

الله رسول سمعت وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول حرم له يقال وأكان المجاشعي،
علمني، مما جهلتم ما أعلمكم أن إلي أوأحى وأجل عز يقول: إن وأسلم وأآله عليه الله صلى
الصل. في كذا الحديث ذكر ثم عبادي، خآلقت إني



بن محمد الحسين أبو أخآبرنا قال العتيقي، محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن عثمان بن هاروأن بن محمد بن أحمد عمروأ أبو حدثنا قال الحافظ، موسى بن المظفر
بكر أبو صهيب بن عباد حدثنا قال هاروأن، بن محمد أبي حدثني قال المصري، مرزوأق
عبد بن مطرف عن قتادة حدثنا قالآ القاسم، بن وأروأح الدستوائاي هشام حدثنا قال الكلبي،

عن قتادة حدثنا قال البصرة، صاحب همام وأحدثنا قال المجاشعي، حمار بن عياض عن الله
ًا أن الشخير بن وأيزيد العدوأي زياد بن علءا سمع أنه عمار بن عياض عن حدثهما مطرف

أن أمرني وأجل عز ربي إن خآطبته: ألآ في يقول وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
خآلقت وأإني حلل، عبادي نحلته مال كل إن هذا، يومي علمني مما جهلت ما أعلمكم
الصل. في كان كذا بطوله الحديث وأذكر أتتهم، الشياطين وأإن كلهم حنفاءا عبادي

مسلم وأأبو العزيز عبد بن علي حدثني قال الطبراني، أخآبر قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
قال الخوصي، عمر بن جعفر حدثنا قال المبارك، بن يحيى بن وأمحمد خآليفة وأأبو الكني
مطرف. أخآو الله عبد بن يزيد قال زياد، بن العلءا حدثني قال قتادة، عن همام حدثنا

ًا أن اسمهما همام نسي آخآران رجلن وأحدثني سمع أنه حمار بن عياض عن حدثهما مطرف
صلى الله رسول

مما جهلتم ما أعلمكم أن أمرني وأجل عز الله خآطبته: "إن في يقول وأسلم وأآله عليه الله
وأإنها كلهم حنفاءا عبادي خآلقت وأإني حلل عبادي نحلت مال كل إن هذا، يومي علمني

بي يشركوا أن وأأمرتهم لهم أحللت ما عليهم حرمت دينهم عن فاخآتالتهم الشياطين أتتهم
ًا به أنزل لم ما وأعجميهم عربيهم فمقتهم الرض أهل إلى اطلع وأجل عز الله وأإن سلطان

ًا عليك وأأنزلت بك، وأأبتلي لبتليك بعثتك محمد: إني يا فقال الكتاب، أهل من بقايا غير كتاب
ًا تقرأ الماءا يغسله لآ ًا، يقظان ًا، أغزوأ أن إلي أوأحي الله وأإن وأنائام ًا قريش رب يا فقلت: إذ

ننفق وأأنفق فسنعزك، وأأعزم استخرجوك، كما فقال: استخرجهم خآبزة فيدعوه رأسي يثلغوا
ًا وأابعث عليك، وأقال قال عصاك، من أطاعك بمن وأقالت أمثالهم، خآمسة نبعث جيش

قربى ذي بكل القلب رقيق رحيم وأرجل موفق، مقسط سلطان ثلثة: ذوأ الجنة أصحاب
وأإن طمع له يخفى لآ خآمسة: رجل النار أصحاب متصدق. وأقال فقير عفيف وأرجل وأمسلم،

لآ الذي وأالضيف وأمالك، أهلك عن يخادعك وأهو إلآ يصبح وألآ يمسي لآ وأرجل الجابة، دق
ًا فيكم هم الذين له، زبر ً يبغون لآ تبع الموالي من الله عبد أبا يا رجل فقال مالآً، وألآ أهل
ًا خآدمه من فيصيب خآدمة للرجل يكون التابعة هم قال العرب؟ من أم هم نكاح. غير سفاح

مسلم. لبي وأاللفظ وأالكذب البخل وأذكر وأالشنطير: الفحاش. قال
حنبل، بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

العلءا حدثني قال قتادة، حدثني قال يحيى، بن همام حدثنا قال خآالد، بن هدية حدثني قال
ًا آخآر: أن وأرجل وأعقبة مطرف أخآي الله عبد بن وأيزيد زياد بن عياض عن حدثهم مطرف
عز الله يقول: إن فسمعته قال وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي خآطبة شهد أنه حمار بن

نحوه. فذكر جهلتم ما أعلمكم أن أمرني وأجل
حنبل، بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

عن حمار، بن عياض عن مطرف عن قتادة، عن شعبة عن سعيد بن يحيى حدثنا قال
نحوه. وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي

قراءاة المقري الجورذاني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه،
مطرف عن الحسن عن حكيم عن عوف عن شهاب أبو حدثنا قال مهدي، بن المعلى يعلى

عبد بن
الله فقال: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول خآطبنا قال حمار، بن عياض عن الله

كل وأإن كلهم حنفاءا عبادي خآلقت إني قال وأإنه هذا، يومي علمني مما أعلمكم أن أمرني
عليهم وأحرمت دينهم عن فاخآتالتهم أتتهم الشياطين وأإن حلل، لهم فهو عبادي نحلته مال

ًا به أنزل لم ما بي يشركوا أن وأأمرتهم أحللت الذي وأإن خآلقي يغيروأا أن وأأمرتهم سلطان
أهل من بقايا إلآ وأعجميهم عربيهم فمقتهم يبعثني أن قبل الرض أهل إلى نظر الله

ًا عليك أنزلت قد إني قال وأأنه الكتاب ًا فتقرأ الماءا يغسله لآ كتاب ًا، نائام الله وأإن وأيقظان
ًا، أحرق أن أمرني ًا رب أي قلت وأإني قريش خآبزة. فيدعوه رأسي يثلغوا إذ
ًا وأابعث عليك، ننفق وأأنفق فنسعزك، وأاغزهم استخرجوك، كما قال: استخرجهم "وأإنه جيش
أحمد بخط كتابي في كان هكذا قال عصاك، من أطاعك بمن وأقاتل أمثالهم، خآمسة نبعث



ًا أحرق أن الفقيه جعفر بن ًا أغزوأا أن هو وأإنما فيه وأصحف قريش روأيناه ما على قريش
قبل. من

 السادس الحديث
طالب أبي بن علي المؤمنين أمير فضل
 بذلك يتصل وأما السلم عليه

الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبي القاضي عن يروأيه تعالى
بالله المرشد المام الجل السيد حدثنا قال قراءاة، وأالده عن ذلك يروأي وأهو عليه قراءاة
من إملءا الله رحمهما الله عبد أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين أبو عنه الله رضي

عليه بقراءاتي المعدل أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا قال لفظه،
عبد ابن أخآبرنا قال المعدل، إبراهيم بن إسحاق بن الحسن محمد أبو أخآبرنا قال بأصفهان،

حدثنا قال عثمان، بن سهل حدثنا قال الرحيم، عبد بن عمران حدثنا قال ماهان، بن الله
الله رضي عباس ابن عن عكرمة عن يحدث نديمة بن علي سمعت قال راشد، بن عيسى

وأشريفها، أميرها علي كان إلآ آمنوا الذين أيها يا القرآن في آية الله أنزل قال: ما عنه
ذكر فما آية، غير في وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد أصحاب تعالى الله عاتب وألقد
ًا بالخير. إلآ السلم عليه علي

بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا عنه، الله رضي بالله المرشد المام السيد "وأبه" قال
أحمد

الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن
قال الطحان، الحسن بن حرب حدثنا قال القنطري، المزني العباس بن أحمد حدثنا قال

رسول أن جده، عن أبيه عن رافع أبي بن الله عبد بن محمد عن يعلى بن يحيى حدثنا
تقول أن لولآ بيده نفسي السلم: "وأالذي عليه لعلي قال وأسلم وأآله عليه الله صلى الله
ً اليوم فيك لقلت مريم بن عيسى في النصارى قالت ما أمتي من طوائاف فيك لآ مقالآ
البركة. به يطلبون قدميك أثر من التراب أخآذوأا إلآ المسلمين من بأحد تمر

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو "وأبه" أخآبرنا
بن الحسين بن عمر الحسين أبو حدثنا قال سنبك، بن إبراهيم بن محمد بن عمر القاسم

موسى حدثنا قال المروأرذي، زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشناني، مالك بن علي
بن جعفر أبيه عن محمد بن جعفر بن موسى حدثني قال العور، المروأزي إبراهيم بن

عليهما علي عن أبيه عن الحسين، بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن محمد،
موسى إلى ينظر أن أراد وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم،

طالب". أبي بن علي إلى فلينظر حلمه، في نوح وأإلى بطشه، شدة في
في ببغداد عليه بقراءاتي الواعظ محمد بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ميتم بابن المعروأف حماد بن محمد بن أحمد بن محمد جعفر أبو أخآبرنا قال الرصافة،

بن محمد بن الله عبد بن محمد بن جعفر بن القاسم محمد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة
جعفر حدثني قال محمد، أبيه عن جعفر أبي حدثني قال طالب، أبي بن علي بن عمر

أبي عن الحسين بن علي أبي حدثني قال الباقر، علي بن محمد أبي حدثني قال الصادق،
صلى الله رسول قال: سمعت السلم عليهم طالب أبي بن علي أبيه عن الشهيد الحسين

ًا أن يقول: "لو وأسلم وأآله عليه الله عمر وأهو سنة آلآف سبعة وأجل عز الله عبد عابد
ًا السلم عليه طالب أبي بن علي ببغض وأجل عز الله أتى ثم الدنيا ًا لحقه جاحد ناكث

أنفه". وأجده جده الله لتعس لولآيته
بقراءاتي المحروأقي الحكم بن إسماعيل بن محمد بن الحكم القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

البزار، الثيملي النحاس بن الحسين بن محمد الطيب أبو أخآبرنا قال الكوفة، جامع في عليه
قال يعقوب، بن عباد حدثنا قال البجلي، الوليد بن العباس بن علي الحسن أبو حدثنا قال

ياسر، بن عمار بن محمد بن عبيدة أبي عن الله عبد بن محمد عن هاشم بن علي أخآبرنا
جده عن أبيه عن

وأسلم: "أوأصي وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه، الله رضي ياسر بن عمار
وأمن تولآني، فقد تولآه فمن السلم، عليه طالب أبي بن علي بولآية وأصدقني بي آمن من

فقد أبغضه وأمن الله، أحب فقد أحبني وأمن أحبني فقد أحبه وأمن الله، تولى فقد تولآني
الله". أبغضه فقد أبغضني وأمن أبغضني



محمد بحر أبو أخآبرنا قال الواعظ، شاهين بن أحمد بن عمر بن الله عبيد أخآبرنا "وأبه" قال
أبو أوأس بن سعيد حدثنا قال يونس، بن محمد حدثنا قال البريهاري، علي بن الحسن بن
عنه: الله رضي لسليمان قلت قال النهدي، عثمان أبي عن عوف حدثنا قال النصاري، زيد
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت إني فقال السلم، عليه لعلي حبك أشد ما

ًا أحب يقول: "من ًا أبغض وأمن أحبني، فقد علي أبغضني". فقد علي
جامع في عليه بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد أخآبرنا "وأبه" قال
بكر أبو أخآبرنا قال المعدل، زيد بن إسحاق بن الحسن محمد أبو أخآبرنا قال أصفهان،

بن الحسين حدثنا قال الرحيم، عبد بن عمران حدثنا قال ماهان، بن الله عبد بن محمد
بن جعفر حدثنا قالوا وأمسدد، وأالحمالي مطرف بن السلم وأعبد سليمان، بن جعفر

صلى الله رسول قال قال حصين، بن عمران عن مطرف عن الذارع يزيد عن سليمان،
وأهو منه وأأنا مني علي علي، من تريدوأن ما علي، من تريدوأن وأسلم: "ما وأآله عليه الله
بعدي". مؤمن كل وألي

إبراهيم بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال المقنعي، محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
قال البوشجي، مرثد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة البزار شاذان بن الحسن بن

بن محمد عن إدريس أبو حدثنا قال صبيح، بن إسماعيل حدثنا قال كريب، أبو حدثنا
لعلي وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه، الله رضي جابر عن المنكدر

لآ أنه إلآ موسى من هاروأن بمنزلة مني تكون أن ترضى السلم: "أما عليه طالب أبي بن
من إلآ كتبناها ما الحديث في الزيادة المام: هذه السيد لنا لكنته". قال كان وألو بعدي نبي
الروأاية. هذه

العلءا بابن المعروأف المقري الواعظ محمد بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو أخآبرنا قال ميتم، بن محمد بن أحمد بن محمد جعفر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي

طالب، أبي بن علي بن عمر بن محمد بن الله عبد ابن محمد بن جعفر بن القاسم أحمد
عن علي بن محمد أبيه عن الله، عبد بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر أبي حدثنا قال
بن علي أبيه

أبي بن علي المؤمنين أمير أبي لي قال قال السلم، عليهما الحسين أبيه عن الحسين
معي من كل أن بذلك عنى ياسر: إنما بن عمار فقال النار، قسيم السلم: أنا عليه طالب

ً الباطل على معاوأية مع من وأكل الحق، على فهو مضلً. ضالآ
عليه، بقراءاتي الكوفي بن المقري علي بن أحمد بن الله عبيد الفضل أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحسين أبو حدثنا قال المقري، الكناني أحمد بن إبراهيم بن عمر حفص أبو أخآبرنا قال
محمد حدثني قال الحربي، الحسن بن إسحاق حدثنا قال الشناني، القاضي الحسن بن عمر

تقول الله: ما عبد أبا يا رجل له فقال حنبل بن أحمد عند يقول: كنا الطوسي منصور بن
ًا أن يروأي الذي الحديث هذا في ذا من تنكر وأما النار؟ قسيم أنا قال السلم عليه علي

مؤمن إلآ يحبك السلم: "لآ عليه لعلي قال وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن روأينا أليس
قلنا المنافق؟ فأين قال الجنة، في قلنا المؤمن؟ أين قال بلى، قلنا منافق، إلآ يبغضك وألآ
النار. قسيم فعلي قال النار، في

أبي الجليل الشريف ابنا وأإبراهيم الحسن طاهر وأأبو محمد أبو الشريفان أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد بن محمد الفضل أبو أخآبرنا قالآ الكوفي، الزيدي الحسيني عمر بن محمد الحسن
حدثني قال العلوي، إبراهيم بن الحسين بن الله عبيد أحمد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة
بن محمد جعفر أبي عن بالري، منزله في الرازي الله عبد بن العظيم عبد حدثنا قال أبي،
طالب أبي بن علي جده عن أبيه عن الحسين بن علي عن آبائاه عن أبيه عن الرضي علي

ًا قال: قلت السلم، عليهم قلت: المرءا كتابه في بها تصديقي وأتعالى تبارك الله أنزل أربع
القول" وأقلت: من لحن في تعالى: "وألتعرفنهم الله فأنزل ظهر تكلم فإذا لسانه تحت مخبوءا
ًا جهل -أوأ بعلمه" وأقلت: "قدر يحيطوا لم بما كذبوا وأجل: "بل عز الله فأنزل عاداه، شيئ

اصطفاه الله طالوت: "إن قصة في تعالى الله فأنزل يحسنه، ما امرئ كل قال- قيمة
تعالى: "وألكم الله فأنزل القتل، يقل وأالجسم" وأقلت: القتل العلم في بسطة وأزاده عليكم

اللباب". أوألي يا حياة القصاص في
عليه بقراءاتي الكوفي بن المقبري علي بن أحمد بن الله عبيد الفضل أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال المقري، الكناني أحمد بن إبراهيم بن عمر حفص أخآبرنا قال ببغداد، منزله في
قال الجربي، الحسن بن إسحاق حدثني قال الشناني، القاضي الحسن بن عمر الحسين أبو



من لحد روأى يقول: ما حنبل بن أحمد سمعت قال الطوسي، منصور بن محمد حدثني
السلم. عليه لعلي أكثر الفضائال

عمر بن محمد الحسن أبي الجليل الشريف إبراهيم طاهر أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
بقراءاتي الشروأطي علي بن محمد بن محمد الحسين وأأبو عليه، قراءاة الزيدي الحسيني

الشيباني، الله عبد بن محمد الفضل أبو حدثنا الشروأطي وأقال الشريف، أخآبرنا قال عليه،
الجاحظ سمعت قال الجاحظ، صاحب الشروأطي قال حية، أبي بن الوهاب عبد حدثنا قال

وأفاه إن المتكلم على محنة السلم عليه يقول: علي النظام سمعت قال بحر، بن عمروأ
صعبة اللسان، حادة الوزن، دقيقة الوسطى وأالمنزلة أساءا، حقه بخسه وأإن غل، حقه

الذكي. الحاذق على إلآ الترقي
بقراءاتي بالمكفوف المعروأف المؤدب محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

سعيد أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه،
عباس ابن قال: بلغ جبير بن سعيد عن زيد بن علي عن حماد عن وأاثق بن جندار الثقفي،

ًا أن عنه الله رضي خآذ الله عبد بن علي لآبنه فقال السلم، عليه علي في يقعون قوم
سبحان قالوا الله؟ الساب فقال: أيكم إليهم انتهى حتى بيده فأخآذه إليهم، بي فاذهب بيدي
وأسلم؟ وأآله عليه الله صلى الله رسول الساب أيكم فقال أشرك، فقد الله سب من الله

قال ذلك، كان قد قالوا لعلي؟ الساب أيكم فقال كفر، فقد الله رسول منسب قالوا
ًا سب يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول لسمعت فاشهد، سبني، فقد علي

عنهم، تولى النار" ثم في وأجهه على الله كبه الله سب وأمن الله، سب فقد سبني وأمن
إلى التيوس مزوأرة=نظر بأعين إليك يقول: نظروأا فأنشأ رأيتهم؟ كيف علي لآبنه فقال
إلى الذليل أذقانهم=نظر ناكسوا الحواجب فقال: حزر أبوك، فداك زدني قال الجازر شفار
ًا، أجد ما قال أبوك، فداك زدني قال القاهر العزيز على خآزي أجد: أحياؤهم لكني قال مزيد

الموفق بن يحيى لحسين أبو الجل السيد حدثنا "وأبه" قال للغابر فضيحة أمواتهم=وأالميتون
بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال، الله رحمه الحسني الله عبد أبي بالله
الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة
الحسن بن حرب حدثنا قال القنطري، المزني العباس بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال

عن أبيه عن رافع أبي بن الله عبيد بن محمد عن يعلى، بن يحيى حدثنا قال الطحان،
عليه لعلي قال وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن جده

وأمن أبغضني فقد أبغضه وأمن الله، أحبه فقد أحبني وأمن أحبني فقد أحبه السلم: "من
الله". أبغض فقد أبغضني

العلف ابن الواعظ يوسف بن محمد بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ميتم بابن المعروأف حماد بن محمد بن أحمد بن محمد جعفر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي

بن محمد بن الله عبد بن محمد بن جعفر بن القاسم محمد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة
عبد أبي عن محمد أبيه عن محمد بن جعفر أبي حدثني قال طالب، أبي بن علي عمر
العابدين سيد الحسين بن علي أبيه عن الباقر علي بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر الله
وأآله عليه الله صلى الله رسول جدي سمعت قال الشهيد، علي بن الحسين أبيه عن

فليتول ربي وأعدني التي الجنة وأيدخآل ميتتي وأيموت حياتي يحيا أن أحب يقول: "من وأسلم
لن فإنهم بعدي، من الدجى وأمصابيح الهدى أئامة الطاهرين، وأوأرثته طالب أبي بن علي

الضللة". باب إلى الهدى باب من يخرجوكم
قال بأصفهان، عليه بقراءاتي المكفوف أحمد أبو محمد بن علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن الحسن حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
قال القرشي، الحارث بن محمد حدثنا قال الوهاب، عبد بن الله عبد حدثنا قال هريرة، أبي

عباس ابن عن رباح أبي بن عطاءا عن الشهيد، بن حبيب حدثنا قال جابر، بن محمد حدثنا
حياتي يحيا أن سره وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه، الله رضي

طالب أبي بن علي فليتول بيده، وأجل عز ربي غرسها التي عدن جنة وأيدخآل ميتتي وأيموت
لحمي من عترتي وأهم وأفهمي، علمي الله أعطاهم بعدي، من وأالئامة الوألياءا فهم وأأوأصياه،

الله أنالهم لآ أمتي لتقتلنهم وأالله أمتي، من ظالمهم من أشكو وأجل عز الله إلى وأدمي،
شفاعتي". وأجل عز

حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد أخآبرنا قال هذا، محمد أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال طلحة، بن عمروأ حدثنا قال عتبة، بن عبيد بن محمد حدثنا قال حمزة، بن محمد

الله صلى النبي عن أرقم، بن زيد عن جعفر أبي عن معروأف عن إبراهيم، بن إسحاق



قال: بلى، قالوا تضلوا؟ وألم تهلكوا لم ابتعتموه إذا بمن أخآبركم قال: "ألآ وأسلم وأآله عليه
ثم وأصدقوه، وأناصروأه جانبه- فقال: وأآزروأه إلى السلم عليه - وأعلي طالب أبي بن علي

لكم". قلت بالذي أمرني السلم عليه قال: جبريل
القاسم أبو أخآبرنا قال الرجي، أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عمر
مالك بن علي بن الحسن بن عمر الحسين أبو أخآبرنا قال البجلي، سنبك بن محمد بن

إبراهيم بن موسى حدثنا قال المروأروأزي، زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشناني،
أبيه عن محمد بن جعفر أبيه عن محمد، بن جعفر بن موسى حدثني قال العور، المروأزي

رسول قال قال السلم، عليهم علي عن أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن علي بن محمد
ً فيك إن علي وأسلم: "يا وأآله عليه الله صلى الله السلم عليه مريم بن عيسى من مثل

أن وألولآ أمه، بهتوا حتى اليهود وأأبغضته له، ليس الذي بالمنزل أنزلته حتى النصارى أحبته
لآ قولآً، فيك لقلت مريم بن المسيح في النصارى قالت ما أمتي من طوائاف فيك تقول
وأوأزيري أخآي أنت وألكن طهورك، فضل وأطلبوا ترابك من أخآذوأا إلآ أمتي من بمل تمر

علمي". وأعيبة وأوأارثي وأصفيي
قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبي بن عثمان بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
محمد عن هاشم، بن علي حدثنا قال القزاز، فرات بن الحسن بن يحيى حدثنا قال شيبة،

جده عن أبيه عن رافع أبي بن الله عبيد بن عون حدثنا قال رافع، أبي بن الله عبيد بن
إليه- يوحى -أوأ نائام وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على قال: دخآلت رافع أبي
كان فإن الحية، وأبين بينه فاضطجعت فأوأقظه، أقتلها أن فكرهت البيت جانب في حية وأإذا

آمنوا" وأالذين وأرسوله الله وأليكم الية: "إنما هذه يتلو وأهو فاستيقظ دوأنه، بي كان شيءا
الحية، هذه لمكان فقلت هاهنا؟ أضجعك ما فقال جانبه، إلى فرآني الله، الحمد قال الية،
ًا، يقاتلون قوم بعدي رافع: سيكون أبا يا فقال بيدي فأخآذ فقتلتها، فاقتلها، إليها ثم قال علي
بلسانه يستطع لم فمن فبلسانه، بيده جهادهم يستطع لم فمن جهادهم، الله على حق

شيءا". ذلك وأراءا ليس فبقلبه،
عليه بقراءاتي المقرئ الجورذاني أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن أحمد أخآبرنا قال المديني، شهدل بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال بأصفهان،

قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، سعيد بن
علي عن آبائاه، عن أبيه عن الحسن ابن زيد بن الحسن عن مخارق، بن حصين حدثنا

وأرسوله الله وأليكم الية: "إنما هذه فيه فنزلت راكع، وأهو بخاتمه تصدق السلم: أنه عليهم
آمنوا". وأالذين

عباس: "إنما ابن عن أبيه عن الصمد عبد عن مخارق بن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
السلم. عليهم طالب أبي بن علي في آمنوا" نزلت وأالذين وأرسوله الله وأليكم

الحسين أبي الشهيد المام عن خآالد بن عمروأ عن مخارق بن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
ذلك. مثل السلم عليهم علي عن آبائاه عن علي، بن زيد

آبائاهما عن علي ابني وأزيد محمد عن الجاروأد، أبي عن مخارق، بن حصين "وأبإسناده" عن
السلم. عليه علي في نزلت أنها

أبيه عن الرافعي الله عبيد بن محمد عن سعيد بن هاروأن عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
السلم. عليه علي في نزلت أنها رافع أبي عن جده عن

عليه علي عن الصبغ عن طريف بن سعيد عن مخارق بن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
مثله. السلم

جعفر وأأبي الحسين، بن علي عن حمزة أبي عن مخارق، بن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
مثله.

مثله. عباس ابن عن أبيه عن مجاهد، عن الوهاب عبد عن حصين، حدثنا "وأبإسناده" قال
عليه بقراءاتي المؤدب المكفوف محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحسن حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال بأصفهان،

بن الرحمن وأعبد التستري زهير بن يحيى بن أحمد حدثنا قال هريرة، أبي بن محمد بن
بن الوهاب عبد عن الرزاق عبد حدثنا قال منصور، بن أحمد حدثنا قالآ الزهري، أحمد

أبي ابن علي في نزلت وأرسوله" قال الله وأليكم عباس: "إنما ابن عن أبيه عن مجاهد
السلم. عليه طالب



بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المكفوف علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد حدثنا قال هريرة، أبي بن محمد بن الحسن حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد

السائاب بن محمد عن مروأان بن محمد عن السود، بن محمد حدثنا قال الوهاب، عبد بن
قد ممن قومه من نفر وأمعه سلم بن الله عبد قال: أقبل عباس ابن عن صالح أبي عن

لنا وأليس بعيدة منازلنا إن الله رسول يا فقالوا وأسلم، وأآله عليه الله صلى بالنبي آمنوا
وأصدقناه وأبرسوله بالله آمنا رأوأنا لما قومنا وأإن المجلس، هذا دوأن متحدث وألآ مجلس
له فقال علينا، ذلك فشق يكلمونا، وألآ وأيناكحونا يجالسونا أن أنفسهم على وأآلوا رفضونا

يقيمون الذين آمنوا وأالذين وأرسوله الله وأليكم وأسلم: "إنما وأآله عليه الله صلى النبي
إلى خآرج وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي إن راكعون" ثم وأهم الزكاة وأيؤتون الصلة
فقال بسائال، وأبصر وأراكع، قائام بين وأالناس المسد

ًا؟ أحد أعطاك وأسلم: "هل وأآله عليه الله صلى النبي له ًا نعم، فقال شيئ ذهب، من خآاتم
إلى بيده -وأأوأمأ القائام ذاك قال أعطاكه؟ وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى النبي له فقال
فقال أعطاك؟ حال أي وأسلم: على وأآله عليه الله صلى النبي السلم- فقال عليه علي

وأرسوله الله يتول قرأ: "وأمن ثم وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي فكبر راكع، وأهو أعطاني
حسن ذلك: أبا في يقول ثابت بن حسان الغالبون" فأنشأ هم الله حزب فإن آمنوا وأالذين
ًا=وأما وأالمحبر مدحي أيذهب وأمسارع الهوى في بطيءا وأمهجتي=وأكل نفسي تفديك ضائاع
ًا=وأزكاة كنت إذ أعطيت الذي فأنت بضائاع الله جنب في المدح خآير يا النفس فدتك راكع
الزكاة في ذلك: أوأ في وأقيل الشرائاع محكمات في وألآية=وأبينها خآير الله فيك فأنزل راكع

ًا=وأأسره تصدق بخاتمه الذي ذا من الصبارا عبده يرحم مقامها=وأالله الصلة مع في راكع
جبريل كان من الغارا يؤم أسرى محمد=وأمحمد فراش على بات كان من إسرارا نفسه
ًا=في سمي القرآن في كان من يسارا يقوم وأميكال يمينه=فيها يقوم جعلن آيات تسع مؤمن
عليه بقراءاتي العلف بن الواعظ محمد بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال كبارا
قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال ببغداد، الرصافة في

يعلى أبي بن الرحمن عبد بن الحسن أن يذكر الكوفي، غينام بن الله عبد إلينا كتب فيما
عيسى عن يعلى أبي بن محمد عن البصري جميع بن عمروأ أخآبرنا قال حدثهم، المكفوف

الله رسول قال قال يعلى، أبي أبيه عن يعلى أبي بن الرحمن عبد عن الرحمن، عبد بن
قال: "يا الذي ياسين آل مؤمن النجار ثلثة: حبيب وأسلم: "الصديقون وأآله عليه الله صلى
ً قال: أتقتلون الذي فرعون آل مؤمن وأحزقيل المرسلين"، اتبعوا قوم ربي يقول أن رجل
السلم". عليهم أفضلهم وأهو الثالث طالب أبي بن وأعلي الله،

قال عليه، بقراءاتي الرجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال محمد، بن محمد حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا
محمد بن أحمد

أبي عن الربيع، بن قيس حدثنا قال الحسن، بن الحسين حدثنا قال الهاشمي، زيد بن
عليه الله صلى النبي قال قال عنه، الله رضي عباس ابن عن مجاهد عن الرماني هاشم

بدني". من رأسي بمنزلة مني وأسلم: "علي وأآله
أحمد الحسن أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي المام السيد أخآبرنا "وأبه" قال الحكايات من
بن محمد بن الله عبيد بن محمد المفضل أبو حدثنا قال عليه بقراءاتي العتيقي محمد بن

مزاحم أبو حدثنا قال الدارقطني، بانتفاءا بالكوفة عليه قراءاة الشيباني المطلب بن عامر
الحسن قال: حضرت أبيه، عن أبي أخآبرني قال خآاقان، بن يحيى بن الله عبد بن موسى

له فقال يشكره، الرجل فأقبل فقضاها، حاجة في به يستشفع رجل وأجاءاه سهل بن
علي يقول: فرضت الحسن أنشد ثم زكاة، للجاه أن نرى وأنحن تشكرنا ما على الحسن

تستطع=فاجهد لم فإن فجد ملكت فإذا وأأشفعا أعين أن جاهي يدي=وأزكاة ملكت ما زكاة
عليه، بقراءاتي المحتسب الحسين بن علي بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال تنفعا أن كله بوسعك

الكبير المزني بكر أبي ابن وأأنشدني قال حكمان، بن الحسين علي أبو أخآبرني قال
الناس يسود وأكيف يسود لم إخآوانه على يكن=يحامي وألم فضل للمرءا يكن لم لبعضهم: إذا

منها أنت وأعيشها=إذا الحياة طول في خآير وألآ يد وألآ عليهم منه منة مثلهم=بل هو من
بن لمحمد رقعة قرأت قال أبيه، عن المحسن بن علي أخآبرنا "وأبه" قال تزوأد لم صالحا

بكذا يتطاوأل أن أسأله وأأنا وأقال وأذكرها ثابت، بن صاعد العل أبي إلى وأرقاءا بن إبراهيم
ًا: فإن سألها حاجة النجح يجعل أن الغير من وأراعاه الزمان نائابة=من الله أره لآ رأى شعر



ًا لي في الببغا الفرج لبي البيتان وأهذان قال بالظفر فيه رجائاي حسن وأإن=يخص إليه باب
رسائاله. بعض

الشافعية، إمام الفقيه طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبا القاضي سمعت "وأبه" قال
إنجاز على يحثه الشاعر بابك بن القاسم أبو الباقي محمد أبي الشيخ إلى كتب يقول

الجهات جميع من أجفى وأصارمتهم=فصرت القوم فقال: صارمني حاجته
الله هبة الغنائام أبو أنشدنا "وأبه" قال فهات بنصري تكفلت بينهم=وأقد من وأحدك لي وأأنت

سواك من حبالي طويلة: قطعت قصيدة من لنفسه إملءا الرقي السلمي عمر بن أحمد بن
لم الجود بحر رام كافل=وأمن رمت بالذي جدير وأأنت وأصال الحبائال لقطاع نزاهة=وأإني

أخآبرنا "وأبه" قال فعال شاءا ما وأالله الحمى مؤملً=منيع عام ألف فينا ستلبث الل يلوه
بن الرحمن عبد بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف
عمران بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال بها، الكوفي الحسني البطحاني محمد بن القاسم

ً الناس من العتاهية: دار لبي القزوأيني علي بن الحسن كتاب في وأجدت قال الخآباري، مللآ
"وأبه" قال أحبوه الناس أكرم لهم=من حبيب الناس وأمكرم ملوه الناس يدار لم بهم=من

لنفسه: الكاتب الجراح داوأد بن عيسى بن علي بن عيسى القاسم أبو المام السيد أنشدنا
ًا لليام وأقلت وأتعديدي وأصفي عن تجديدي=وأجل ألقاه ما فات قد أغراك من بها=بحق هزوأ
وأتحقيقه=فإنه الخير وأجانبي محمود غير أمر استوى=فالبخل مهما بالشر تبخلي لآ زيدي بي

إلى أفضى من عاش لآ الجود من بالموت بإتلفها=فالجود نفسي وأاستنفدي موجود أعوز
بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال مفقود شر فيها عيشة=الموت

أبو أنشدنا قال الندلسي، بكر بن الوليد العباس أبو أنشدنا قال عليه، قراءاة التنوخآي علي
دفعنا السلف: قد لبعض رجاءا أبي ابن أنشدنا قال بمصر، القزوأيني الوراق محمود الله عبد
أن قبلنا مات من وأشكوتم=حق إليكم وأشكونا فزعنا المنام في رأيناه غشوم=لو زمان إلى
عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال يهنا

قال بأصفهان،
بن محمد بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

يعلى بن يحيى حدثنا قال الطحان، الحسن بن حرب حدثنا قال القنطري، المزني العباس
عليه الله صلى الله رسول أن جده، عن أبيه عن رافع أبي بن الله عبيد بن محمد عن
ًا بعث وأسلم وأآله ًا، السلم عليه علي وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قدم فلما مبعث

راضون". عنك وأجبريل وأرسوله وأسلم: "الله
عليه بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

الحسين بن محمد حدثنا قال لفظه، من المظفر بن محمد الحسين أبو حدثنا قال ببغداد،
بن يحيى حدثنا قال الراشدي، إسحاق بن سماعيل حدثنا قال بالكوفة، الخثعمي حفص بن

بريدة، عن السبيعي داوأد أبي عن المسيب بن العلءا عن المزني صباح حدثنا قال سالم،
عليه طالب أبي بن علي على نسلم أن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أمرنا قال

المؤمنين. أمير بيا السلم
أحمد بن الله عبيد الحسين أبو حدثنا قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

فذكر الخثعمي حفص بن الحسين بن محمد حدثنا قال المقري، البواب بن يعقوب بن
المؤمنين. بأمير طالب أبي بن علي على نسلم المتن: أن في وأقال السناد،

إجازة، البطحاني الحسني هاروأن بن الحسين بن يحيى طالب أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال الله، رحمه الحسني إبراهيم بن أحمد العباس أبو حدثنا قال جماعة، وأحدثنا

بن الحكم حدثنا قال المرادي، منصور بن محمد حدثنا قال العلوي، محمد بن عيسى زيد
علي، بن زيد الحسين أبي الشهيد المام عن خآالد أبي عن مزاحم، بن نصر عن سليمان

الله صلى الله رسول من عشر لي قال: كان السلم عليهم علي عن جده عن أبيه عن
علي: أنت يا لي قال الشمس، عليه طلعت ما بإحداهن لي أن أحب ما وأسلم وأآله عليه
ًا مني الخلق وأأقرب وأالخآرة الدنيا في أخآي في منزلك مواجه وأمنزلي القيامة يوم موقف

وأالمال الهل في وأالخليفة وأالوصي الوارث وأأنت الدنيا، في الخآرين منزل يتواجه كما الجنة
وأعدوأك الله، وألي وأوأليي وأليي وأليك وأالخآرة، الدنيا في لوائاي صاحب وأأنت وأالمسلمين،

الله. عدوأ وأعدوأي عدوأي
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحسن حدثنا قال السفاطي، العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال البصرة، جامع
علي بن



حدثنا قال بشر، بن إسحاق حدثنا قال مالك، بن إبراهيم حدثنا قال الصفار، الصفر بن
رأيت قال مسعود، بن الله عبد عن وأائال أبي عن العمش عن الكاهلي، سعيد بن جعفر

وأأنا وأليي يقول: "هذا وأهو السلم عليه علي بيد أخآذ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
عادى". من وأعاديت سالم، من سالمت وأليه،

بن عثمان بن محمد بن وأمحمد الجوهري محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قالآ ببغداد، منهما وأاحد كل على بقراءاتي البندار

حدثنا قال القرشي، موسى بن يونس بن محمد العباس أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن
بن مصعب عن حنظلة بن المطلب عن جبر بن طلحة أخآبرنا قال موسى، بن الله عبيد
على وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: أقام أبيه عن عوف بن الرحمن عبد

لبعثن أوأ لتنتهن قريش معشر يا قال ثم ليفتحها، عشرة سبع أوأ عشرة تسع الطائاف
ً عليكم عليه علي بيد أخآذ ثم قال ذراريكم، وأيسبي مقاتلكم فيقتل كنفسي، أوأ مني رجل
الحوض. موعدكم إن الناس أيها يا هو، فقال: هذا فرفعها السلم

في عليه بقراءاتي المخزوأمي الحكم بن إسماعيل بن محمد بن الحكم أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال الفيلمي، النحاس الحسن بن محمد طالب أبو أخآبرنا قال الكوفة، جامع

أخآبرنا قال الدوأاجني، يعقوب بن عباد حدثنا قال البلخي الوليد بن العباس بن علي الحسن
ً الجحاف: أن أبي عن هاشم بن علي عليه طالب أبي بن علي المؤمنين أمير إلى جاءا رجل

وأآله عليه الله صلى الله رسول لسان على لك كانت سابقة بأعجب حدثنا فقال السلم،
وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول لسان على كثيرة سوابق لي وأسلم. فقال: كانت

ًا لنفسي الليلة ربي سألت علي: ما يا فقال ًا لنفسي سألت وألآ أعطيته، إلآ شيئ إلى شيئ
سألت. ما فأعطاني مثله، لك سألت

القاسم أبو أخآبرنا قال الرجي، أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الحسن بن عمر الحسين أبو أخآبرنا قال البجلي، سنبك بن إبراهيم بن محمد بن عمر
موسى حدثنا قال المروأروأذي، زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشناني، مالك بن علي

بن جعفر أبيه عن محمد، بن جعفر بن موسى حدثني قال العور، المروأزي إبراهيم بن
قال السلم، عليه علي أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن محمد

لمن فطوبى بك، وأمبتلى مبتلي إنك علي وأسلم: "يا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال
لمن وأوأيل فيك وأصدق أحبك

ففي أبغضك من وأأما جنتي، في فمعي فيك، وأصدق أحبك من أما عليك، وأكذب أبغضك
القيامة". يوم النار

قال ببغداد، عليه بقراءاتي الواعظ شاهين بن أحمد بن عمر بن الله عبيد أخآبرنا "وأبه" قال
قال سليمان، بن محمد حدثنا قال البويهاري، كوثر بن الحسن بن محمد الحسن أبو حدثنا

عن إسحاق أبي عن خآالد، أبي بن إسماعيل حدثنا قال موسى، ابن -يعني الله عبيد حدثني
فارقكم فقال: لقد الناس فخطب قام السلم عليهما علي بن الحسن أن بريم بن هبيرة

وأآله عليه الله صلى الله رسول كان الخآروأن، يدركه وألآ الوألون، يسبقه لم رجل بالمس
يمينه عن جبريل عليه، وأجل عز الله يفتح حتى ترتد لآ لم الراية فيعطيه يبعثه وأسلم

ًا ترك ما يساره، عن وأميكائايل أن أراد عطائاه عن فضلت درهم سبعمائاة إلآ بيضاءا وألآ صفر
ًا. بها يشتري خآادم

قال بأصفهان، عليه بقراءاتي المكفوف محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن علي بن أحمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن العباس حدثنا قال زنجويه، بن الله عبد بن محمد حدثنا قال الرازي، ماهان بن عيسى

قال صالح، أبي عن السايب بن محمد عن السدي، عمروأ أبي بن الواحد عبد عن بكار،
ًا؟ صف له فقال معاوأية على الكناني مرة بن ضرار أدخآل أمير يا فقال: أوأتعفيني علي

يقول القوى، شديد المدى، بعيد وأالله كان فإنه بد لآ إذا قال أعفيك، قال: لآ المؤمنين،
ً الدنيا من يستوحش نواجذه، من الحكمة وأتنطق جوانبه، من العلم يتفجر عدلآً، وأيحكم فصل

كفيه يقلب الفكرة، طويل الدمعة غزير وأالله وأكان وأظلمته، بالليل وأيستأنس وأزهرتها،
يدنينا كأحدنا وأالله كان خآشن، ما الطعام وأمن قصر، ما اللباس من يعجبه نفسه، وأيخاطب

اللؤلؤ فمن تبسم فإن له، هيبة تكلمه لآ منا قربه مع وأكان سألناه، إذا وأيحيينا آذناه، إذا
الضعيف ييأس وألآ باطله، في القوي يطمع لآ المساكين، وأيحب الدين أهل يعظم المنظوم،

ً نجومه، وأغارت سدوأله أرخآى وأقد مواقفه بعض في رأيته لقد بالله فأشهد عدله، من ممثل
ًا محرابه، في أسمعه وأكأني الحزين، بكاءا وأيبكي السليم، تململ يتململ لحيته، على قابض



تشوقت، إلي أم تعرضت للدنيا: إلي يقول ثم إليه، يتضرع ربنا يا ربنا يقول: يا وأهو الن
ًا، بنتك فقد حينك حان لآ غيري، غيري هيهات هيهات حقير، وأعيشك قصير معمرك ثلث

معاوأية دموع قال: فوكف الطريق، وأوأحشة السفر وأبعد الزاد قلة من آه آه كثير، وأخآطرك
القوم اخآتنق وأقد بكمه، ينشفها وأجعل يملكها، ما لحيته على

وأاحدها ذبح من وأجد قال ضرار؟ يا عليه وأجدك فكيف الحسن، أبو كان كذا فقال بالبكاءا،
فخرج. قام ثم حزنها، يسكن وألآ دمعتها، ترقأ لآ حجرها، في

بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
بن الرحمن عبد بن علي أخآبرنا قال بالكوفة، عليه بقراءاتي البطحاني الحسني الرحمن عبد
ربيعة بن محمد بن العزيز عبد بن محمد مليل أبو حدثنا قال عليه، قراءاة السرى أبي

قال: الجمال صالح عن حماد أبي بن الرحمن عبد حدثنا قال أبي، حدثنا قال الكلبي،
قريش من نفر يقول: اجتمع السلم عليهما علي بن زيد الحسين أبا الشهيد المام سمعت

إلى انتهوا حتى الشعر، من أشياءا فقالوا فتفاخآروأا السلم، عليه طالب أبي بن علي فيهم
السلم: الله عليه علي فقال أصحابك، قال فقد قل، الحسن أبا يا فقالوا السلم، عليه علي

أكرمنا حماد أبي ابن لقنتها إني محمد: قال قال السلم دعائام أقام نبيه=وأبنا بنصر أكرمنا
أعزنا. إلآ يقل فلم
عن الجماجم سيوفنا=فيها تطير معترك كل في وأالقدام بالنصر وأكتابه=وأأعزه نبيه أعز وأبنا

مستحل أوأل فنكون وأالحكام السلم أبياتنا=بفرائاض في جبريل ينتابنا الهام فراخ
الخائاضوا زمام كل وأزمام كلها=وأزمامها البرية من الخيار نحن حرام كل لله حله=وأمحرم

بعزمهم=وأالناقضون المور قوى وأالمبرمون اليام حوادث كريهة=وأالضامنون كل غمرات
ًا=عنا وأسائال كرب أبا سائال البرام مرائار أردنا من لنمنع إنا وأالزلآم العبر وأأهل تبع

القمقام الصيد رأس سيوفنا=وأتقيم الخميس عادية وأترد وأالنعام بالمعروأف منعه=وأنجود
جمادى من عشر الثالث الخميس يوم في عنه الله رضي المام السيد أخآبرنا "وأبه" قال

عليه بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو حدثنا قال الخآرى،
يعلى، أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد بن محمد حدثنا قال بأصفهان،

صلى الله رسول قال قال سعيد، أبي عن عطية عن إسرائايل أبي عن غسان حدثنا قال
عليه الله
من موصول سبب الله الخآر: كتاب من أكبر أحدهما الثقلين فيكم تارك وأسلم: "إني وأآله

الحوض". على يردا حتى يفترقا لن وأإنهما ألآ بيتي، أهل وأعترتي الرض، إلى السماءا
قال بأصفهان، عليه بقراءاتي زيطة بن الوهاب عبد بن محمد سعيد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد حدثنا قال المقري، زاذان بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا
الرزاق، عبد حدثنا قال السري، أبي بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال قتيبة، بن الحسن بن

عن بليغ بن زيد عن الهراني إسحاق أبي عن الثوري، سفيان عن النعمان أخآبرنا قال
ًا تجدوأه بكر أبا تستخلفوا وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال حذيفة، قوي

ًا تجددوأه عمر تستخلفوا وأإن ضعيف، بدنه وأفي الله أمر في ًا الله أمر في قوي في قوي
ًا تستخلفوا وأإن بدنه، ًا تجدوأه فاعلين أراكم وأما علي ًا هادي المحجة على يحملكم مهدي

البيضاءا".
بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال المكفوف، علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قالآ حيان، بن الحسين بن وأعلي الثوري سلمة بن سعيد حدثني قال حيان، بن جعفر
علي عن جده عن أبيه عن أبي حدثني قال عيسى، حدثنا قال القيدي، يحيى بن محمد
وأآله عليه الله صلى الله رسول على اطلعت ما سلمان: قل لي قال قال السلم، عليه

هم وأحزبه سلمان: هذا يا فقال كتبيه، بين ضرب إلآ السلم عليه علي وأعنده وأسلم
المفلحون.
الحسن محمد أبو أخآبرنا قال أحمد، بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

ماهان، بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال المعدل، زيد بن إبراهيم بن إسحاق بن
عن الشقر، حسين حدثنا قال عائاشة، ابن حدثنا قال الرحيم، عبد بن عمران حدثنا قال
ذر: أنه أبي عن جده، عن أبيه عن رافع، أبي بن الله عبيد بن محمد عن هاشم، بن علي
بي آمن من أوأل السلم: "أنت عليه لعلي يقول وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سمع
الحق بين تفرق الذي الفاروأق، وأأنت الكبر الصديق وأأنت القيامة، يوم يصافحني من وأأوأل

الكافرين". يعسوب وأالمال المؤمنين يعسوب وأأنت وأالباطل



عليه بقراءاتي القاضي التوزي الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عمر حفص أبو حدثنا قال المرزباني، الله عبد بن محمد الله عبيد أبو أخآبرنا قال ببغداد،

أبو الواسطي عيسى بن محمد حدثنا قال العماني، بيان بابن المعروأف عنبسة بن داوأد بن
عن الشقر الحسن بن الحسين حدثنا قال الحماني، الحميد عبد بن يحيى حدثنا قال بكر،

عن الربيع بن قيس
أسألكم لآ "قل نزلت قال: لما عنه الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن العمش

ًا عليه بمودتهم؟ الله أمرنا الذين هؤلآءا من الله رسول يا القربى" قالوا في المودة إلآ أجر
وأوألدها. قال: فاطمة

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الرحمن عبد بن علي الحسين أبو أخآبرنا قال المخرمي، أحمد ن محمد بن عثمان عمر أبو
بن حسين حدثنا قال الجبري، الحكم بن الحسين حدثنا قال الكاتب، ماتي بن عيسى بن

عن مغيرة عن الحوص عن العجلي، الغفار عبد بن القاسم حدثنا قال مزاحم، بن نصر
بن علي وألآية مسؤوألون" عن إنهم وأجل: "وأقفوهم عز قوله في عباس ابن عن الشعبي

السلم. عليه طالب أبي
القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

إبراهيم حدثنا قال الزرار، سعيد بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان
عن إسحاق أبي عن رزيق بن عمار عن يعلى، بن يحيى حدثنا قال التنوخآي، عيسى بن

وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أرقم، بن زيد عن عوف بن زياد
غرس ربي فإن ربي، وأعدني التي الخلد جنة وأيسكن موتي، وأيموت حياتي يحيا أن أحب

في يدخآلكم وألن هدى، من يخرجكم لن فإنه طالب، أبي بن علي فليتول بيده، قضيبها
ضلل".

عليه بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
سمعت قال خآليفة، أبو حدثنا قال الديباجي، أحمد بن سهل محمد أبو أخآبرنا قال ببغداد،

قال يقول، الضبعي سليمان بن الرحمن عبد سمعت يقول، الصمعي سمعت يقول الرياشي،
السعادة فقال: من وأالشقاءا السعادة عن سئل وأقد الحنفية، بن محمد قال الثوري، منذر

وأالمراقبة وأالحياءا الله، إلى كلها المور في وأالرجوع الله، عن وأالرجاءا بالله، خآمس: اليقين
في وأالرغبة الحياءا، وأقلة العين، وأجمود القلب، في خآمس: القسوة في تعالى. وأالشقاءا لله

له. وأالمراقبة تعالى، الله من الخوف قلة في عليها وأالحرص الدنيا،
بن محمد المفضل أبو أنشدنا قال عليه، بقراءاتي العتيقي محمد بن أحمد أنشدنا "وأبه" قال

لنفسه: هفات أبو أنشدنا قال جحظة، أنشدنا قال بالكوفة، الشيباني محمد بن الله عبد
ستر خآفي في بحر=فسدها خآلة رأي حر هجر بعقب وأصال زهر=وأمن كل نور من أحسن

الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الدين عماد الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
قال عليه، قراءاة الذوأني بابا بن الحسن بن أحمد المام الشيخ أخآبرنا قال الله، أسعده
طاهر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا تعالى الله رحمه بالله المرشد المام السيد حدثنا
محمد أبو أخآبرنا قال أصفهان، جامع في عليه بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد

بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال المعدل، زيد بن إبراهيم بن إسحاق بن الحسن
حدثنا قالآ سلمة، وأأبو عوف بن زيد حدثنا قال الرحيم، عبد بن عمران حدثنا قال ماهان،

الله رسول مع قال: أقبلت البراءا عن ثابت بن علي عن زيد بن علي عبد سلمة بن حماد
جامعة، الصلة إلى فينا فنودي خآم، بغدير فكنا الوداع حجة في وأسلم وأآله عليه الله صلى

فقال: السلم عليه علي بيد فأخآذ شجرتين، تحت وأسلم وأآله عليه الله صلى للنبي وأكسح
مولآه، أنا من مولى قال: هذا الله، رسول يا بلى قالوا أنفسهم؟ من بالمؤمنين أوألى ألست
ًا فقال عمر فلقيه عاديت، من وأعاد وأاليت من وأال اللهم طالب، أبي ابن يا لك هنيئ

وأمؤمنة. مؤمن كل مولى وأأمسيت أصبحت
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم بن إسحاق أخآبرنا "وأبه" قال

قال العامري، الكوفي كثير بن عبيد بن محمد بن علي القاسم أبو حدثنا قال البصرة، جامع
قال الله، عبد بن عباس حدثنا قال أبي، حدثنا قال مروأان، بن محمد بن إسحاق حدثنا
أرقم بن زيد سمع أنه الطفيل أبو حدثنا قال كهيل، بن سلمة عن قرة بن سليمان حدثنا

خآمس سمرات عند وأالمدينة مكة بين وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول يقول: نزل
ثم يصلي، عشيته وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أناخ تحتهن فقام عظام، دوأحات

ًا قام قال: "أيها يقول: ثم أن الله شاءا ما وأقال عليه، وأأثنى وأجل عز الله فحمد خآطيب



قال ثم عترتي، بيتي وأأهل القرآن اتبعتوهما، ما تضلوا لن أمرين فيكم تارك إني الناس
صلى الله رسول فقال الله، رسول يا بلى قالوا أنفسهم؟ من بالمؤمنين أوألى أني تعلمون

ًا فإن مولآه كنت وأسلم: "من وأآله عليه الله مولآه". علي
بن الله عبد حدثني قال السايب، بن محمد عن قرة بن سليمان وأحدثنا "وأبإسناده" قال

صاحب قال: أنت ثم فنزل بغلة على رجل أتاه إذ أرقم بن زيد عند قال: كنت اليماني باقل
فقال عليه، الرجل فأعادها أرقم، بن زيد أنا قال وأسلم؟ وأآله عليه الله صلى الله رسول
حاجتك؟ فما تريد، الذي صاحبك زيد: أنا فقال عليه، الرجل فأعادها أرقم، بن زيد زيد: أنا

تذكره وألآ علي وألآية في وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت ما حدثني قال
تكن لم إن غيره عن

وأهن الدوأحات عند وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول زيد: سمعت فقال منه، سمعته
كنت فمن قال بلى، قالوا أنفسهم؟ من بالمؤمنين أوألى أني تعملون يقول: ألستم خآم غدير
عمه. ابن يرفع أن يألوا القوم: ما من رجل فقال مولآه، فعلي مولآه

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البزاز العتيقي أحمد بن محمد بن الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال المخزوأمي، أحمد بن محمد بن عثمان عمروأ أبو

حدثنا قال الحبري، الحكم بن الحسين حدثني قال الكاتب، ماتي بن عيسى بن الرحمن
عنه الله رضي عباس ابن عن صالح أبي عن الكلبي عن حيان عن الحسين بن الحسن

بلغت فما تفعل لم وأإن ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها وأجل: "يا عز قوله في
عليه علي في الكافرين" نزلت القوم يهدي لآ الله إن الناس من يعصمك وأالله رسالته
صلى الله رسول فأخآذ فيه، يبلغ أن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أمر السلم،

وأال اللهم مولآه، فعلي مولآه كنت فقال: "من السلم عليه علي بيد وأسلم وأآله عليه الله
عاداه". من وأعادي وأالآه من

بقراءاتي الشروأطي الوراق محمد بن الحسن بن علي الحسن أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
الفقيه الشعراني القاسم بن علي بن محمد بن علي القاسم أبو الشريف حدثني قال عليه،
حدثنا قال الحسين، بن علي حدثنا قال القمي، أحمد بن علي بن أحمد حدثنا قال إملءا،

قال يحيى، بن صفوان عن الزنادي، زيد بن الحسين حدثنا قال المالكي، أحمد بن الحسن
الله عيد الحجة ذي من عشر يقول: الثامن السلم عليهما محمد بن جعفر الصادق سمعت

دينه فيه الله أكممل الذي وأهو منه، الله عند أفضل يوم في شمس عليه طلعت ما الكبر
ًا، السلم لهم وأرضي نعمه عليهم وأأتم لخلقه ًا الله بعث وأما دين مثل في وأصيه أقام إلآ نبي

ًا وأنصبه اليوم هذا اليوم هذا بمعرفته عليهم من ما على شعيتنا الله فليتذكر لمته، علم
صيامه فإن فقال: تصومه فيه؟ نصنع فما الله رسول ابن يا فقلت الناس. قال سائار دوأن

ًا ستين يعدل عليه. قدرت بما يمينك ملكت وأما وأعيالك نفسك إلى فيه وأتحسن شهر
حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

قال سالم، بن الله عبد بن أحمد حدثنا قال الوعظ، عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو
أبو وأحدثنا قال القاسم، أبو القاضي وأحدثناه السيد "ح" قال الرقي سعيد بن علي حدثنا

نصر أبو حدثنا قال النبيل، الشاهد الزجاج عبيد بن محمد بن الله عبد بن علي الحسن
قال الحلل، أيوب بن حبشون

عن مطر عن شوذب ابن عن ربيعة، بن ضمرة حدثنا قال الشامي، سعيد بن علي حدثنا
الحجة ذي من عشر ثمانية يوم صام قال: من هريرة أبي عن حوشب، ابن -يعني شهر
ًا، ستين صيام له كتب وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أخآذ لما خآم، غدير يوم وأهو شهر

بلى قالوا أنفسهم؟ من بالمؤمنين أوألى فقال: ألست السلم عليه طالب أبي بن علي بيد
مولآه. فعلي مولآه كنت قال: من الله، رسول يا

الله فأنزل مؤمن، كل وأمولى مولآي أصبحت طالب أبي ابن يا لك بخ عمر: بخ وأقال
صام دينا". وأمن السلم لكم وأرضيت نعمتي عليكم وأأتممت دينكم لكم أكملت تعالى: اليوم

ًا، ستين صيام له كتب رجب من وأعشرين سبعة يوم عليه جبريل هبط يوم أوأل وأهو شهر
أتم. وأهو عبيد ابن حديث بالرسالة. لفظ وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي على السلم

بالبصرة، منزله في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
بن إسحاق حدثنا قال الكوفي، العامري سعيد أبي بن محمد بن علي القاسم أبو حدثنا قال

بن داوأد عن النور عبد عن خآلف بن علي حدثنا قال أبي، حدثنا قال مروأان، بن محمد
مسجد في كندة أبواب عند جالس وأهو هريرة أبي إلى رجل قال: جاءا أبيه عن الوأدي يزيد

يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت هل بالله أنشدك فقال الكوفة،



أنك وألولآ نعم، اللهم قال عاداه؟ من وأعاد وأالآه من وأال اللهم مولآه، فعلي مولآه كنت
له فقال عاداه، من وأوأاليت وأالآه من عاديت قد إلآ أعلم لآ فقال: اللهم ذكرته، ما ناشدتني

اسكت. الناس: اسكت
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
حدثني قال المخزوأمي، خآالد بن عطاف حدثنا قال بكير، بن محمد حدثنا قال الحسن،

وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول مع قال: كنت مالك، بن أنس عن رافع بن إسماعيل
ًا، منى مسجد في يا جئنا وأقالآ عليه، فسلما ثقيف من وأرجل النصار من رجل فأتاه قاعد

شئتما وأإن فعلت، عنه تسألآني جئتما بما أخآبرتكما شئتم إن فقال لنسألك، الله رسول
ًا نزدد الله رسول يا أخآبرنا فقالآ فعلت، فتسألآني أسكت ًا، وأنزدد إيمان النصاري فقال يقين

حقك لك أعرف فإني أنت بل قال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول للثقفي: سل
البيت تؤم بيتك من مخرجك عن تسألني جئتني الله: قال رسول يا أخآبرني قال فاسأله،
فيهما، لك وأما الطواف بعد ركعتيك وأعن فيه، لك وأما الحرام

وأعن فيه، لك وأما عرفة عشية وأقوفك وأعن فيه، لك وأما وأالمروأة بالصفا طوافك وأعن
وأعن فيه، لك وأمال رأسك حلقك وأعن فيه، لك وأما نحرك وأعن فيه، لك وأما الجمار رميك

هذا لعن نبياص بالحق بعثك وأالذي قال الفاضة، فيه- يعني لك وأما ذلك بعد بالبيت طوافك
أسألك. جئت
ًا ناقتك تضع فل الحرام البيت تؤم بيتك من خآرجت إذا فإنك قال كتب إلآ ترفعه وألآ خآف
ً تضع لآ فإنك بالبيت طوافك وأأما خآطيئة، به عنك وأمحا حسنة لك الله إلآ ترفعها وألآ رجل
الطواف بعد ركعتاك وأأما درجة، بها وأرفعك سيئة بها عنك وأمحا حسنة بها لك الله كتب

وأأما رقبة، سبعين فكعتق وأالمروأة بالصفا طوافك وأأما إسماعيل، وألد من رقبة فعتق
يقول الملئاكة، بهم فيباهي الدنيا السماءا إلى يهبط تعالى الله فإن عرفة عشية وأقوفك

ًا جاءاوأني عبادي هؤلآءا ذنوبكم كان فلو وأمغفرتي، رحمتي يرجون عميق فج كل من شعث
ًا عبادي أفيضوا لغرفتها، البحر كزبد أوأ القطر كعدد أوأ الرحل عدد وألمن لكم، مغفور

الموجبات، الموبقات الكبائار من كبير رميتها حصاة بكل فلك الجمار رميك له. وأأما شفعتم
وأمحا حسنة حلقتها شعرة بكل فلك رأسك حلقك وأأما ربك، عند لك فمذخآور نحرك وأأما
ذلك لك يدخآر إذا قال ذلك؟ من أقل الذنوب كانت الله: فإن رسول يا قال خآطيئة، عنك
حتى ملك يأتي لك ذنب وألآ تطوف فإنك ذلك بعد الحرام بالبيت طوافك وأأما حسناتك، في

مضى. ما لك غفر فقد سيقبل لما يقول: اعمل ثم كتفيك بين يده يضع
بالحق بعثك وأالذي قال الصلة، عن لتسألني جئتني الله: قال رسول يا الثقفي: أخآبرني قال

انتثرت تمضمضت إذا فإنك الوضوءا فأسبغ الصلة إلى قمت إذا قال أسألك، جئت لعنها
وأجهك غسلت وأإذا منخريك، بين من الذنوب انتثرت استنثرت وأإذا شفتيك، بين من الذنوب
وأإذا يديك، أظفار من الذنوب انتثرت يديك غسلت وأإذا عينيك، أشفار من الذنوب انتثرت

أظفار من الذنوب انتثرت رجليك غسلت وأإذا رأسك، عن الذنوب انتثرت برأسك مسحت
من يديك فأمكن ركعت فإذا تيسر، ما القرآن من فاقرأ الصلة إلى قمت إذا ثم قدميك،
ًا، تطمئن حتى أصابعك بين وأافرق ركبتيك الرض من وأجهك فأمكن سجدت إذا ثم راكع

ًا، تطمئن حتى كله؟ صليت إن الله: أرأيت رسول يا قال وأآخآره، الليل أوأل من وأصل ساجد
أنت. إذا فأنت قال

جمادى في الفقيه الجلودي أحمد بن محمد بن يوسف الفضل أبو شيخنا أنشدنا "وأبه" قال
الله عبد أبو أنشدني قال بخطه إلي وأكتب وأأربعمائاة، وأعشرين ثمان سنة من الوألى

ًا وأشاهدته الشاعر المعري مع حججت قال البغدادي، محمد بن الحسين المستجار عند وأاقف
ًا ًا وأقد=علقتها منك المن ظل بيتك يقول: ستور الكعبة بأستار متعلق وأما الباري أيها مستجير
ًا علقت أن لما أظنك قلت أنت بيت جار أنا فها النار من تديني النار من بها=خآوف

 بالجار وأصيت وأقد إليه لنا=حجوا
 السابع الحديث

البيت أهل فضل
 بذلك يتصل وأما كافة السلم عليهم

أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا تأييده الله أدام المام السيد حدثنا قال "وأبالسناد" المتقدم
أبو أخآبرنا قال أسمع، وأأنا بأصفهان عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر

بن حرب حدثنا قال الحضرمي، حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم



بن سعيد عن العمش عن الربيع، بن قيس عن الشقر حسين حدثنا قال الطحان، الحسن
ًا عليه أسألكم لآ "قل نزلت قال: لما عنه الله رضي عباس ابن عن جبير المودة إلآ أجر
قال: "علي مودتهم؟ علينا وأجبت الدين قرابتك وأمن الله رسول يا القربى" قالوا في

السلم". عليهم وأابناهما وأفاطمة
عليه بقراءاتي القاضي التوزي بن الحسين بن أحمد الحسين أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

بن عمر حفص أبو حدثنا قال المرزباني، عمران بن محمد الله عبيد أبو أخآبرنا قال ببغداد،
بكر، أبو الواسطي عيسى بن محمد حدثنا قال العماني، بيان بابن المعروأف عنبسة بن داوأد
قيس عن الشقر، الحسن بن الحسين حدثنا قال الحماني، الحميد عبد بن يحيى حدثنا قال
أسألكم لآ "قل نزلت قال: لما عباس ابن عن جبير بن سعيد عن العمش عن الربيع بن

ًا عليه وأجل عز الله أمرنا الذين هؤلآءا من الله رسول يا القربى" قالوا في المودة إلآ أجر
المرزباني عن الوألى الروأاية في سمعته السيد: كأنما قال وأوألدها، فاطمة قال بمودتهم؟

وأثلثمائاة. وأثمانين خآمس سنة وأمات
قال عليه، بقراءاتي بالمكفوف المعروأف المؤدب محمد بن علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

قال هاروأن، بن موسى حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عن مجاهد عن العمش عن الحضرمي، عثمان بن موسى حدثنا قال يعقوب، بن عباد حدثنا

محمد. آل ياسين" قال: على آل على تعالى: "سلم قوله في عباس ابن
حدثنا قال عليه، بقراءاتي العلف بن محمد بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الله عبد بن إبراهيم حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو
قال الوأزاعي، حدثنا قال مسلم، بن الوليد حدثنا قال أحمد، بن سليمان حدثنا قال البصري،

ًا قال: طلبت حدثه أنه السقع بن وأاثلة عن عمار أبو شداد حدثنا في السلم عليه علي
قال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول يأتي السلم: ذهب عليها فاطمة فقالت منزله
ًا فجاءاا ًا فأجلس معهما، وأدخآلت فدخآل جميع عليها وأفاطمة يساره عن السلم عليه علي

قال: ثم بثوبه عليهم التفع ثم يديه، بين السلم عليهما وأالحسين وأالحسن يمينه عن السلم
ًا"، وأيطهركم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب الله يريد "إنما اللهم أهلي، هؤلآءا اللهم تطهير
من وأأنت قال الله؟ رسول يا أهلك من البيت: وأأنا ناحية من وأاثلة: فقلت أحق. قال هؤلآءا
عملي. من أرجو ما أرجى وأاثلة: فذلك قال أهلي،

محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المكفوف محمد بن علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
بن إسحاق حدثنا قال يحيى، بن محمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد

عن الجعفي، جابر عن إسحاق بن شملل حدثنا قال الفضل، بن سلمة حدثنا قال الفيض،
ًا وأجل: "عمل عز قوله في السلم عليه جعفر أبي أهل وأيلتنا اهتدى" قال: إلى ثم صالح

البيت.
قال هاروأن، بن موسى حدثنا قال الله، عبد أبو أخآبرنا قال محمد، أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قوله في البناني ثابت عن البصري شاكر بن عمر حدثنا قال موسى، بن إسماعيل حدثنا
ًا عمل وأآمن تاب لمن لغفار تعالى: "وأإني بيته. أهل وألآية اهتدى" قال: إلى ثم صالح

بقراءاتي المقري الجورذاني الحسين بن محمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه،
بن الحسن بن أحمد أخآبرنا عقدة. قال بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا
عن جنادة، أبو السلولي مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد
عن أصبع عن سعد
البيت. أهل كافة" قال: وألآيتنا السلم في "ادخآلوا تعالى قوله السلم: في عليه علي

عن جعفر أبي عن جابر عن شمر بن عمروأ عن مخارق بن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
وأآله عليه الله صلى محمد آل كافة" قال: وألآية السلم جعفر: "في أبي عن المنذر بن زياد

وأسلم.
عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المؤدب المكفوف علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

بنت ابن حدثنا قال هاروأن، بن موسى حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله
قوله في عباس ابن عن مالك أبي عن السدى عن طهير بن الحكم حدثنا قال السدى،

ًا" قال: الموالآة فيها له نزد حسنة يقترف تعالى: "وأمن وأآله عليه الله صلى محمد لل حسن
وأسلم.

أبو حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
أخآي بابن المعروأف الدقاق هاروأن بن الله عبيد بن الحسين بن محمد بن الله عبد الحسين



عم حدثني قال إملءا، النحوي النباري بشار بن القاسم بن محمد بكر أبو حدثنا قال ميمى،
حدثنا قال الترسي، حماد بن العلى عبد حدثنا قال الحسن، بن يسار بن أحمد العباس أبي

بن يزيد عن العمش وأهو الكاهلي مهران بن سليمان عن عوانة حدثنا قال حماد، بن يحيى
فيكم تارك وأسلم: "إني وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أرقم، بن زيد عن حيان

الله: رسول يا قلت فيهما، تخلفوني كيف فانظروأا بيتي، أهل وأعترتي الله الثقلين: كتاب
عقيل". وأآل العباس، وأآل جعفر، وأآل علي، قال: آل بيتك؟ أهل وأمن

ًا أخآبرنا "وأبه" قال بابن المعروأف الكاتب علي بن يعقوب بن أحمد بن محمد بن أحمد عالي
قفرجل، بن الفضل بن الله عبد بن محمد بكر أبو جدي أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي قفرجل

بن يحيى حدثنا قال الترسي، حماد بن العلى عبد حدثنا قال هاروأن، بن محمد حدثنا قال
قال أرقم، بن زيد عن حيان بن يزيد عن العمش سليمان عن عوانة أبو أخآبرنا قال حماد،

وأعترتي، الله، الثقلين: كتاب فيكم تارك وأسلم: "إني وأآله عليه الله صلى الله رسول قال
جعفر وأآل عقيل وأآل علي قال: آل بيتك؟ أهل وأمن قلنا قال فيهما، تخلفوني كيف فانظروأا

ليلة وأمات الوألى، الروأاية في شيخي شيخ ميمى أخآي ابن من سمعته العباس" كأنما وأآل
وأثلثمائاة تسعين سنة شهور من شعبان من وأالعشرين الثامن في الجمعة يوم وأدفن الجمعة

منته. على المحمود وأالله سنة، وأعشرين باثنتين مولدي قبل
عبد الفرج أبو حدثنا قال التنوخآي، المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

الواحد
وأخآمسين نيف سني في بصور كنت قال بإملئاه، وأكتبته بالببغا المعروأف المخزوأمي نصر بن

عسكر من استأمن لنه بذلك لقب وأإنما المستأمن علي بن محمد علي أبي عند وأثلثمائاة
بن القاسم أبو قاضيها فجاءاه البلد حماية على وأهو بالشام السلطان أصحاب إلى القرامطة

ًا وأكان إبان ًا شاب ً أديب ً الثروأة عظيم المال وأاسع فاضل فلما له، فأذن عليه فاستأذن ليل
البلد هذا في أن وأهو عهد، بمثله لنا ما أمر الليلة حدث المير: قد أيها له قال عليه دخآل
ً ًا رجل غافلين صوته: يا بأعلى وأيقول بالبلد فيطوف الخآير الثلث في ليلة كل يقوم ضرير

التي رابتي وأإن الله، لعنة عليك معاوأية مبغض يا الله، استغفروأا مذنبين يا الله، اذكروأا
نائامة كنت لي وأقالت وأأيقظتني الليلة فجاءاتني صياحه، على تنبه أن عادة لها كانت ربتني

فقالوا السبب، عن فسألت الجامع، المسجد إلى يهرعون الناس كأن منامي في فرأيت
النبي وأرأيت فدخآلته، المسجد إلى فتوجهت هناك، وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
غلمان وأيساره يمينه وأعن وأاقف رجل يديه بين المنبر على وأسلم وأآله عليه الله صلى

السلم، عليهم وأيرد وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على يسلمون وأالناس وأاقفان،
كل في يقول ما -وأعادت كذا كذا وأيقول وأيذكر البلد في يطوف الذي الضرير رأيت حتى

فأعرض وأعاوأده عنه، فأعرض وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي على فسلم دخآل ليلة- قد
ضرير أمتك من رجل الله رسول الواقف: يا الرجل فقال عنه، فأعرض ثالثة وأعادوأه عنه

وأيلعن يلعنك الحسن: هذا أبا يا فقال عليه؟ الرد حرمته فلم عليك يسلم القرآن يحفظ
فقال بدر، قد برجل أنا قنبر: فإذا يا فقال الواقف الرجل فالتفت سنة، ثلثين منذ وألدك

ًا، له أسمع فلم انتبهت ثم وأجهه، على فخر صفعة فصفعه اصفعه، الوقت هو وأهذا صوت
فننفذ المير أيها فقلت الفرج أبو قال وأالتذكير، وأالطواف بالصياح فيه عادته جرت الذي
ً الحال في فأنفذنا خآبره، يعرف من ًا رسولآ امرأته أن يعرفنا فجاءانا أمره، ليخبره قاصد

وأالتذكير، التطواف من فمنعه قفاه في شديد حكاك الليلة هذه في له عرض أنه ذكرت
من بقيت وأقد فركبنا نشاهدها، أن وأنحب آية هذه المير المستأمن: أيها علي لبي فقلت
ًا فوجدناه الضرير دار إلى وأجئنا يسيرة بقية الليل عن زوأجته فسألنا يخور، وأجهه على نائام
العدسة مثل فيه ظهر قد قفاه- وأكان إلى -وأأشارت الموضع هذا وأحك فقالت: انتبه حاله،
فانصرفنا يفعل وألآ يخور تشاهدوأن ما على الن وأهو وأتشققت وأانتفخت الن اتسعت وأقد

وأتعظيمه. جنازته تشييع على صور أهل وأأكب توفي أصبحنا فلما وأتركناه،
وأستين ثمان سنة في بالموصل الدوألة عضد باب إلى وأردت أني الفرج: وأاتفق أبو قال

كل في فيها يجمع وأكان مافنه، بن ديار بن خآرشيد نصر أبي خآازنه دار لزمت وأثلثمائاة
منهم نصر أبي دار في جماعة الحكاية بهذه فحدثت الناس، طبقات من كثير خآلق يوم

وأابن النصيبي إسحاق وأأبا الجناني محمد بن الحسين القاسم وأأبو التنوخآي علي أبو القاضي
علي أبي القاضي غير وأجه، أشنع على حكيته ما وأاستبعد علي رد فكلهم وأغيرهم، طرخآان

مضت ثم يقاربها، ما معناها في وأحكى وأشيدها صحيحة، الحكاية هذه تكون أن جوز فإنه
فلما الجماعة، أكثر حضور وأاتفق العادة على نصر أبي دار فحضرت يسير مدة هذه على



بن القاسم أبي ابن أنا فقال فاستثبته، أعرفه لم شاب فتى علي سلم المجلس في استقر
ًا بالله عليه فأقسمت فبدأت صور، قاضي أبان مغلظة كثيرة وأبأيمان مؤكدة مكررة يمين

المنام عن تسألني أن تريد أنك عندي نعم، فقال عنه، أسأله فيما صدق إلآ محرجة
به، حدثتهم ما بمثل وأحدثهم فبدأهم ذاك، هو نعم فقلت الطريقة، وأميتته المذكر وأالضرير
وأاستطرفوه. ذلك من فعجبوا

الحسن محمد أبو أنشدني قال ببغداد، المقري مسروأر بن أحمد نصر أبو أنشدنا "وأبه" قال
لنفسه: لن وأالدي أنشدنا قال المرزباني، الله عبد أبي صاحب بالساري المعروأف محمد بن

لي=جبريل قال تحدث إذا يقول رجل فاهوا بالمدائاح ما إذا وأآله=قوم النبي مدح يبلغوا
الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال الله إليك أرسلني

بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال المعدل، زيد بن إسحاق بن الحسن محمد أبو أخآبرنا قال
الربيع بن قيس حدثنا قال الحماني، حدثنا قال الرحيم، عبد بن عمران حدثنا قال ماهان،

الله قول في وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن عباس، ابن عن عبادة عن العمش عن
بيتي وأأهل تطهيرا" فأنا وأيطهركم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب الله يريد وأجل: "إنما عز

جميع على بيتي أهل من ثلثة من اخآتارني وأتعالى تبارك الله وأإن ألآ الذنوب، من مطهروأن
فخر. وألآ القيامة يوم آدم وألد وأسيد الثلثة، سيد وأأنا أمتي
عليه الله صلى الله رسول فبسط نعرفهم؟ الثلثة لنا سم الله رسول السدة: يا أهل قال
عليهم وأجعفر وأحمزة وأعلي اخآتارني قال بيده، حلق ثم المباركة الطيبة كفه وأسلم وأآله

ًا كنا السلم، يساري عن وأجعفر يميني عن علي بثوبه، مسجى إلآ منا ليس بالبطح رقود
فما رجلي، عند وأحمزة
خآدي، تحت السلم عليه علي ذراع وأبرد الملئاكة أجنحة حفيف غير رقدتي من نبهني

يا الثلثة الملك بعض له فقال أملك، ثلثة في السلم عليه وأجبريل رقدتي من فانتبهت
آدم وألد سيد وأهو هذا، إلى وأقال برجله فحركني أرسلت؟ الثلثة هؤلآءا أي جبريل: إلى

الله صلى محمد هذا فقال سمه؟ هو الثلثة: وأمن أحد له فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى
وأهذا الشهداءا، سيد حمزة وأهذا الوصيين، خآير على وأهذا المرسلين، سيد وأسلم وأآله عليه

يشاءا. حيث الجنة في بهما يطير خآضيبان جناحان له جعفر
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عب بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال عاصم، أبي ابن أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عبيد بن يحيى عن الصفهاني، سليمان بن محمد حدثنا قال الواسطي، إبان بن محمد حدثنا

رسول على الية هذه قال: نزلت سلمة أبي بن عمر عن رباح أبي بن عطاءا عن المكي
وأيطهركم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب الله يريد وأسلم: "إنما وأآله عليه الله صلى الله

عليهم وأالحسين وأالحسن بفاطمة وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فدعا قال تطهيرا"،
بالكساءا، جللهم ثم ظهره خآلف فأجلسه السلم عليه بعلي فدعا يديه، بين فأجلسهم السلم

يا سلمة أم تطهيرا. قالت وأطهرهم الرجس عنهم فأذهب بيتي أهل هؤلآءا قال: "اللهم ثم
خآير". على وأأنت مكانك أنت قال منهم؟ اجعلني الله، رسول

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المكفوف محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عباد حدثنا قال هاروأن، بن موسى حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

ابن عن مجاهد عن العمش عن الحضرمي، عثمان بن موسى حدثنا قال يعقوب، بن
محمد. آل ياسين" قال: على آل على تعالى: "سلم قوله في عباس

العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو اخآبرنا "وأبه" قال
بن زيد بن علي حدثنا قال جعفر، بن الحسين حدثنا قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا قال

الله صلى الله رسول قال قال عنه، الله رضي ذر أبي عن المسيب بن سعيد عن جدعان،
غرق عنها تخلف وأمن نجا، فيها ركب من نوح سفينة مثل بيتي أهل وأسلم: "مثل وأآله عليه

الدجال". مع قاتل فكأنما الزمان آخآر في قاتلنا وأمن وأهوى،
بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

عبد
السري أبي بن الرحمن عبد بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال البطحاني، الحسني الرحمن
أبي عن حماد، أبي بن الرحمن عبد حدثنا قال أبي، حدثنا قال بليل، أبو حدثنا قال البكائاي،

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن عطية عن الصائاغ سلمة
له". غفر دخآله من حطة باب مثل فيكم بيتي أهل مثل وأسلم: "إنما



عليه بقراءاتي الكراني الذكواني الحسين بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال منزلي، في بأصفهان

قال المنذر، بن علي حدثنا قال الحراني، مودوأد بن محمد بن الحسن عروأبة أبو حدثنا قال
أبي بن حبيب وأعن الخدري، سعيد أبي عن عطية عن العمش عن فضيل بن محمد حدثنا
فيكم تارك وأسلم: "إني وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أرقم، بن زيد عن ثابت

الرض، إلى السماءا من ممدوأد حبل الله بعدي: كتاب من تضلوا لن به تمسكتم إن ما
فيهما". تخلفوني كيف فانظروأا الحوض، على يردا حتى يفترقا وألن بيتي أهل وأعترتي

بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة ابن أخآبرنا "وأبه" قال
الرازي، العلءا بن يحيى حدثنا قال السدي، زناد بن عبادة حدثنا قال شيبة، أبي بن عثمان

عليه الله صلى الله رسول قال قال جابر، عن السلم عليهما أبيه عن محمد بن جعفر عن
ذريتي جعل وأجل عز الله وأإن صلبه، من نبي كل ذرية جعل وأجل عز الله وأسلم: "إن وأآله
طالب". أبي بن علي صلب في

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد حدثان قال القزوأيني، محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال بالبصرة، منزله

حازم أبي بن حماد بن إبراهيم حدثنا قال رزين، حدثنا قال الطائاي، محمد بن إسماعيل ن
عن جده عن أبيه عن المسيب بن سعيد بن محمد بن عمران حدثنا قال بمصر، المديني

من حرمات لله إن وأسلم: "قال وأآله عليه الله صلى الله رسول أن الخدري، سعيد أبي
ًا، له الله يحفظ لم ضيعهن وأمن وأدنياه، دينه أمر له الله حفظ حفظهن هن قيل: وأما شيئ

رحمي". وأحرمة وأحرمتي، السلم، قال: حرمة الله؟ رسول يا
الله عبد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة ابن أخآبرنا "وأبه" قال

بن وأمحمد القاضي، التوري الحسين بن علي بن أحمد وأأخآبرنا "ح" قال حنبل بن أحمد بن
بن علي
أخآبرنا قالوا منهم، وأاحد كل على بقراءاتي الرزاز أحمد بن علي بن وأمحمد الحربي، الفتح

الجبار عبد بن الحسن بن أحمد حدثنا قال السكري، محمد بن عمر بن علي الحسن أبو
سليمان بن الله عبد عن يوسف، بن هشام حدثنا قال معين، ن يحيى حدثنا قالآ الصوفي،
الله رسول قال قال عنه، الله رضي عباس ابن عن أبيه عن علي بن محمد عن النوفلي

وأأحبوا الله، لحب وأأحبوني نعمه، من يغذوأكم لما الله وأسلم: "أحبوا وأآله عليه الله صلى
لحبي". بيتي أهل

قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحسين أبو أخآبرنا قال البلخي، سنبك بن إبراهيم بن محمد بن عمر القاسم أبو أخآبرنا
زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشناني، مالك بن علي بن الحسن بن عمر

بن جعفر بن موسى حدثنا قال العور، المروأذي إبراهيم بن موسى حدثنا قال المروأروأزي،
الحسين، بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر أبي حدثنا قال محمد،

وأسلم: "أهل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي عن أبيه عن
وأعاندهم". خآذله لمن فويل السماءا، لهل أمان النجوم أن كما الرض لهل أمان بيتي

بقراءاتي المقري الجورذاني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو اخآبرنا "وأبه" قال
قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه،
بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال عقدة، بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا
عن النجم أبي عن المخارق، بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد

كلما النجوم مثل بيتي أهل قال: مثل السلم عليه علي عن عبابه، عن حشم بن عمران
نجم". طالع نجم مر

بقراءاتي الكوفي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
الحسين بن محمد حدثنا قال عليه، قراءاة حاجب بن محمد بن علي أخآبرنا قال بها، عليه

أبي عن سالم بن يحيى حدثنا قال الراشدي، إسحاق بن إسماعيل حدثنا قال الشناني،
وأجماعة، فرقة المة لهذه قال: إن مسعود ابن عن الخراساني يعمر بن يحيى عن الجاروأد

وأإن فسالموا، سالموا فإن نبيكم، بيت أهل فارقبوا افترقت فإذا اجتمعت إذا فجامعوها
يفارقونه. وألآ يفارقهم لآ معهم وأالحق الحق مع فإنهم فحاربوا حاربوا،

حدثني قال أسمع، وأأنا عليه قراءاة التنوخآي علي بن المحسن بن علي اخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد أبو حدثني قال التنوخآي، الفهم أبي بن علي بن المحسن علي أبو القاضي أبي
الرحمن عبد



عمروأ حديث أجمع قال: كنت المذاكرة في الحافظ الختلي يزيد بن الله عبد بن أحمد بن
بيتي في ليلة جلست منه فرغت قد أني ظننت فلما جده، عن أبيه عن شعيب بن

وأأصنفها، الرقاع أنظم وأابتدأت فيه، أنا الذي البيت حيال صفة في وأأمي يدي بين وأالسراج
ً كأن فرأيت عيني فغلبتني هذا حديث فقال: تجمع نار، ذي بمهند إلي دخآل قد أسود رجل

ما فقالت أمي، إلى فعدت وأانتبهت فصحت بالنار، بيده وأأوأمأ أحرقتك وأإلآ أحرقه لله، العدوأ
ًا فقلت لك؟ ما لك المنام وأهالني التصنيف لتمام أعرض وألم الرقاع وأجمعت رأيته منام

آنس كنت الحدي أصحاب من لشيخ المنام ذكرت طويلة مدة بعد كان فلما منه، وأعجبت
ًا فذكر فلن عن فلن حدثني فقال به، في عنه كتبت وألآ حفظه على أقوم لست إسناد

من تعالى الله رحمه العزيز عبد بن عمر أسقط لما هذا شعيب بن عمروأ أن الحال
بلغ وأقد شعيب بن عمروأ إليه قام السلم عليه المؤمنين أمير لعن المنابر على الخطب

ًا فيه تلعن أمية بنو كانت الذي الموضع إلى يأمر الله "إن مكانه فقرأ السلم عليه علي
شعيب بن عمروأ إليه قام وأالمنكر"، الفحشاءا عن وأينهى القربى ذي وأإيتاءا وأالحسان بالعدل

السلم. فقال عليه علي لعنه على يحرضه السنة، المؤمنين: السنة أمير يا فقال الله، لعنه
الختلي: فعلمت الله عبد أبو قال خآطبته، وأتمم السنة، لآ البدعة تلك اله قبحك عمر: أسكت

فعدت الرأي، هذا عمروأ من علمت أكن وألم الحال، هذه أجل من عظة كان منامي أن
حديثه. فيها جمعت كنت التي الرقاع وأأحرقت بيتي إلى

بن الحسين بن علي بن محمد بن إبراهيم بن محمد علي أبو الشريف أنشدني "وأبه" قال
طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد بن الحسين بن يحيى بن حمزة بن علي

لقادة قومي قصيدة: إن من إملءا لنفسه الشاعر الكوفي الزيدي الحسيني السلم، عليهم
وأعقيل وأجعفر منا=وأعلي وأسبطاه الهادي وأالنبي جبريل به أتى ما إلى بالسي_ف الناس

إذا القياد يعطي لآ من أين التنزيل أتى دوأرهم وأفي الدي_ن رضع جحورهم في وأالوألى
ريذة بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال البتول وأأمي حيدر أبي قل_ت
حذيفة، أبو حدثنا قال العلئاي، زكريا بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال عليه، قراءاة

النبي إلى العباس قال: جاءا عباس، ابن عن الضحى أبي عن أبيه عن سفيان حدثنا قال
فقال: إنك وأسلم وأآله عليه الله صلى
وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى النبي فقال صنعت، الذي صنعت قد ضغائان فينا تركت
عبد بنو يرجوها وألآ شفاعتي سهلب أرجو وألقرابتي لله يحبوكم حتى الخير يبغلوا

المطلب؟".
قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن عمر الحسين أبو أخآبرنا قال سنبك، بن إبراهيم بن محمد بن عمر القاسم أبو أخآبرنا
قال المروأروأذي، زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشناني، مالك بن علي بن الحسين

أبيه عن محمد بن جعفر بن موسى حدثني قال العور، المروأذي إبراهيم بن موسى حدثنا
علي عن أبيه عن الحسين، بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر
لم من شفاعتي نالت وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم

بيتي". أهل عترتي في يخلفني
وأسلم: "وأيل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليه علي "وأبإسناده" عن

ربي". جنة رأوأا وألآ شفاعتي نالتهم لآ عليهم، المستأثرين بيتي أهل لعداءا
وأسلم: "نحن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليه علي "وأبإسناده" عن

غيري". بيتي أهل يفضل الخلئاق من أحد ليس الرسالة، وأمعدن النبوة شجرة بيت أهل
وأسلم: "علي وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليه علي "وأبإسناده" عن

الغرباءا". الشهداءا وأأبو الشهداءا سيد
عليه بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال البكائاي، السري أبي بن الرحمن عبد بن علي الحسين أبو أخآبرنا قال بالكوفة،
عبد حدثنا قال الكلبي، محمد بن العزيز عبد حدثنا قال البجلي، الوليد بن العباس بن علي

قال: سمعت الخدري سعيد أبي عن عطية عن الصائاغ سلمة أبي عن حماد أبي بن الرحمن
نوح، سفينة كمثل فيكم بيتي أهل مثل يقول: "إنما وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول

غرق". عنها تخلف وأمن نجا ركبها من
حدثنا قال بالبصرة، عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

سعيد بن محمد بن أحمد حدثنا قال التستري، سليمان بن محمد بن أحمد الله عبد أبو
عن الحنيني إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال عسكر، بن سهل بن محمد حدثنا قال المروأزي،



وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال جده، عن أبيه عن الله عبد بن كثير
نبيه". وأسنة الله، بهما: كتاب تمسكتم ما تضلوا لن أمرين فيكم "تركت

أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
العباس أبو حدثنا قال عليه، قراءاة الكوفي العامري سعيد بن محمد بن علي القاسم
الله عبد بن عباس حدثنا قال أبي، حدثنا قال القطان، مروأان بن محمد بن إسحاق

عليه الله صلى الله رسول قال قال سعيد، أبي عن عطية عن الحر بن جبر عن الحريري،
بيتي". وأأهل الله، الثقلين: كتاب فيكم تارك وأسلم: "إني وأآله

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن عبيد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
أبي بن الملك عبد عن هاشم بن علي حدثنا قال يعقوب، بن عباد حدثنا قال الزيات، صبيح

أيها قال: "يا أنه وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن سعيد أبي عن عطية عن سليمان،
الخآر: من أكبر وأأحدهما الثقلين، تضلوا لن به تمسكتم إن ما فيكم تركت قد إني الناس
حتى يفترقا لن فإنهما بيتي أهل وأعترتي الرض، إلى السماءا من ممدوأد حبل الله كتاب
الحوض". على يردا

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المعدل أحمد بن محمد بن الرحمن عبد أخآبرنا "وأبه" قال
عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال المعدل، زيد بن إبراهيم بن إسحاق بن الحسن محمد

وأأبو خآياط بن خآليفة سنان حدثنا قال الرحيم، عبد بن محمد حدثنا قال ماهان، بن الله
بن سلمة بن إياس عن الزيدي، عبيدة بن موسى حدثنا قال عاصم، أبو حدثنا قالآ حفص،
لهل أمان وأسلم: "النجوم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه، عن الكوع

لمتي". أمان بيتي وأأهل السماءا،
بن بكر أبو حدثنا قال إجازة، الحافظ الله عبد بن أحمد نعيم أبو الشيخ أخآبرنا "وأبه" قال

سعيد حدثنا قال عمران، بن محمد حدثنا قال صاعد، بن محمد بن أحمد حدثنا قال خآلد،
أبي بن الرحمن عبد بن الحكم عن ليلى أبي ابن وأعن السكوتي نصر أبي بن عمر عن

عبد يؤمن وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال ليلى، أبي أبيه عن ليلى
إليه أحب أهلي وأيكون عترته، من إليه أحب عترتي وأتكون نفسه، من إليه أحب أكون حتى
ذاته". من إليه أحب ذاتي وأتكون أهله، من

بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن العجلي حبيب بن محمد حدثنا قال وأالق، بن جندل حدثنا قال الحضرمي، الله عبد

عن عليم عن العبدري مسعود بن الرحمن عبد عن المنذر، بن زياد عن حسن بن إبراهيم
قال: سلمان
من العين وأبمنزلة الجسد، من الرأس بمنزلة وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد آل أنزلوا

بالعين. إلآ يهتدي لآ الرأس وأأن بالرأس، إلآ يهتدي لآ الجسد فإن الرأس،
بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

عبد أخآبرنا قال جعفر، بن محمد أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي بالكوفة البطحاني الرحمن عبد
الضحاك، ابن -يعني الله عبد حدثنا قال زكريا، بن محمد حدثنا قال يحيى، ابن -يعني العزيز

المام برأس الملك عبد بن هشام قالآ: وأجه يحيى بن وألوط أبيه عن محمد بن هشام عن
رأسه، فنصب المخزوأمي، هشام بن إبراهيم إلى المدينة إلى السلم عليهما علي بن زيد

بالبكاءا المدينة وأضجت فأبى رأسه، تنصب لآ لبراهيم وأقالوا المدينة أهل من أناس فتكلم
السهمي المطلب بن كثير بن كثير نظر فلما السلم، عليه حسين كيوم هاشم بني دوأر من
ذلك فبلغ بقاتلك، وأفعل الحسين أبا وأجهك الله وأقال: نضر بكى السلم، عليه زيد رأس إلى

كثير كثير فكان المطلب عبد بن الحارث بنت أروأى المطلب أم وأكانت هشام، بن إبراهيم
فحبسه بلغك، ما هو فقال وأكذا، كذا عنك إبراهيم: بلغني له فقال هاشم، بني إلى الميل
وأبني ذنب ذي لغير النبي مساوأيه=حب كانت امرأ محبوس: إن وأهو فقال هشام، إلى وأكتب

ًا وأيروأن وأالصلب الرحام في طاب وأوأالدهم=من حسن أبي كفارة حبكم أحبكم=بل أن ذنب
ًا يلعن حتى المنبر على أقمه أن هشام إليه فكتب هشام، إلى إبراهيم فيه فكتب الذنب علي
ًا، ًا يلعن أن فأمره مائاة، على سوط مائاة فاضربه وأإلآ فعل فإن وأزيد المنبر فصعد علي

ًا=وأبنيه يسب من الله فقال: لعن آل يأ_من وألآ وأالحمام الطير تأمن وأإمام سوقة من علي
ًا طبت المقام عند النبي ًا وأالسلم النبي بيت أهل=أهل أهلك وأطاب بيت من بالمطيبين مرحب

"وأبه" قال بسلم قائام قام عليكم=كلما وأالسلم الله رحمة وأالحرام الحلل وأأهل الجرس



عبد الفرج أبو أنشدني قال التنوخآي، المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدني السيد
بالشام: لنفسه العلوي البيض بن الله عبد أبو أنشدنا قال ببغا، نصر الواحد

وأحطيمها=كالجفن ركنها من ينشق زاخآر بحر أصداف في يضمني=كالدر البطاح معتلج وأأنا
"وأبه" قال مجاوأري ضبابهن خآلقي=وأمثل سهولها وأمثل شرفي كجبالها الناظر سواد عن يفتح

بن الحسين حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة ابن أخآبرنا السيد
عبد بن الله عبد حدثنا قال الداري، زاهر بن الله عبد حدثنا قال سحاده، منصور بن أحمد

أخآذ ذر أبا قال: رأيت المعتمر بن حبيش عن إسحاق أبي عن العمش عن القدوأس
ذر أبو فأنا يعرفني لم وأمن عرفني فقد عرفني يقول: من وأهو الكعبة باب بعضادتي
كمثل فيكم بيتي أهل يقول: "مثل وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سعمت الغفاري،

بني في حطة باب وأمثل هلك، عنها تخلف وأمن نجا، ركبها من نوح، قوم في نوح سفينة
إسرائايل".
قال عليه، بقراءاتي الواعظ العلف، بن محمد بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

يونس، بن محمد حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو حدثنا
بن عمروأ عن الزيدي، عبيدة بن موسى حدثنا قال الشامي، هاروأن بن بهلول حدثنا قال
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قالت، عائاشة عن سلمة أم عن الزهري عن الله عبد

وألد أجد فلم وأمغاربها مشارقها الرض قلبت محمد يا السلم عليه جبريل لي وأسلم: "قال
ًا أب هاشم". بني من خآير

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المكفوف المؤدب علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الفارسي، أحمد بن إسحاق أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
السلولي، منصور بن إسحاق حدثنا قال المختار، بن الحسن بن أحمد بن الله عبد حدثنا
حدثنا قال يعقوب، بن عباد حدثنا قال الحسن، عن عبيد بن عمروأ عن عيينة ابن حدثنا قال
النبي قال قال سعيد، أبي عن عطية عن الصايغ سلمة أبي عن الصايغ، بن حفص أبو

فتضلوا". تشتموهم وألآ منكم، أعلم فهم بيتي أهل تعلموا وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى
عبد القاسم وأأبو الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد الله عبد أبو أخآبرنا قال له، الحديث وألفظ الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن
قال العبدي، كثير بن محمد حدثنا قال الخزاعي، العباس أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر
جبيرة أبي ابن عن محمود، بن جبيرة بن زيد حدثنا قال عياش، بن إسماعيل حدثنا

بن داوأد عن النصاري
أبي بن علي عن وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول مولى رافع أبي عن الحصين

لم يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت السلم عليه طالب
امرؤ وأإما لزينة، وأإما منافق، ثلث: إما لحدى فهو وأالعرب وأالنصار عترتي حق يعرف
طهر". غير في أمه به حملت

بالبصرة، منزله في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم عن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
خآليفة، أبو حدثنا قال السقاطي، الفضل بن العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال
بن يزيد عن الله، عبد بن خآالد حدثنا قال محمد، أبو الواسطي علي بن الحسن حدثنا قال
يا العباس قال قال ربيعة، أبي بن المطلب عبد عن الحارث بن الله عبد عن زياد أبي

ًا الله: إن رسول ًا بعضهم لقي إذا قريش بوجوه لقونا لقونا وأإذا حسن، ببشر لقوا بعض
ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فغضب ننكرها، ًا غضب نفسي قال: "وأالذي ثم شديد

خآليفة: أبو قال خآالد قال وأرسوله". هكذا لله يحبكم حتى اليمان عبد قلب يدخآل لآ بيده
الحارث بن الله عبد عن خآالد أبي بن إسماعيل عن هاروأن بن يزيد عن فحدثناه أبي فأما
مثله. أوأ نحوه فذكره الله، رسول يا قال: قلت عنه الله رضي المطلب عبد بن العباس عن

في عليه بقراءاتي الذكواني حمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بكر أبو أخآبرنا قال المعدل، زيد بن إسحاق بن الحسن محمد أبو أخآبرنا قال أصفهان، جامع
إبراهيم بن الله عبد حدثنا قال الرحيم، عبد بن عمران حدثنا قال ماهان، بن محمد

قال قال السلم عليهم آبائاه عن محمد بن جعفر عن زيد بن الحسن حدثنا قال الغفاري،
يا العرش قبل من مناد نادى القيامة يوم كان وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول
وأجللي وأعزتي أما لكم، أنصت ما فطال يقول: أنصتوا وأجل عز الله إن الخلئاق معشر

المستضعفين البيت أهل بحبه مني بجواز إلآ منكم أحد يجاوأز لآ عرشي على وأارتفاعي
فيهم، برسولي وأاستخفوا الذى على صبروأا وأالذين المظلومين، حقهم على المقهورين فيكم
النفاق". أهل مع أنزلته ببغضهم أتاني وأمن جنتي، أسكنته بحبهم أتاني فمن



عليه، بقراءاتي التوزي بن الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قال كامل، بن أحمد حدثني قال المرزباني، عمران بن محمد الله عبيد أبو أخآبرنا قال

بن عمروأ عن الدهقان الليث بن إبراهيم عن النحوي، الحميد عبد بن الحسين أخآبرني
قال: مسعدة
يا عمروأ: فقلت قال بالدموع، تجريان وأعيناه فيه ينظر كتاب يديه وأبين المأمون على دخآلت

مقتل عمروأ: هذا يا فقال عينك؟ الله أبكى لآ أبكاك الذي الكتاب هذا في ما المؤمنين أمير
الخاصة المؤمنين: إن أمير يا فقلت السلم، عليهما علي بن وأالحسين علي المؤمنين أمير

فتنفس قال الكساءا؟ أهل في المؤمنين أمير يقول فما أمرهما، في كثرت قد وأالعامة
عليه إبراهيم -يعني الوأاه المرسل وأعترة الله آل وأالله هم عمروأ، يا قال: هيه ثم الصعداءا
ليث وأأشبال الورى، كل وأغيث الندى، بغاه وأبحر الدجى، ظلم وأبدر النجا، وأسفينة السلم،
العالمين، رب رسول وأأخآو المؤمنين، وأأمير المعتدين، وأقاصم المشركين، وأمبيد الدين،

وأالمعلموا الهدى، وأالمسروأا التقى، المعلنوا وأالله أجمعين. هم وأعليهم عليه الله صلوات
يعظ، موطن كل وأفي غلظ، فظظ وألآ جحظ، وألآ لحظ لآ الردى، عن وأالناكبون الجدوأى،
وأالوجوه الوافرة، الحساب أوألوا غابات وأليوث جارت، غيوث سادات، وأسادات هامات،

الحسن ذكر كدر. ثم صفوهم وألآ قصر، زبدهم في وألآ خآور، عودهم في لآ الناضرة،
وأنظم الغربين كفيض الخدين حالية في العين دمع منه فهمل السلم، عليهما وأالحسين
القرطين. من وأهي السبطين

حجى، وأطودي لواءا، وأرمحي لقى، وأسيفي ضحى، وأشمسي دجى، كبدري وأالله قال: هما ثم
وأثمرتا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول ريحانتا وأهما ندى، وأبحري تقى، وأكهفي
وأالتنزيل، التأوأيل بين وأدرجا وأالتحريم، التحليل بين وألدا تعالى، الله لدين وأالناصران فؤاده،
الجنة، أهل شباب سيدا الرحمن، وأحكمة وأالبرهان وأالفقه وأاليمان، الدين لبان وأرضعا

الرسول، وأرباهما الجليل وأسماهما وأالكهول، الشبان خآير بنت الصادقة، البتول البتول وألدتهما
قتلتهم الوأصياءا، وأخآزنة النبياءا، وأرثة أتقياءا، بررة عديل، من هؤلآءا فهل جبريل، وأناغاهما
تحذر وألم الحرمة، تحفظ وألم الئامة، قتل من المة ترعو وألم الشقياءا، وأخآذلهم الدعياءا،
قليل دنيا طلبت سعت، من رضى وأفي تعرضت، من وألسخط أتت، ذا بما لها وأيل النقمة،

وأإذا سعرت، الجحيم وأإذا أزلفت الجنة إذا أغلقت، المعاد وأزاد جسيمها، حقير عظيمها،
صدفت، وأنعيمها الجنان روأح عن حرمت، ماذا لها وأيل جمعت، وألحسابها بعثرت، القبور
وأمن أطعمت، وأالزقوم الضريع وأمن صيرت، الجحيم وأإلى غيبت، وأالحور الولدان وأعن

وأالحديد الغلل وأفي قرنت، وأالمنافقين الشياطين وأمع سقيت، وأالغسلين وأالصديد المهل
المؤمنين أمير يا فقلت وأشهيقه، نحيبه وأكثر عيناه هملت ثم أتت، ما لها وأيل صعدت،
القوم، صار إليه ما يشفيك

من التوبة تقبل وأقال: لآ الرحام تحركها أحزان لشجان أبكي وألكني لشفاءا إنه نعم، فقال
رسول أخآو وأالغائاب الشاهد عنق وأاجب=في لآزم على حب طالب أبي ابن بحب تائاب=إلآ

ًا الفضل في جمعا لو بالصاحب يعدل لآ الهدى=وأالخ حلف الله رغبة أخآوه لقد=نال يوم
في الناس عنه مال إن العائاب وألآ بالمزري أنا أوألآده=ما حب على بعد الراغب

حبهم الناصب على الله مقبولة=فلعنة السنة به جاءات جانب في الدهر إلى جانب=ملت
الحسين بن يحيى طالب أبو السيد أخآبرنا "وأبه" قال وأاجب لآزم حج لهم=كمثل علينا فرض

بن وأمحمد الحسن، بن علي بن الحسن علي أبو عنه وأأخآبرنا إجازة، الحسني هاروأن بن
حدثنا قال الحسني، إبراهيم بن أحمد العباس أبو وأحدثنا قال عليهما، بقراءاتي المقري محمد
بن القاسم حدثنا قال المرادي، منصور بن محمد حدثنا قال عافيه، بن علي بن أحمد

فقال السلم، عليهما الحسين بن علي إلى رجل قال: جاءا السلم عليهما أبيه عن إبراهيم
إني فقال رجل جاءاه وأقد وأسلم وأآله عليه الله صلى الله لرسول قول الله رسول بن يا

ًا للفقر وأسلم: فاستعد وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال بيتك، وأأهل أحبك ذلك ما جلباب
الدنيا جعلت فلو وأجل، عز الله إلى الفقر السلم: هو عليهما الحسين بن علي فقال الفقر؟

يسكنون لآ الله أوألياءا وأإن عليها، حزن ما بكليتها صرفت وألو بها، فرح ما لمؤمن بحذافيرها
دوأنه. شيءا إلى

إملءا، الصوري الرحيم عبد بن الله عبد بن علي بن محمد الله عبد أبو أنشدنا "وأبه" قال
الله عبد أبو أنشدنا قال سحتويه، بن محمد بن أحمد بن الله عبد القاسم أبو أنشدنا قال
وألآ همي من التنصب وأطري=وألآ وألآ شأني من الترفض الروأذباذي: ليس عطا بن أحمد بن



ًا وألست فكري الله رسول آل لكن عمر وألآ بكر أبي انتقاص يعلمه=على الله منطوي
 وأالبصر السمع محل مني حبهم=يحل

 الثامن الحديث
علي بن الحسين فضل

 بذلك يتصل وأما أخآباره وأسائار مصرعه وأذكر السلم عليهما
الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الدين عماد الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو المرشد المام القاضي أخآبرنا قال الله، أسعده
وأالدي أخآبرنا قال عليه، قراءاة وأخآمسمائاة وأثلثين ثلث سنة رمضان في الحمدوأني الرحيم
الدين عماد القاضي "ح" قال الحمدوأني علي بن الرحيم عبد بن المظفر سعد أبو الشيخ
بن الحسن بن أحمد العباس أبو الزاهد المام الشيخ وأأخآبرنا الله، رحمه الحسن بن أحمد
حدثنا قالآ وأخآمسمائاة، وأثلثين ست سنة عليه قراءاة الله رحمه الذوأني بابا القاسم أبي

بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي بالله المرشد المام الجل السيد
أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد

بن محمد حدثنا قال شيبة، أبي بن بكر أبو حدثنا قال الحضرمي، حدثنا قال الطبراني،
مع سافر أبيه: أنه عن نجي بن الله عبد عن الجعفي، مدرك بن شرحبيل حدثني قال عبيد،
ًا قال نينوى حاذى فلما السلم، عليه علي ًا الله عبد أبا صبر الفرات، بشط عبد أبا صبر
وأعيناه يوم ذات وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على دخآلت قال ذاك؟ وأما قلت

من قام: قال مفيضتين؟ عينيك أرى لي ما الله، رسول يا أحد أغضبك هل فقلت تفيضان،
أريك أن لك هل قال ثم ابني؛ الحسين تقتل أمتي أن فأخآبرني السلم عليه جبريل عندي

فاضتا. أن عيني أملك لم رأيتها فلما قبضة، فقبض يده فمد نعم، قلت تربته؟ من
عثمان أبي بن الحسن بن علي القاسم أبو أخآبرنا الله رضي المام السيد "وأبه" قال

اثنتين سنة الزيات علي بن محمد بن عمر حفص أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الدقاق
موسى بن إسحاق حدثنا قال الفريابي، محمد بن جعفر حدثنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين

حميد عن شهاب ابن عن أنس بن مالك حدثنا قال عيسى، بن معن حدثنا قال النصاري،
على وأهو حج عام عاشوراءا يوم في سفيان أبي بن معاوأية سمع أنه الرحمن عبد عن

وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت علماؤكم، أين المدينة أهل يقول: يا المنبر
شاءا وأمن فليصم شاءا فمن صائام، وأإني صيامه عليكم يكتب لم عاشوراءا يوم اليوم هذا

فليفطر.
قال الهواز، جامع في عليه قراءاة القاضي علي بن رباح بن يوسف وأأخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا
أحمد بن محمود حدثنا قال بمصر، عليه قراءاة الزدي القاضي بندار بن الحسين بن علي

حماد حدثنا قال مالك، بن غسان حدثنا قال أبي، بن كريز حدثنا قال بأنطاكية، الفضل بن
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: رأيت عباس ابن عن عمار أبي بن عمار بن
دم قال هذا؟ ما أنت وأأمي بأبي فقلت دم، فيها قاروأرة يده وأفي أغبر، أشعث النوم في

الحسين قتل يوم فوجده اليوم، ذلك فأحصى اليوم منذ ألتقطه أزل لم علي، بن الحسين
وأسلمه. عليه الله صلوات

عليه بقراءاتي الخراز غيلن بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
شداد بن محمد حدثنا قال الشافعي، أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال ببغداد، دفعات
أبيه عن ثابت، أبي بن حبيب بن الله عبد حدثنا قال نعيم، أبو حدثنا قال المسمعي، -يعني

وأآله عليه الله صلى محمد إلى تعالى الله قال: أوأحى عباس ابن عن جبير بن سعيد عن
ًا، سبعين زكريا بن بيحيى قتلت قد وأسلم: أني ًا سبعين بنتك بابن قاتل وأإني ألف وأسبعين ألف

ًا. ألف
عليه بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد حدثنا قال العزيز، عبد أخآبرنا قال قراءاة، محمد بن الحسين أخآبرنا قال بالكوفة،
قاسم حدثنا قال شيبة، بني مولى يحيى بن أحمد حدثنا قال سلم، بن هاروأن بن عيسى

علي بن الحسين السلم: أن عليهم آبائاه عن علي، بن زيد بن حسين حدثنا قال عمروأ، بن
الخآرة جعل الذي لله وأقال: الحمد عليه وأأثنى الله فحمد أصيب يوم خآطب السلم عليهما

فنكون الدنيا هذا وأجهنا في طلبنا ما وأالله وأإنا الكافرين، على وأالعقاب وأالنار للمتقين،
فقالوا لكم، خآير الخآرة وأدار اتقوا الذين مع الله فإن فاصبروأا ربنا، رضوان في الساكين



إلى يبادروأنه وأالله فكانوا السلم، عليهم علي بن زيد بن الحسين فقال نفديك، بأنفسنا
لهم. وأيستغفر فيحتسبهم يديه بين مضوا حتى القتال

عليه، بقراءاتي القرشي بشران بن محمد بن الملك عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال الدارقطني، الحافظ أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال

عن الخآوص أبو حدثنا قال عباد، بن شهاب حدثنا قال الدوأري، عباس حدثنا قال مخلد،
علي بن الحسين إلى الناس خآرج قال: لما وأائال بن الجبار عبد عن السائاب بن عطاءا

الحسين على فأقبل ذنوب شقراءا له فرس على رجل الكوفة أهل رحل السلم عليهما
إلى حزه اللهم قال حويزة، ابن أوأ حويزة فقال أنت؟ من له فقال يشتمه، السلم عليه
ليعبره فذهب نهر يديه وأبين قال النار،

في وأقدميه وأساقه فخذه إلآ منه أبقت فما قطعته وأقد بنا فمر السرج، عن إسته فزالت
الرجل. هذا قتل نشهد لآ ارجعوا فقلنا خآصيتيه، وأإحدى الركاب

بن محمد حدثنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال النباري، بشار بن القاسم بن محمد بكر أبو حدثنا قال لفظه، من حيويه ابن العباس

قال: كان الحسن بن محمد حدثني قال بكار، بن الزبير حدثنا قال سعيد، بن أحمد حدثنا
ًا فسمعوا سعد بن عمر عند مجتمعين أمية بنو هاشم بني نساءا فقيل هذا؟ ما فقالوا صياح

زبيدة بني نساءا الحكم: عجبت بن مروأان فقال السلم، عليه الحسين رأس رأين لما يصحن
أمير أن وأالله وأددت قال سعد، بن عمر على دخآل فلما الربد غداة نسوتنا عجة=كعجيج

القائال: قال كما قلت إلآ سكت لآ مروأان: أسكت له فقال إلي، وأجه كان ما المؤمنين
يديه بين فوضعه الرأس مروأان أخآذ ثم فاستقر ملك أوأتاد ضربة=أثبتت منهم دوأسر ضربت

إني وأالله بمحسدين بات كأنما الخدين في الحمر اليدين=وألونه في بردة حبذا فقال: يا
السلم: أقول عليه الحسين قتل في الدؤلي السود أبو فقال عثمان، أيام إلى أنظر لكأني

ًا وأزادني ًا=أزال جزع ثمود بعدت وأخآانوا=كما غدروأا بما وأأبعدهم زياد بني ملك الله وأغيظ
بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال التناد يوم إلى صفت إليهم=إذا ركابهم رجعت وألآ عاد وأقوم
بن أحمد أخآبرنا قال ببغداد، الرصافة في عليه بقراءاتي الواعظ المقري العلف بن علي

حدثني قال حنبل، بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر
قال بهرام، ابن -يعني الحميد عبد حدثنا قال القاسم، بن هاشم النضر أبو حدثنا قال أبي،

وأآله عليه الله صلى النبي زوأج سلمة أم سمعت قال حوشب، ابن -يعني شهر حدثني
قتلوه فقالت العراق، أهل السلم: لعنت عليهما علي بن الحسين نعي جاءا حين وأسلم
الله. الحديث. لعنهم وأذلوه غروأه الله، قتلهم

بن محمد عمر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي المقنعي محمد بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
العباس

ًا حيويه بن زكريا بن محمد بن بن القاسم بن محمد بكر أبو حدثنا قال الجامع، في لفظ
حدثنا قال بكار، بن الزبير حدثنا قال الله، عبد بن سعيد بن أحمد حدثنا قال إملءا، بشار

أنهم وأعلم السلم عليهما علي ابن بالحسين سعد بن عمر نزل قال: لما حسن بن محمد
ًا أصحابه في قام قاتلوه، المر، من تروأن ما نزل قال: قد ثم عليه وأأثنى الله فحمد خآطيب

كصبابة صبابة إلآ منها يبق فلم وأاستمرت، معروأفها وأأدبر وأتنكرت، تغيرت قد الدنيا وأأن
وأالباطل به يعمل لآ الحق تروأن ألآ القاتل، المتخم الوبيل كالمرعى عيش خآسيس إلآ الناءا،

سعادة، إلآ فيه الموت أرى لآ وأإني وأجل، عز الله لقاءا في المسلم ليرغب عنه، يتناهى لآ
ًا. قال: وأقتل إلآ الظالمين مع وأالحياة من عاشوراءا يوم السلم عليهما علي بن الحسين برم

ًا. وأهو بلءا بكر بالطف خآز، جبة وأعليه وأستين، إحدى سنة سنة. وأخآمسين ست ابن ذكي
أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد أبو أخآبرنا قال المخلص، الرحيم عبد بن العباس بن الرحمن عبد بن محمد طاهر أبو
يرثيه قته بن سليمان قال قال بكار، بن الزبير حدثنا قال الطوسي، سليمان بن أحمد الله

ًا هاشم=أذل آل من الطف قتيل السلم: وأإن عليه الحسين -يعني فذلت قريش من رقاب
ًا لنا وأكانوا حلت يوم أمثالها محمد=فألفيتها آل أبيات على مررت رزية=لقد فعادوأا غنم

إذا تخلت بزعمي منهم أصبحت وأأهلها=وأإن الديار الله يبعد فل وأجلت الرزايا تلك عظمت
من قطرة غنى وأعند زلت النعل إذا قيس فقيرها=وأتقتلنا جبرنا قيس افترقت

ًا دمائانا=سنجزيهم وأالبلد حسين مريضة=لفقد أضحت الرض أن تر ألم حلت حيث بها يوم
عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال اقشعرت

بن محمد بكر أبو حدثنا قال لفظه، من حيويه بن العباس بن محمد عمر أبو حدثنا قال



بن الزبير حدثنا قال الله، عبد عن سعيد بن أحمد حدثنا قال النباري، بشار بن القاسم
السلم عليهما علي بن الحسين رأس أدخآل قال: لما حسن بن محمد حدثني قال بكار،
يزيد: قال الله لعنهما معاوأية بن يزيد على
ًا نفلق عليهما الحسين بن علي فقال وأأظلما أعق كانوا وأهم أعزة=علينا رجال من هام

من أصاب وأجل: "ما عز الله قال كما قال أم؟ ابن يا فكيف قال هكذا، السلم: ليس
الله على ذلك إن نبرأها أن قبل من كتاب في إلآ أنفسكم في وألآ الرض في مصيبة

العبد زياد ابن قرابة=من أدنى الطف بجنب الحكم: لهام أم بن الرحمن عبد يسير" فقال
نسل بل أضحت الله رسول الحصا=وأبنت عدد نسلها أضحى سمية الوغل الحسب ذي

اسكت. له وأقال صدره يزيد فضرب
النيسابوري، التاجر الصيرفي حيد بن علي بن محمد بن بكر منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بقراءاتي النيسابوري، الحريصي محمد بن الرحمن عبد بن محمد الفضل أبو أخآته وأابن
ًا عليهما زكريا بن محمد أخآبرنا قال السفراييني، محمد بن الحسن أخآبرنا قالآ ببغداد، مع

الماءا أجرى قال: لما محمد بن هشام حدثنا قال الضحاك، بن الله عبد حدثنا قال العلني،
ًا الربعين بعد نضب السلم عليهما علي بن الحسين قبر على فجاءا القبر، أثر وأامتحى يوم

وأبكى، فشمه الحسين قبر على وأقع حتى وأيشمه قبضة يأخآذ فجعل أسد بني من أعرابي
ًا أطيبك كان ما وأأمي بأبي وأقال ًا، ترتبك وأأطيب حي ليخفوا يقول: أرادوأا وأأنشأ بكى ثم ميت
مشهور. بيت وأهو القبر على دل القبر تراب صديقه=فطيب عن قبره

عليه بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
القاسم، بن أحمد أنشدنا قال إجازة، شاذان ابن -يعني إبراهيم بن أحمد أخآبرنا قال ببغداد،

الزبرقان بن سلمة بن منصور أنشدني قال القرشي، أمية أبي بن أحمد أنشدني قال
وأير_جون النبي ذرية تقتل بالباطل النفوس هامل=يعللون راتع الناس من النميري: شاءا

حبوت حباءا أي بالحامل يميل بحمل لقد=قمت الحسين قتل يا وأيلك للقاتل الجنان دخآول
القاتل مع قتله في وأقد=دخآلت النبي تلقى وأجه بأي الثاكل حرارة من في=حفرته أحمد
ًا فاطلب تعال الناهل مع حوضه ترد لآ شفاعته=أوأ غد

عجلت إن الله يعجل لآ الخازل في أشك أراني قاتله=وألآ حال في عندي الشك ما
يوم ذلك قافل لآ غدوأ المنايا غدا=إلى يوم الحسين فداءا نفسي بالغافل يريد عما وأما=ربك

فم في وأالترب بني=أحمد أحب إنني عاذلي يا وأالكاهل السلم سنام بشفرته=على أنحى
قرابته=عند حوله انتحبت ما نازل بالعرا القبر بغضته=مغترب منهم ميت كم العاذل

وأالنبي مظلومة الذاهل سلوة القلب مصابهم=فيمنع وأمن منهم أذكر الباسل يومه مقاسات
من طائال إلى دينكم من فما=رجعت عليه أنتم ما ذقت قد حامل مقلة أرجاءا وأالدها=تدير

وأأنشدني المام، السيد "وأبه" قال كالواصل الرسول لل الجافي وأما النبي جفوة ذنبكم
ضيق يؤسينك لنفسه: لآ السلمي الحسن أبو وأأنشدني قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي

السى له=جيش الشقاءا أهدى قد حيران فرب الكمد إلى تماديه يك فرج=وألآ من المر
ًا=وأافى أعدائاه عن توغل لما مضهد الحشاءا قلق وأقد ينجو لبد ذي شبلين أبي عرين هرب

ًا قد ًا وأجاذر شطب=عضب ذوأ منه عضو البئر بعقر استقر إذا السد فم من عضو
ًا يسعى قدح عاجله=لوقته إلى باب وألآ النجاة له=إلى طريق لآ ببئر وأمستبيت ليد يد

دامت تقل فل عدد من للنس وألآ إليه أحد=تجري من للصوت بها ما قفرة في الرشد
أحمد العباس أبي الجل القاضي "وأبه" إلى أحد على شر وألآ خآير دام وأاتصلت=ما البأساءا

المظفر بن الرحيم عبد منصور أبي القاضي عن يروأيه الله، أسعده الكني الحسن أبي بن
السيد حدثنا قال قراءاة، وأالده عن ذلك يروأي وأهو عليه، قراءاة الحمدوأني الرحيم عبد بن

تعالى الله رحمهما الله عبد أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد المام
قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال إملءا،
عليه، قراءاة الطبراني أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه
عمروأ حدثنا قال السدي، زياد بن ضبارة حدثن قال حنبل، بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال
عنها الله رضي سلمة أم عن سلمة ابن شقيق وأائال أبي عن العمش، عن ثابت بن

وأآله عليه الله صلى الله رسول يدي بين يلعبان السلم عليهما وأالحسين الحسن قالت: كان
من هذا ابنك تقتل أمتك محمد: إن يا فقال السلم عليه جبريل فنزل بيتي، في وأسلم
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فبكى السلم، عليه الحسين إلى بيده وأأوأمأ بعدك،
التربة، هذه عندك وأديعة وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال ثم صدره، إلى وأضمه
رسول قالت: وأقال وأبلءا، كرب وأقال: ريح وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فشمها



ًا التربة هذه تحولت إذا سلمة أم يا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله ابني أن فاعلمي دم
ًا وأتقول: إن يوم كل إليها تنظر جعلت ثم قاروأرة، في فجعلتها قالت قتل، قد تحولين يوم
ًا فيه عظيم. ليوم دم

بقراءاتي العلف بابن المعروأف المقري الواعظ علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
القطيعي مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال ببغداد، الرصافة في عليه

الملك عبد حدثنا قال أبي، حدثني قال حنبل، بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال عليه، قراءاة
ًا تسبوا يقول: لآ رجاءا أبا قال: سمعت قرة حدثنا قال عمروأ، بن إن البيت هذا أهل وألآ علي

ًا إن الفاسق ابن الفاسق هذا إلى تروأا فقال: ألم الكوفة من قدم الهجيم بني من لنا جار
عينيه في بكوكبين الله فرماه قال عليهما، الله صلوات علي بن الحسين -يعني قتله الله

بصره. الله فطمس
جامع في عليه قراءاة القاضي الحنفي يوسف بن علي بن رباح بن يوسف أخآبرنا "وأبه" قال

محمود حدثنا قال عليه، قراءاة بمصر القاضي بندار بن الحسن بن علي حدثنا قال الهواز،
بن محمد حدثني قال داوأد، بن موسى بن محمد حدثنا قال بأنطاكية الفضل بن أحمد بن

قال: أوأل الشعبي عن السلمي الرحمن عبد بن عيسى حدثنا قال الواقدي، حدثنا قال سعد،
السلم. عليهما علي بن الحسين رأس خآشبة على السلم في حمل رأس

قال ببغداد، عليه بقراءاتي القرشي محمد بن الملك عبد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد أبو حدثنا قال الدارقطني، الحافظ أحمد بن عمر بن علي الحسين أبو أخآبرنا
بن عمر حدثنا قالآ الرازي، منصور بن معلى بن وأيحيى مخلد، بن الجراح حدثنا قال صاعد،

عن خآالد بن قرة عن سليمان بن المعتمر حدثنا قال حفص، أبو الرباحي الوهاب عبد
عن الحسن،

ًا عين تر قال: لم أنس طشت في السلم عليهما علي بن الحسين برأس أتى يوم مثل عبر
ًا، كان وأيقول: إن بقبضتيه يسمه فجعل الله، لعنهما زياد بن الله عبيد يدي بين فوضع لصبيح

لجميلً. كان إن
الله عبيد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال

قال الحافظ، عبد بن محمد بن علي حدثنا قال المرزباني، موسى بن عمران بن محمد
أمه عن الصم الله عبد بن حميد حدثنا قال دكين، بن الفضل حدثنا قال الحبري، حدثني
وأآله عليه الله صلى الله رسول مسجد في قبة عنها الله رضي سلمة لم ضرب قالت
ًا عليها فرأيت السلم، عليه الحسين قتل حين وأسلم أسود. خآمار

بن سليمان أخآبر قال عليه، قراءاة الضبي أحمد بن الله عبد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
الطالقاني، إسماعيل بن إسحاق حدثنا قال العزيز، عبد بن علي حدثني قال الطبراني أحمد
علي بن الحسين مع قال: قتل الحسن عن موسى أبي عن عيينة بن سفيان حدثنا قال

ً عشر ستة السلم عليهما بيت أهل يومئذ الرض ظهر على ما وأالله بيته، أهل من رجل
هذا. في يشك سفيان: وأمن قال يشبهون، لهم

أبو أخآبرنا قال ببغداد، عليه بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد جعفر أبو حدثنا قال البزار، ماسي بن أيوب بن إبراهيم بن الله عبد محمد
منصور عن جرير حدثني قال أبي، حدثني قال إملءا، الكوفي العتبي شيبة أبي بن عثمان

لآ وأالله فقال مكة، أغز أن مرجان ابن إلى الله لعنه معاوأية بن يزيد كتب قال مغيرة عن
ًا، أجمعهما كانت وأقد البيت، وأأغزوأ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول ابن قتلت أبد
صنعت السلم: ما عليهما علي بن الحسين قتل حين الله لعبد فقال صدق، امرأة مرجانة

ركبت. وأما
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الله، عبد بن إبراهيم حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
عبد بن محمد أخآبرني قال ميمون، بن مهدي حدثنا قالآ عمروأ، وأأبو منهال ابن -يعني حجاج

دم عن رجل فسأله عمر ابن عند قال: كنت نعيم أبي ابن عن يعقوب، أبي بن الله
دم عن يسألني هذا، إلى انظروأا قال العراق، أهل من قال أنت؟ ممن فقال البعوض،
الله رسول سمعت وأقد وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول ابن قتلوا وأقد البعوض

يقول: "هما وأسلم وأآله عليه الله صلى
الدنيا". من ريحانتي

أبو حدثنا قال النجار، قزعة بن عبيد بن محمد بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال محمد، بن محمد حدثنا قال الحافظ، عيسى بن موسى بن المظفر بن محمد الحسين



الحصاصون كان قال الكلبي، حباب أبي عن القتيبي، زياد أبو حدثنا قال عباد، حدثنا
وأفيهم الجن نواح فسمعوا السلم، عليهما علي بن الحسين قتل حين الحبانة إلى يخرجون

خآير جده قري_ش عليا من أبواه الخدوأد في بريق جبينه=وأله الرسول تقول: مسح جنية
الكبير الجامع إمام المقري الحسن بن محمد بن محمد علي أبو أخآبرنا "وأبه" قال الجدوأد

جعفر بن محمد بن أحمد بن حمزة بن أمان بن حمزة يعلى أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي
قال: قرئ السلم، عليهم طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد بن محمد بن

بن الله عبد بن جعفر بن الحسن بن يحيى بن محمد بن الحسن محمد أبي علي على
محمد أبو حدثنا قال السلم، عليهم طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين

أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر بن إسحاق بن محمد بن إسماعيل
أبي قال: كان علي بن عمر عن زيد بن حسين عن جعفر بن علي حدثني قال طالب،
بالغداءا يدعو ثم يتوضأ ثم بالسواك يدعو ثم خآفقة خآفق أصبح فإذا الليل، من يصلي

وأأمر سعد بن وأعمر زياد بن الله عبيد برأس المختار فبعث يخرج، أن قبل منه فيصيب
فدخآل أمره الذي رسوله ففعل السلم، عليهما الحسين بن علي غداءا يتحرى أن رسوله

ًا خآر رآهما فلما يديه، بين الرأسين فوضع عليه الرسول الذي لله الحمد وأقال لله، ساجد
عدوأي. من بثأري لي أدرك

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الفرج بن روأح الزنباع أبو حدثنا قال الطبراني، أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

عن العوفي، عطية عن المختار بن حماد حدثنا قال عدي، بن يوسف حدثنا قال المصري،
أعطيت فقال: "قد وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على قال: دخآلت مالك بن أنس

بين ما وأطوله عرضه الجنة في نهر قال الكوثر؟ وأما الله، رسول يا فقلت الكوثر،
منه يشرب لآ فيشعث، إنسان منه يتوضأ وألآ فيظمأ، منه أحد يشرب لآ وأالمغرب، المشرق

بيتي". أهل قتل وألآ ذمتي خآفر إنسان
بن محمد بكر أبا سمعت يقول، العتيقي البزار أحمد بن أحمد الحسن أبا سمعت "وأبه" قال

عظيم جرب بي يقول: كان الخلدي جعفر سمعت يقول، الصيرفي عبدان بن الحسن
منه علي فليس وأانتبهت فغفوت قال السلم، عليه علي بن الحسين قبر بتراب فتمسحت

شيءا.
بن أحمد بكر أبو أنشدنا قال البيضاوأي، إبراهيم بن علي بن محمد أنشدنا "وأبه" قال

قال محمود، بن يزيد بن محمد بكر أبو أنشدنا قال البزاز، شاذان بن الحسن بن إبراهيم
بالطف ما أنني=أحصيت علمتم هل أمية المخزوأمي: أبني المهاجر بن لمخلد الزبير أنشدنا

ًا=أبناءا عليكم الله صب قبر من القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم بدر أوأ الفتح جيش عصب
بابا بن أحمد الفقيه أخآبرنا قال الله، أسعده الكني الحسن بن أحمد العباس أبي الجل
بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي المام السيد حدثنا قال عليه، قراءاة الذني

أحمد حدثنا قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن الله عبد
أبي عن لهيعة ابن حدثنا قال الحراني خآالد بن عمروأ حدثنا قال المشري، بن رشيد بن

الله رسول على السلم عليهما علي بن الحسين قالت: دخآل عائاشة عن عروأة عن السود
لرسول السلم عليه جبريل فقال ظهره، على فلعب منكب وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى
قال ابني، أحب لآ وأمالي جبريل، يا قال محمد؟ يا وأسلم: أتحبه وأآله عليه الله صلى الله
هذه في فقال بيضاءا، بتربة فأتاه يده السلم عليه جبريل فمد بعدك، من ستقتله أمتك فإن

الله رسول عند من السلم عليه جبريل ذهب فلما الطف، وأاسمها هذا أمتك تقتل الرض
يده في وأالترب وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول خآرج وأسلم، وأآله عليه الله صلى
أرض في مقتول ابني الحسين أن أخآبرني السلم عليه جبريل عائاشة: إن يا فقال يبكي،

بكر وأأبو السلم عليه علي منهم أصحابه، إلى خآرج ثم بعدي، ستفتتن أمتي وأأن الطف،
فقال: أخآبرني الله؟ رسول يا يبكيك ما فقالوا يبكي، وأهو ذر وأأبو وأعمار وأحذيفة وأعمر
عليه جبريل فأخآبرني التربة بهذه وأجاءاني الطف، بأرض بعدي يقتل الحسين ابني أن جبريل
مضجعه. فيها أن السلم

الهواز، جامع في عليه قراءاة البصري علي بن رباح بن يوسف القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قال أحمد، بن محمود حدثنا قال بمصر، الزدي بندار بن الحسين بن علي حدثني قال

عن إسحاق عن إسحاق أبي بن يونس حدثنا قال الجواز، أبو حدثنا قال فروأة، أبو حدثنا
السلم عليهما علي بن الحسين قتل يوم السلم على دخآل ذل قال: أوأل نعجة بن عمروأ

ًا. معاوأية وأادعى زياد



جامع في عليه بقراءاتي المقري بندار بن قحطبة بن محمود بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
قراب، أبي بابن المعروأف التمار التيملي حكمة أبي بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال الكوفة،

عبد بن صالح بن محمد حدثنا قال سعيد، بن محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال
الحسام، أبي بن وأهو سلمة، بن سعيد أخآبرنا قال رجاءا، بن الله عبد حدثنا قال الرحمن،

زوأج سلمة أم عن الله، عبيد عن سعيد بن الله عبد عن جبير، بن موسى جد حدثني قال
الله صلى الله رسول عند السلم عليه حسين قالت: بينما وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي
صلى الله رسول فإذا البيت دخآلت ثم حاجة لقضي خآرجت وأقد البيع في وأسلم وأآله عليه
ًا أخآذ قد وأسلم وأآله عليه الله عليه الله صلى الله رسول فإذا بطنه، على فأضجعه حسين
هذا رحمة قال بكاؤك؟ الله: ما رسول يا فقلت الدمع، من عينيه يمسح وأسلم وأآله

قد تربتها وأهذه العراق، دوأن قال بكربل، سيقتل أنه السلم عليه جبريل أخآبرني المسكين،
السلم. عليه جبريل بها أتاني

قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد بكر أبو حدثنا قال عليه، قراءاة المرزباني عمران بن محمد الله عبد أبو أخآبرنا
المعروأف المروأزي الوهاب عبد بن محمد بن أحمد حدثنا قال الجوهري، الله عبد بن محمد

قال الوراق، جعفر أبو الرازي سعيد بن الله عبد بن محمد حدثنا قال الديال، أبي بابن
عن القارئ، حفص بن يحيى حدثنا قال المروأزي، جعفر أبي بن الله عبد بن محمد حدثنا
بلغ إذا حتى الكوفة يريد وأهو السلم عليهما علي بن الحسين قال: قدم خآالد بن سعيد

الله، رسول بن يا تريد أين له فقال الشاعر، غالب بن الفرزدق لقي عامر أبي ابن بستان
ًا، لخآذت أعجل لم لو قال: فقال التروأية؟ يوم وأذلك الموسم عن أعجبك ما يا فأخآبرني أخآذ

الخبر، أصدقني قال أمية؟ بني مع وأسيوفهم معك قلوبهم الناس تركت قال الخبر؟ فرزدق
فقدم الكوفة، إلى السر في له يبايع عقيل بن مسلم قدم السلم عليه الحسين كان وأقد

مكانه كان إذا حتى السلم، عليه الحسين وأمر الحارثي العور بن شريك على فنزل مسلم
له فقال العدوأي، مطيع بن الله عبد لقي مرحلتين أوأ بمرحلة عامر أبي ابن بستان من
يا أنشدك فإني فقال إلي، كتبوا أهلها فإن الكوفة، أريد قال الله؟ رسول بن يا تريد أين
مروأان، لبني لنفسك تعرض أن الحرام وأالشهر الحرام وأالبلد الحرام بالبيت الله رسول بن

العور بن شريك وأمرض وأجهه على فمضى قال ليقتلنك، لهم نفسك عرضت لئن فوالله
شريك: له فقال السيف، وأمعه لشريك حجلة في منزله في وأمسلم

ًا زياد- سيأتيني ابن -يعني الله عبيد إن الله عبيد فجاءا هو، فدوأنك جاءاك فإذا الساعة، عائاد
ًا، مسلما يصنع فلم الله عبيد وأخآرج وأسأله، عليه فدخآل بن هاني إلى مسلم وأتحول شيئ
ًا، لسببت سبة تكون أن لولآ وأالله فقال الخبر، الله عبيد وأبلغ المرادي عروأة فبلغه شريك

ًا أن ًا آوأيتم الكوفة: قد أهل يا فقال المنبر فصعد السر، في الناس يبايع مسلم ثم مسلم
عامة فصار الكوفة أهل من بايعه من بايعه حتى ذلك قبل خآرج مسلم كان وأقد أخآرجتموه،

وأذلك بينهم الليل ثار حتى فقاتلوا ربعي، بن وأسبت شور ب القعقاع وأجاءا عليه، العرب
فاخآرجوا، ينهزموا أن الناس بين خآليتم قد وأيحكم فقال الظلم، اخآتلط عند التمارين عند

محمد بن الرحمن عبد فجاءا فآوأته، امرأة إلى فآوأى عقيل بن مسلم وأانهزم ذلك، ففعلوا
فبعث وأكذا، كذا موضع في عقيل بن مسلم أن المير: بلغني الله أصلح له، فقال الشعث

ً المنبر: يا على الله عبيد فقال فواتها، فأخآذ الدار إلى فارس مائاة في سليم بني من رجل
فلما أحرقته، إلآ قصب بيت وألآ هدمته، إلآ مدر بيت الكوفة في أدع لآ وأالله الكوفة أهل
عروأة بن بهاني فأتي قال عتبة، بنت أيوب بأم زياد بن الله عبيد عرس وأقد بمسلم أتى

أردت وأهل قال بالعرس، المير على استأثر قال الله عبيد على أدخآل فلما المرادي،
السوق إلى به وأأمر الحائاط، في فارتج يده في كان بمحجن وأرماه هاني، يا العرس
فدعا أوأصي، فقال الوصية، في لي فقال: ائاذن عقيل بن بمسلم أمر ثم عنقه، فضربت

سيافه في أقبل قد الحسين له: إن فقال الحسين، وأبين بينه للقرابة سعد بن عمروأ
من رأيت فقد فيرجع، وأينذره يحذره من إليه فابعث بيته، وأأهل وألده من وأأناس وأتراسه
كذا لي قال: قال هذا؟ لك قال الله: ما عبيد له فقال رأيت، قد ما الكوفة أهل خآذلآن
يؤتمن قد وألكنه المين، يخون لآ الله: إنه عبيد فقال الخبر، فأخآبره الله عبيد وأجاءا وأكذا،

عليهم، أنت له: سر فقال الديلم، بهم يغزوأ فارس آلآف أربعة هيأ كان وأقد الخائان،
السلم، عليه الحسين عليهم عرض بكربل، التقوا فلما إليه، وأسار يعفيه أن فأبى فاسعني،

وأعلي لهم ما لي للعرب مسلحة بأقصى اللحاق خآصال: إما ثلث إحدى مني اخآتراوأا فقال
ً فأكون وأعيالي بأهلي ألحق أوأ عليهم، ما يزيد حكم على أنزل أن وأإما المسلمين، من رجل



رياح: بن الحر له يقال رجل فقال زيادة، بن الله عبيد حكم إلآ عليه فأبوا معاوأية، بن
لآ خآصال ثلث إحدى وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول ابن عليكم يعرض وأيحكم

الشاعر: قال الله، رحمه قتل حتى بسيفه وأضرب فقاتل منه، تقبلونها
بنفسه حسين=فجاد نادى إذ الحر وأنعم الرماح مختلف عند رياح=هزبر بني حر الحر لنعم
عمر، قاتله له: إن فقال الضبابي الجوشن ذي بن شمر بعث الله عبيد وأكان الصياح عند
أبيه يدي بين بالسيف يضرب الحسين بن علي فكان فواقعهم، الناس، على فأنت وأإلآ

بالنبي أوألى البيت وأرب علي=أنا بن الحسين بن علي وأيقول: أنا يرتجز وأهو السلم عليهما
عليهما علي بن الحسين فقتل أبي عن أحمى كيف تروأني الدعى=ألآ وأابن وأشيت شمر من

ً عشر ثلثة وأقتل السلم علي بن الحسين رأس احتز الذي وأكان هاشم، بني من رجل
زياد بن الله عبيد بعثه الذي وأكان تعالى، الله لعنه الصبحي زيد بن خآولى السلم عليهما
المؤمنين: أتيتك أمير يا قال يديه بين رأسه وأضع فلما قريش، عايذة العايذي فحقر برأسه
أوأتي إنما هذا إن وأألم، أحمق محقر أم وألدت يزيد: ما فقال وأألمهم، الناس أحمق برأس

جدي، من خآير وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول جدي قال فهمه، قلة من
ً وأسلم وأآله عليه الله صلى الله لرسول أحد يرى ما وأالله وأصدق ًا، وألآ عدلآ وأقال ند
وأصدق، الكلبي الزبا بنت قلبة من خآير وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول بنت فاطمة

يقول: صبرنا وأهو بالقضيب يقلب جعل ثم حكم، ليهما علم فقد أبيه من خآير أبي وأقال
ًا يفلقن سجية=بأسيافنا منا الصبر وأكان ًا يفلقن وأمعصما هام وأهم أعزة=علينا رجال من هام
الرض في مصيبة من أصاب "ما السلم عليهما الحسين بن علي فقال وأأظلما أعق كانوا

من أصابتكم "ما الله لعنه يزيد نبرأها" فقال أن قبل من كتاب في إلآ أنفسكم في وألآ
قرابة النسوة هؤلآءا وأبين بينك كانت كثير" فقال: إن عن وأيعفو أيديكم كسبت فبما مصيبة

ًا فأدخآلن يزيد بهن فأمر قال المدينة، إلى يبلغن من فمر ًا فأقمن لمعاوأية، دار وأأمر ثلث
آل بكيت إن وأعويل=وأاندبي بعبرة جودي ذلك: عين في الشاعر فقال المدينة، إلى بهن

فيهم=قد غودر النبي عم وأابن لعقيل وأخآمسة أصيبوا علي=قد لصلب تسعة وأاندبي الرسول
السدي: الرئايس ابن وأقال مصقول بصارم علوه
ًا ترى عقيل وأابن السوق في هانئ فانظري=إلى الموت ما تدرين لآ كنت فإن قد جسد
ًا=وأقد الهماليج أسماءا فيركب مسيل كل سال قد دم لحمه=وأنضح الموت غير طلبته آمن

شاهين عمر بن عثمان بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال بقتيل مذحج
بن محمد حدثنا قال مخلد، بن محمد حدثنا قال أبي، حدثنا قال عليه، بقراءاتي الواعظ
عبد عن عياش، بن بكر أبو حدثنا قال الكوفي، مصعب بن يحيى حدثنا قال الرازي، إدريس
على السلم عليهما علي بن الحسين رأس فرأيت الكوفة قصر دخآلت قال عمير، بن الملك
بحين، ذلك بعد القصر دخآلت ثم السرير، على الله وأعبيد زياد بن الله عبيد يدي بين ترس

ثم السرير، على وأالمختار المختار يدي بين ترس على زياد بن الله عبيد رأس فرأيت
على وأمصعب الزبير بن مصعب يدي بين المختار رأس فرأيت بحين ذلك بعد دخآلت

بن الملك عبد يدي بين الزبير بن مصعب رأس فرأيت بحين ذلك بعد دخآلت ثم السرير،
السرير. على الملك وأعبد مروأان

الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
وألد من الجهمي حميد بن محمد بن أحمد سمعت قال الساجي، زكريا بن يحيى حدثنا قال
الشعر هذا فقال السلم، عليهما علي بن الحسين قتل في ينشد حذيفة بن جهم أبي

لكم=ماذا النبي قال إن تقولون تعالى: ماذا الله رحمه طالب أبي بن عقيل بنت لزينت
كان ما بدم ضرجوا وأقتلى أسارى وأذريتي=منهم وأأنصاري بيتي بأهل المم آخآر وأأنتم فعلتم

الدؤلي: السود أبو فقال رحمي ذوأي في بسوءا تخلفوني لكم=أن نصحت أن جزائاي ذاك
الخاسرين". من لنكونن وأترحمنا لنا تغفر لم وأإن أنفسنا ظلمنا ربنا "يقووأن

عمر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن القاسم بن محمد بكر أبو حدثنا قال حيويه، بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد
قال: لما الصمعي، أخآبرنا قال عبيد، بن أحمد حدثني قال أبي، حدثني قال النباري، بشار
يبكون الكوفة أهل فشيعهم الشام إلى عياله وأحمل السلم عليهما علي بن الحسين قتل

يقول: الدؤلي السود أبو وأأنشأ وأينتحبون
وأأنصاري بيتي بأهل المم آخآر وأأنت صنعتم لكم=ماذا النبي قال إن تقولون ماذا

تخلفوني لكم=أن نصحت إذا جزائاي هذا كان ما بدم ضرجوا وأقتلى أسارى وأمحرمتي=منهم
أحمد العباس أبي الدين عماد الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم رحمي ذوأي في بسوءا



بابا بن الحسن بن أحمد المام الفقيه أخآبرنا قال تعالى، الله أسعده الكني الحسن أبي بن
بكر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا بالله المرشد السيد حدثنا قال عليه، قراءاة الذوأني
سليمان الطبراني أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد

قال عمار، بن منصور بن سليم حدثنا قال الرازي، العباس بن الحسن حدثنا قال أحمد، بن
بن يحيى بن أحمد وأحدثنا قال سليمان، أخآبرنا قال محمد، وأأخآبرنا "ح" قال أبي حدثني

بن محمد حدثنا قال القعنبي، بكار بن بكر بن عمر حدثنا قال الرقي، حيان بن خآالد
بن الله عبد حدثني قال قتيل، أبي عن لهيعة بن الله عبد حدثنا قالآ عمروأ، بن مجاشع

وأآله عليه الله صلى الله رسول علينا خآرج قال أخآبره، جبل بن معاذ العاس: أن بن عمروأ
بين دمت ما فأطيعوني وأخآواتمه، الكلم فواتح أوأتيت محمد فقال: "أنا اللون متغير وأسلم

أتتكم حرامه، وأحرموا حلله أحلوا وأجل، عز الله بكتاب فعليكم بي ذهب فإذا أظهركم،
ذهب كلما المظلم، الليل كقطع فتن أتتكم سبق، الله من كتاب وأالراحة الروأح المؤتية،

ًا، فصارت النبوة تناسخت رسل، جاءا رسل كما منها وأخآرج بحقها، أخآذها من الله رحم ملك
ثم يزيد، في بارك لآ قال يزيد، قال خآمسة، بلغت فلما وأأحص. قال معاذ يا أمسك دخآلها،
وأأخآبرت بتربته وأأتيت الحسين إلى قال: نعى ثم وأسلم، وأآله عليه الله صلى عيناه ذرفت
صدوأرهم بين الله خآالف إلآ يمنعوه لآ قوم ظهراني بين يقتل لآ بيده نفسي وأالذي بقاتله،

ًا، وأألبسهم شرارهم عليهم وأسلط وأقلوبهم، ًا ثم شيع خآليفة من محمد، آل لفراخ قال: وأاه
معاذ. يا أمسك الخلف، وأخآلف خآلفي يقتل مترف مستخلف

أهل من رجل بدمه يبوءا السلم شرائاع هادم فرعون اسم الوليد قال عشرة، بلغت فلما
قال ثم أصابعه، بين وأشبك هكذا فكانوا الناس وأاخآتلف له، عماد فل سيفه الله يسل بيته
وألد من رجل عليهم وأيلي هلكهم، ففيه ذريع وأقتل سريع موت وأمائاة العشرين بعد

العباس".
علينا قدم إسكافه قاضي أحمد بن المؤمن عبد بن محمد إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن يحيى بن الحسين بكر أبو حدثنا قال محمد، أبو أبي أخآبرنا قال عليه، قراءاة ببغداد
المتوتي، عياش

حدثنا قال جرير، بن وأهب حدثان قال القطان، سعيد بن يحيى محمد بن أحمد حدثنا قال
مات قال: لما معاوأية مولى زريق حدثني قال الحنظلي، الزبير بن محمد سمعت قال أبي

فكتب المدينة، وأالي وأكان سفيان أبي بن عتبة بن الوليد إلى معاوأية بن يزيد بعثني معاوأية
ً عليه قال: فقدمت يبايعون، الرهط هؤلآءا يدعو أن وأكتب معاوأية، بموت إليه فقلت ليل

الدخآول من بد لآ أمر في جئت قد إني قلت دخآل، قد إنه فقال عليه، لي للحاجب: استأذن
معاوأية موت من جزع قرأه فلما الكتاب، إليه فدفعت عليه، فدخآلت لي فأذن قال عليه،
ًا ًا، جزع نفسه، فيرمي يقوم ثم نفسه يرمي ثم فرشه، على سريره على يقوم وأجعل شديد

الذي في أخآبره ثم معاوأية، فنعى موردة وأملءاة أبيض قميص وأعليه فجاءا مروأان دعا ثم
البيعة عليهم فتعرض الساعة إليهم تبعث أرى قال ترى؟ ما قال ثم القوم، أمر في كتب
قال الزبير، وأابن الحسين أقتل الله، الوليد: سبحان قال أعناقهم، فاضرب وأإلآ بايعوك فإن
متورد أبيض قميص عليه السلم عليه الحسين فجاءا إليهم فبعث قال لك، أقول ما هو

ًا غليظين ثوبين بين الزبير ابن جاءا ثم قال جلس، ثم فسلم بزعفران، مصبوغ إلى مشمر
ثائار العينين أحمر رجل فجاءا مطيع، بن الله عبد جاءا ثم جلس، ثم فسلم ساقه نصف

وأدعاهم معاوأية إليهم وأنعى الوليد الله فحمد قال جلس، ثم الرأس- فسلم قال -أوأ الشعر
ثم عليه وأأثنى الله فحمد وأهنهما، مخافة الكلم صاحبيه الزبير ابن فبدر ليزيد، البيعة إلى
وأوأصلت بنا وأرفقت فأحسنت فقال: وأليتنا الوليد ذكر ثم له، وأدعا عليه فترحم معاوأية ذكر

مصرم وأشاب بايعنا ما وأمت وأوألآيتنا، يزيد بيعة في أبيك من كان الذي علمت وأقد أرحامنا،
فيما وأتحسن أرحامنا تصل أن رأيت فإن علينا، نفسه في ما ذلك يذهب لآ أن خآشينا علينا
المنبر صعدت ثم جامعة الصلة الناس في نودي أصبحت فإذا سبيلنا، وأتخلي وأبينك بيننا

كلما البيت ناحية في مروأان إلى أنظر وأأنا قال علينا، نفسه في ما يذهب حينئذ فنبايع
لآ وأالله مروأان: ألآ سبيلهم. قال فخلي قال أعناقهم، اضرب هكذا، بيده قال الوليد إليه نظر

عليها، فشد روأاحله فقرب منزل إلى منهم وأاحد كل فانطلق قال أحد، منهم بالمدينة يصبح
وأدعاهم الناس فطلب جامعة، بالصلة فنادى الوليد، -يعني وأأصبح الطريق إلى بها أتى ثم

خآرجوا. قد فوجدهم الرهط هؤلآءا إلى وأأرسل ليزيد، البيعة إلى



بقراءاتي البطحاني الحسن بن الله عبد بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال قراءاة، التميمي جعفر بن محمد أخآبرنا قال بالكوفة عليه

قال سعيد،
حدثني قال مدرار، بن طاهر عمي حدثني قال قراءاة، مدرار ابن جعفر بن الحسن أخآبرني
أم بن وأيحيى السلم، عليهما علي بن زيد الحسين أبا المام سمعت قال الزبير، بن فضيل
عليهما علي بن الحسين مع قتل من تسمية يذكروأن العامري شريك بن الله وأعبد طويل

ًا وأسمعته وأشيعته، وأأهله وأإخآوته وألده من السلم علي بن سواهم: الحسين آخآرين من أيض
به فجاءا رأسه النخعي. وأحمل أنس بن سنان قتله عليهم؛ الله صلوات الله رسول ابن

البنين أم وأأمه السلم عليهما طالب أبي بن علي بن الصبحي. وأالعباس يزيد بن خآولى
بن الجني. وأحكيم رفاد بن زيد قتله العامري الوحيد بن ربيعة بن خآالد بن حرام بنت

عليهما طالب أبي بن علي بن بدنه. وأجعفر في ابتلي وأكلهما السيسي الطائاي الطفيل
ًا وأأمه السلم، حرام. بنت البنين أم أيض

ًا وأأمه السلم عليه علي بن الله الحضرمي. وأعبد نبيت بن هاني قتله رماه البنين، أم أيض
بن دارم. وأمحمد بن إبان بن تميم بني من رجل عليه وأأجهز بسهم الصبحي يزيد بن خآولى
عبد بقاتل وأليس دارم بن إبان من رجل قتله الصغر، السلم عليهما طالب أبي بن علي
بنت ليلى وأأمه السلم، عليهما طالب أبي بن علي بن بكر وألد. وأأبو أم وأأمه علي، بن الله

وأعثمان التميمي، دارم بن نهشل بن جندل بن سلم بن ربعي بن مالك بن خآالد مسعود
علي ابني وأعلي وأجعفر العباس أخآو حرام بنت البنين أم وأأمه السلم، عليهما علي بن

مغيث بن مسعود بن عروأة بن مرة بنت ليلى وأأمه الكبر الحسين بن وأعلي لمهم،
الكندي، النعمان بن منقذ بن مرة قتله حرب، بن سفيان أبي بنت ميمونة وأأمها الثقفي،

حتى بالنبي أوألى الله وأبيت علي=نحن بن الحسين بن علي وأيقول: أنا عليهم يحمل وأكان
القيس امرئ بنت الرباب وأأمه السلم، عليهما الحسين بن الله وأعبد عليه الله صلى قتل
السدي الكاهل بن حرملة قتله الكلبي، حكيم بن كعب بن جابر بن أوأس بن عدي بن

في وأأخآذه قاعد وأهو به فأتى الحرب، في السلم عليه علي بن الحسين وألد وأكان الوالبي،
بسهم الكاهل بن حرملة رماه إذ كذلك هو فبينما الله، عبد وأسماه بريقه وألباه حجره

منه وأقعت فما السماءا، نحو به وأرمى فجمعه دمه السلم عليه الحسين فأخآذ فنحره،
منه وأقعت يقول: لو جعفر أبا سمع أنه الورد أبو فضيل: وأحدثني قال الرض، إلى قطرة

من قطرة غنى فيه: وأعند الشاعر يقول الذي وأهو العذاب، لنزل قطرة الرض إلى
وأتذكر تعد أخآرى أسد دمائانا=وأفي

ً السلم عليه الحسين بن علي وأكان الله فدفع القتال، بعض حضر وأقد يومئذ وأارتث عليل
عليهم طالب أبي بن علي بن الحسن بن عمروأ بن وأمحمد هو النساءا مع وأأخآذ عنه،

العنوي، عقبة بن الله عبد قتله وألد أم وأأمه علي بن الحسن بن بكر أبو وأقتل السلم،
السدي الكاهل بن حرملة رماه وألد أم وأأمه السلم عليهم علي بن الحسن بن الله وأعبد

نفيل بن سعيد بن عمروأ قتله وألد، أم وأأمه علي بن الحسن بن وأالقاسم فقتله، بسهم
بن نجية ابن المسيب بنت جمانة وأأمه طالب أبي بن جعفر بن الله عبد بن وأعون الزدي
بن الله عبد بن وأمحمد النبهاني، الطائاي قطنة بن الله عبد قتله الفراري رباح بن ربيعة
الحارث بن عائاد بن ربيعة بن ثقيف بنت حفصة بنت الحوصاءا وأأمه طالب أبي بن جعفر

أهل أتى قال: وألما التيمي، نهشل بن عامر قتله وأائال، بن بكر بن ثعلبة بن الله تيم بن
مواليه، بعض عليه فدخآل يعزوأنه جعفر بن الله عبد على الناس دخآل مصابهم المدينة

وأقال: يا بنعله، جعفر بن الله عبد فحذفه قال حسين، من علينا وأدخآل لقينا، ما فقال: هذا
شحى ما وأالله معه، أقتل حتى فارقته ما شهدته لو وأالله هذا، تقول أللحسين اللخناءا، ابن

مواسيين عمي وأابن وأكبيري أخآي مع أصيبا أنهما إلآ الله عبد أبي وأعن عنهما بنفسي
علي أعزز وأمكروأه، محبوب كل على لله فقال: الحمد جلسائاه على أقبل ثم معه، مضاربين

حال كل على لله الحمد بنفسي آسيته أكون أن إلآ علي أعزز ثم الله، عبد أبي بمصرع
بن عامر بن النفرة بنت البنين أم أمه طالب، أبي بن عقيل بن وألدي. جعفر أساه قد

قتله وألد أم أمه عقيل، بن الرحمن الخثعمي. وأعبد عمروأ بن الله عبد قتل الكلبي، هصان
قتله. وأعبد في اشتركا القانصي الهمداني حرب بن وأبشر الجهني أسير بن خآالد بن عثمان

فقتله. وأمسلم الصيداوأي صبيح بن عمروأ رماه وألد أم وأأمه طالب، أبي بن عقيل بن الله
عقيل بن مسلم بن الله وأعبد وألد، أم حبلة وأأمه بالكوفة، قتل طالب أبي بن عقيل بن

وأيقال الصيداوأي، صبيح بن عمروأ قتله وألد أم وأأمه طالب، أبي بن علي بنت رقية وأأمه



أم وأأمه طالب، أبي بن عقيل بن سعيد أبي بن وأمحمد الحضرمي، مالك بن أسد قتله
بالمدينة الناس أتى فيه. وألما اشتركا الجهني ياسر بن وألقيط الزدي زهير ابن قتله وألد،

تقول: وأهي طالب أبي بن عقيل بنت زينت خآرجت السلم، عليهما علي بن الحسين مقتل
بعد وأبأهلي بعترتي المم آخآر وأأنت صنعتم لكم=ماذا النبي قال إن تقول ماذا

بدمي ضرجوا وأقتلى أسارى مفتقدي=منهم
مولى سليمان وأقتل رحمي ذوأي في بسوءا تخلفوني لكم=أن نصحت إذ جزائاي هذا كان ما

علي بن الحسين مولى منجح، الحضرمي. وأقتل عوف بن سليمان قتله علي، بن الحسين
علي، بن الحسين مولى الديلمي، قارب الحنظلي. وأقتل بكر بن حسان قتله السلم، عليهما
رسوله. وأأسد الله أسد المطلب، عبد بن حمزة مولى نبهان، بن الحارث وأقتل
فتكسر القصر، فوق من به رمي بالكوفة علي بن الحسين رضيع بيطر، بن الله عبد وأقتل
خآزيمة بن أسد بني من رأسه. وأقتل وأاحتز فقتله اللخمي عمير بن الملك عبد إليه فقام
وأأنس علي بن للحسين البيعة يأخآذ وأكان الفغقاني، صريم بن نديل قتله مطاهر، بن حبيب

مسهر بن وأسلم. وأقيس وأآله عليه الله صلى الله رسول من صحبة له وأكانت الحارث، بن
قتله ثعلبة، بن سعد بني من السعدي عوسجة بن وأمسلم ربيعة، بن وأسليمان الصيداوأي،

الله. عبد بن مسلم
وأعبد الله، عبد ضمرة بن مليل بن غفار بني من خآشكارة. وأقتل أبي بن الله وأعبيد

الحر تميم بني من الغفاري. وأقتل ذر لبي مولى وأحوى عروأة، أبي بن قيس ابنا الرحمن،
دارم. بن نفيل بني من الله عبد ابن وأشبيب بعد، علي بن بالحسين لحق وأكان يزيد، بن

ابنا وأكردوأس قاسط تغلب، بني من وأقتل بدر، بن الحجاج بكر، بن سعد بني من وأقتل
خآولى ثعلبة، بن قيس من مالك. وأقتل بن وأالضرغامة عتيق، بن وأكنانة الحارث، بن زهير

وأابناه، نبيط بن يزيد البصرة، أهل من القيس عبد من صبيعة. وأقتل بن وأعمروأ مالك، بن
بن وأالدهم مالك، بن وأسيف مولآه، وأسالم مسلم بن وأعامر يزيد، ابنا الله وأعبيد الله عبد

بن سالم بني من رب، عبد بن الرحمن وأعبد قرظة بن عمروأ النصار من أمية. وأقتل
النصاري، العجلن بن وأنعيم القرآن، وأعلمه رباه السلم عليه المؤمنين أمير وأكان الخزرج،
من وأكانا الحارث، بن الحتوف وأأخآوه الحارث، بن وأسعد النصاري، كعب بن وأعمران

وأآله عليه الله صلى الله رسول آل من وأالصبيان النساءا أصوات سمعا المحكمة. فلما
في أصابا وأقد قتل، حتى السلم عليه الحسين مع فقاتل بأسيافهما حمل ثم حكما وأسلم

عامر. وأقتل بن الضباب كعب بن الحارث بني من وأقتل نفر، ثلثة سعد بن عمر أصحاب
نبيت بن هانئ قتلة المطاع، بن عمروأ بن وأسويد الكلة، بشر بن الله عبد خآثعم بني من

مولى الحجاج، بن وأجابر ثعلبة، بن الله تيم بني من التيملي حي بن بكر الحضرمي. وأقتل
مسعود. وأقتل بن الرحمن عبد وأابنه الحجاج بن وأمسعود الله، تيم بني من نهشل بن عامر

طي من وأقتل مجمع، بن وأعايذ الله عبد بن مجمع الله عبد من
نافع مراد من سعد. وأقتل بن وأأمية لآم، بن حارثة بن سعد بن شريح بن حسان بن عامر

الحارث بن وأجنادة السلم، عليه المؤمنين أمير أصحاب من وأكان الجملي، هلل بن
علي. وأقتل بن ثعلبة: جبلة بن شيبان بني من وأقتل الروأمي، وأاضح بن وأعلمة السلماني،

جندب، بن حجير وأابنه حجير بن جواب: جندب من الله. وأقتل عبد بن سعيد حنيفة بني من
بن عمروأ بن الله عبد كلب من مولآه. وأقتل وأسعد الصداوأي خآالد بن صدا: عمروأ من وأقتل

بن وأيزيد القيس، امرئ بن الحارث كندة من لهم. وأقتل مولى وأأسلم قيس عبد بن عياش
وأقتل معاوأية، طلبه حين صاحبه وأكان الحمق، بن عمروأ صاحب وأزاهر المهاصير، بن زيد
مضارب. بن سلمان عمه وأابن أوأس، بن وأمهاجر الشعبي، الله عبد بن كثير بجيلة، من

بن مجمع جهينة، خآرقة من الراسبين. وأقتل عمروأ ابن وأالخلس عمروأ، بن النعمان وأقتل
كثير، بن مسلم الزد، من وأقتل الصلت بن وأعقبة الجهني، المهاجر أبي بن وأعباد زياد،

ًا. وأقتل يدعى شندة لهل وأمولى سليم، بن وأزهير بشر، بن وأالقاسم أبو همدان من رافع
قيس قتله السلم، عليه المؤمنين أمير أصحاب من وأكان الصايد، الله عبد بن عمروأ همامة

بن الرحمن وأعبد الشامي، أسعد بن وأحنظلة المشرقي، الله عبد بن الله. وأيزيد عبد بن
وأشوذب الشاكري، شبيب أبي بن وأعابس المالآني، سلمة أبي بن وأعمار الزجي، الله عبد

ًا وأكان شاكر، مولى بن الله عبد بن وأمالك سريع، بن الحارث بن وأسيف الشيعة في متقدم
لستة فمات الجابري حمير بن همدان: سوار من وأارتث القانصي، سلمة بن وأهمام سريع،
رأس على به كانت جراحة من مات الجندعي الله عبد بن وأعمروأ جراحته، من أشهر

حضرموت من زياد. وأقتل بن الله عبيد قتله بالكوفة، المرادي عروأة بن هانئ السنة. وأقتل



الحسين بخروأج سمع حين البصرة من الراسي المهند بن الهفهاف وأخآرج عمر، بن بشير
ثم سعد بن عمر عسكر فدخآل قتله، بعد العسكر إلى انتهى حتى فسار السلم، عليه

شد ثم محمد، عيال أبغي المهند، بن الهفهاف أنا المجند، الجند أيها وأقال: يا سيفه انتضى
ًا الله بعث منذ الناس رأى السلم: فما عليهما الحسين بن علي فيهم. قال الله صلى محمد

ًا وأسلم وأآله عليه فتداعوا قتل ما بيده قتل السلم، عليه طالب أبي بن علي بعد فارس
تعالى. الله رحمه قتلوه، حتى فاحتوشوه نفر خآمسة فأقبل عليه،
ً الحسين بن علي أصابوا السلم، عليهما علي بن الحسين سرادقات إلى وأصلوا وألما عليل

ًا، ًا الحسن بن الحسن وأوأجدوأا مدنف بن محمد وأوأجدوأا الفزاري، منظور بنت خآولة وأأمه جريح
ًا علي ابن الحسن بن عمروأ ًا، غلم من فأنقذهم الله وأعافاهم العيال مع فضموهم مراهق
القتل.

حرمة النساءا بهؤلآءا لك له: إن فقال الحسين بن بعلي زيادهم بن الله عبيد بهم أتى فلما
ًا، فحملهم غيرك، أحد يكون فقال: لآ وأيحوطهن، يكلفهن من معهن فأرسل أهل وأاجتمع جميع
تبكون، أنتم الحسين: هذا بن علي فقال يبكون فجعلوا بهم خآرج حين همدان وأنساءا الكوفة

صنعتم كيف للوفد فقال مروأان أتاهم دمشق مسجد بهم أتى فلما قتلنا؟ من فأخآبروأني
ً عشر ثمانية منهم علينا وأرد قالوا بهم؟ الرحمن عبد أخآوه فقال آخآرهم، على فأتينا رجل

ًا، أجامعكم لآ وأالله القيامة، يوم وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد عن الحكم: حجبتم بن أبد
فانصرف. قام ثم

علي فقال العراق، أهل عبيد أنفسكم علي: أجزرتم يا إيه فقال يزيد، على دخآلوا أن فلما
أن قبل من كتاب في إلآ أنفسكم في وألآ الرض في مصيبة من أصاب الحسين: "ما بن

أيديكم كسبت فبما مصيبة من أصابكم يزيد: "ما فقال يسير"، الله على ذلك إن نبرأها
ًا فأدخآلوا بهم أمر ثم كثير"، عن وأيعفو المدينة، إلى بتسريحهم وأأمر وأجهزهم فهيأهم دار
أصيب حين السلم عليهما علي بن الحسين على الجن نوح يسمعون المدينة أهل وأكان

تقودهم رهط على بعدي الشهداءا على يبكي بجهد=وأمن فاحتفلي عين يا تقول: ألآ وأجنيته
قال: العطار، ناجية وأحدثني الزبير، بن فضيل "وأبه" قال عبدي ملك في متجبر المنايا=إلى

السلم: عليهما علي بن الحسين على الجن نواح يسمعون الظهر هذا في الحصاصون كان
إليه زحفوا الجدوأد خآير قري_ش عليا من أبواه الخدوأد في بريق جبينه=فله النبي مسح

ًا قتلوا الجنود شر بجمعهم=وأأوألئكم ًا=لآ تقي إلى "وأبالسناد" المتقدم الخلود دار أسكنوا زكي
عن أروأي أنا قال الله، أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي
المرادي الحمدوأني علي بن الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبي القاضي

أبي وأالده عن ذلك يروأي وأهو بالري، وأخآمسمائاة وأثلثين ثلث سنة شهور في عليه قراءاة
وأالده، على قراءاة الله رحمهما الزيدي المؤدب علي بن الرحيم عبد بن المظفر بن سعد
بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا الله رحمه المام الجل السيد حدثنا قال
الله عبد
أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن

عبيد عن جريح ابن عن الرزاق عبد عن الديري، إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الطبراني،
صلى الله رسول علمت يقول: ما عنه الله رضي عباس ابن سمع أنه يزيد، أبي بن الله
عاشوراءا اليوم هذا إلآ غيره على فضله يبتغي يوم صيام يتحرى كان وأسلم وأآله عليه الله

رمضان. وأشهر
المحدث مندوأيه بن سبط الرحمن عبد بن محمد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

"رجع" حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبيد محمد أبو حدثنا قال بأصفهان، عليه بقراءاتي
البصرة جامع إمام المقري الخزرجي محمد بن علي بن الحسن أبو وأأخآبرناه قال السيد

قال الدقاق، السقاطي العباس ابن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال بها، عليه بقراءاتي
بن الله عبد حدثنا قال الجمحي، الحارث بن الفضل خآليفة أبو أخآبرنا الله عبد وأقال حدثنا
الله عبد سمعت قال وأاتفقا، فاخآتة أبي بن الله عبد قال ثور، عن شريك حدثنا قال رجاءا،

أمر وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي فإن فصوموه عاشوراءا يوم يقول: هذا الزبير بن
بصيامه.

عليه، قراءاة الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد أخآبرنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد أبو أخآبرنا قال

بن يحيى أخآبرنا قال الشافعي، حدثنا قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي، سلمة بن محمد
وأآله عليه الله صلى النبي عن ذكر قال عمر ابن عن نافع عن سعد، بن الليث عن حسان



أهل يصومه يوم كان وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال عاشوراءا، يوم وأسلم
فليدعه. كره وأمن فليصمه، يصومه أن منكم أحب فمن الجاهلية،

قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد بن محمد حامد أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
سفيان حدثنا قال وأمائاتين، وأثلثين اثنتان سنة البغدادي المنذر بن محمد حدثنا قال الفرج،

لحق الزبير ابن قال: إن السدي غالب ابن بشر عن العامري شريك بن الله عبد عن
أباك قتلوا الذين هم قال العراق، قال تريد؟ أين قال السلم، عليهما علي بن الحسين
متى المولود عن فأخآبرني قال ذلك، أرى وأأنا قال قاتلوك، أنهم أرى وأأنا أخآاك وأطعنوا

ًا استهل إذا قال عطاؤه؟ يجب الرجل عن فأخآبرني قال وأوأرث، وأوأرث عطاؤه وأجب صارخآ
في فكاكه قال فيؤسر، الذمة أهل عن يقاتل

ًا، الشرب عن فأخآبرني قال جزيتهم، ناقته السلم عليهما علي ابن الحسين حلب قال قائام
ًا، فشرب تحت علي بن الحسين فأوأمأ قال الميتة؟ جلود في الصلة عن فأخآبرني قال قائام
حضرت فإذا دبغناها الميتة جلود من هذا فقال فروأة، عليه له كلب إلى السلم عليه

فيها. صليت الصلة
أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي التوزي علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

الزدي، دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه، قراءاة زكريا بن المعافى الفرج
يوم الجوشن ذي بن شمر قال: صاح الكلبي ابن عن أبيه عن خآضر، بن الحسن حدثنا قال

إلي أخآرج السلم عليهما علي بن العباس -يعني عباس أبا السلم عليه الحسين وأاقعوا
أمك من وألخآوتك لك أمان هذا قال لك؟ ما له فقال له، فأذن الحسين فاستأذن أكلمك،
فقال آمنين، فاخآرجوا أخآواكم أحد لني مني زياد- لمكانكم ابن -يعني المير من لك أخآذته

يأمن وألآ أخآتك بني كنا أن المان لنا تطلب إنك وأالله أمانك وألعن الله العباس: لعنك له
الحسين: قدم له فقال ينزل أن العباس فأراد وأسلم؟ وأآله عليه الله صلى الله رسول ابن

تربهما حتى وألد وألك وألد لهما ليس فإنهما وأجعفر، الله عبد وأهما يديك، بين أخآويك
قال الحسن قال قتل، حتى فقاتل نزل ثم قتل، حتى فقاتل فنزلآ أخآويه فأمر وأتحتسبهما،
أبي: بلغني قال الحسن البنين. قال أم وأهي الكلبية وأهي جعفر، أم بنو الثلثة أبي: وأهؤلآءا

وأكانت حجج، خآمس السلم عليه الحسين قال: بكى أنه السلم عليهما محمد بن جعفر عن
المدينة وأال وأهو مروأان فكان بصرها، كف وأقد وأتبكيه الحسين تندب الكلبية جعفر أم

ًا يجيءا وأندبها. بكاءاها فيسمع يقف حتى بالليل متنكر
قال عليه، قراءاة التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

عبد أبو حدثنا قال الدوأري، جلين بن يزيد بن أحمد بن الله عبد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا
بن محمد بن أحمد حدثنا قال المطيفي، بابن المعروأف سعيد بن محمد بن الحسين الله

حمزة حدثني قال أبيه، عن أبي أخآبرني قال بدمشق، القاضي الحضرمي حمزة بن يحيى
بنو كان زباءا، لها يقال وأأعقلهن النساءا أجمل من امرأة قال: رأيت الحضرمي، يزيد بن

رآها من وأكل راكبة تجيءا هشام إلى جاءات إذا وأكانت يكرمها، هشام وأكان يكرمونها، أمية
السن بلغت قد يقولون وأكانوا معاوأية، بن يزيد خآاصة يا لها وأيقولون يكرمها أمية بني من

في اشتهرت كان الذي المر من كان فلما بنضارته، باق وأجمالها وأجهها وأحسن سنة مائاة
وأهي فسمعتها أهلها، منازل بعض
أمير يا فقال: أبشر يزيد على أمية بني بعض دخآل قالت لنا، مداراة أمية بني وأتعيب تقول

وأوأجه قتل السلم- قد عليهما علي بن الحسين -يعني عدوأك من الله أمكنك قد المؤمنين
إذا حتى عليه كان الذي الثوب فرفع الغلم فأمر طشت، في يزيد يدي بين فوضع برأسه

مؤنة، بغير المؤنة كفانا الذي لله الحمد وأقال رائاحة، منه شم كأنه بكمه وأجهه خآمر رآه
ًا أوأقدوأا كلما حنا، من ردع وأبه إليه فنظرت منه زبا: فدنوت قالت الله، أطفأها للحرب نار
وأهو بنفسه ذهب وأالذي أي قالت يقولون، كما بالقضيب أنيابه أقرع لها فقلت حمرة، قال
ًا وأيقول يده في بقضيب ثناياه يقرع رأيته لقد له يغفر أن قادر الزبعري، ابن شعر من أبيات
الله أمكنك له: قد فقال وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أصحاب من رجل جاءا وألقد
أحياءا وأهم تحب ما ترى لآ فإنك النسل، هذا ينقطع الغلم هذا فاقتل أبيك وأعدوأ عدوأك من
أبيه، من أبوك لقي ما رأيت لقد السلم، عليهم الحسين بن علي -يعني فيه ينازع من آخآر
وأهؤلآءا البيت هذا أصل اقطع طالب، أبي بن عقيل بن مسلم صنع وأما منه، أنت لقيت وأما

منهم بقي ما فالقوم وأإلآ خآاصة، الحسين نسل انقطع الغلم هذا قتلت أنت إذ فإنك القوم
العراق، أهل غوغاءا وأخآاصة مائالون، إليهم وأالناس مكر ذوأ قوم وأهم بهم، طالبك أحد



لآ فقال الرأس، هذا صاحب من بأكبر فليسوا وأفاطمة، علي وأابن الله رسول ابن وأيقولون
أبي آل سيوف أخآذته طالع منهم طلع كلما أدعه بل مهين ضعيف فإنك قعدت وألآ قمت

وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أصحاب من الرجل هذا سمعت إني قال سفيان،
ًا أسميه لآ وألكن وأكان كلب من امرأة أمي كانت فقالت هي؟ ممن فسألتها أذكره، وألآ أبد

فذكرت سنين وأعشر سنة مائاة وألها أمي ماتت لي وأقالت أمية، بني موالي من رجل أبي
وأآله عليه الله صلى الله رسول زمن أدركت وأأنها سنة، تسعين وأعاشت عجيبة أمها أن

وأهي الشام قدم حين الخطاب بن عمر رأت وأأنها أوألآد، أم امرأة وأهي به، وأسمعت وأسلم
مسلمة.

على مطروأحة مقتولة ذلك بعد زبا رأيت إني قال حمزة، بن يحيى أبي ابن قال أبي قال
الحسين رأس رأى أنه أهله بعض حدثني كان حمزة: وأقد قال الفرج، مكشوفة جيروأن درج
ًا السلم عليهما علي بن أباه أن أبيه عن أبي فحدثني أبي قال أيام، ثلثة بدمشق مصلوب

إليه فبعث الملك عبد بن سليمان وألي حتى السلح خآزائان في مكث الرأس أن حدثه
ًا وأبقي قحل وأقد به فجيءا وأدفن ثوب عليه وأجعل وأطيبه سفط في فجعله أبيض، عظم

وألي فلما المسلمين، مقابر في
علي بن الحسين برأس لي وأجه السلح بيت خآازن الخازن إلى بعث العزيز عبد بن عمر
تحمله لم أنت إن إليه فكتب مني، أخآذه سليمان الخازن: أن إليه فكتب السلم، عليه

عليه وأصلى سفط في فجعله أخآذه سليمان أن فأخآبره عليه فقدم نكالآً، لجعلنك به فتجيءا
في رأيت حمزة: ما قال به، صنع عما سألوا المسودة دخآلت فلما عنده، ذلك فصح وأدفنه
قافية مائاة أنشدتني أنها يعني قال الزبعري، ابن شعر أنه علمت كيف زبا من أجود النساءا

عبد زمان في فذهبت قرطاس، في مكتوبة عندي كانت معاوأية بن يزيد ترثي قولها من
طاهر. بن الله

أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرناه "وأبه" قال
أبو إبراهيم بن الوارث عبد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو

عن السيداح، بن الهيصم حدثنا قال البزار، طالب أبي بن علي حدثنا قال العسكري، عبيدة
قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن الله عبد عن علقمة عن إبراهيم عن العمش

سنته". سائار سعة في يزل لم عاشوراءا يوم عياله على وأسع "من
بن علي حدثني قال بقزوأين، إملءا الحافظ الخليل بن الله عبد بن الخليل حدثنا "وأبه" قال

قال بندار، بشار بن محمد حدثنا قال الطوسي، علي بن الحسن حدثنا قال صالح، بن أحمد
عن يعقوب أبي بن الله عبد بن محمد عن شعبة حدثنا قال غندر، جعفر بن محمد حدثنا
دم عن فسألوه الكوفة أهل من ناس فجاءاه بمكة عمر بن الله عبد عند قال: كنت أبيه،

أي قال: وأمن العراق، أهل قالوا: من أنتم؟ أين من فقال الصلة، معه تجوز هل البراغيث
ًا، يا فقال الكوفة، من قالوا العراق؟ ابن قتلوا وأقد البراغيث دم عن يسألون جاءاوأا قد عجب

وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول
الدنيا". من ريحانتي فقال: "هما وأشمهما، إليهما يقول: وأنظر

في البخاري أخآرجه عليه متفق صحيح حديث الخليل: هذا لنا قال المام، السيد "وأبه" قال
عن ميمون بن مهدي حديث من آخآر موضع وأفي شعبة، عن غندر عن موضع في الصحيح،

يعقوب. أبي بن الله عبد بن محمد
عليه، بقراءاتي التوزي بن الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

الجريري حماد، بن حميد بن يحيى بن زكريا بن المعافى الفرج أبو القاضي أخآبرنا قال
الحسن حدثنا قال الزدي، دريد بن الحسن بن محمد -يعني بكر أبو حدثنا قال عليه، قراءاة

خآضر بن
فيها قتل التي اليام كانت قال: لما السلم عليهم الحسين بن علي أن بلغني قال أبيه عن
في قتل الذي اليوم في كان فلما تمرضني، زينت عمتي وأكانت بالحمى، الله رماني أبي

شيءا، في أصحابه يشاوأر أن أراد إذا فيه يخلو كان فسطاط في بأصحابه أبي خآل غده،
ًا الصب_ح غلس في السوام ذعرت يقول: لآ وأهو عمتي حجر في وأرأسي فسمعته وألآ مغبر

ًا=وأالمنايا الموت خآيفة من أعطى يوم يزيدا دعيت أنا قال: أما أحيدا أن يرصدنني ضيم
فوضعت الضعف، من النساءا يدرك ما أدركها فإنه عمتي وأأما وأتصبرت، عبرتي فرددت
الباقين، وأثمال الماضين، خآليفة تصيح: يا وأهي أبي نحو فمضت قامت ثم مرفقه على رأسي

لعيني أسخن فقال: ذاك لنام، القطا ترك أخآية: لو يا فقال فداءاك، الله جعلني استقبلت
ًا نفسك أتغتصب لكبدي، وأأحر ًا سقطت ثم الله، عبد أبا يا اغتصاب أبي فأقبل عليها، مغشي



ًا الله أمر وأيقول: وأكان وأجهها عن الماءا يمسح ًا، قدر ًا وأكان مقدوأر ًا. فلما أمر أقامت مقضي
ًا كان أبي إن يبقون، السماءا أهل وأإن يموتون الرض أهل أخآية: إن يا قال وأأمي مني، خآير

ًا كانت ًا كان وأأخآي مني، خآير ًا تخمشي فل أصبت فإذا مني، خآير ًا، تحلقي وألآ وأجه وألآ شعر
في فوضعه رأسي وأأخآذ وأأجلسها، موضعها إلى فدرها بيدها أخآذ ثم ثبور، وألآ بويل تدعي

حجرها.
أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو "وأبه" قال

بن عمر الحسين أبو أخآبرنا قال القاضي، سنبك بن إبراهيم بن محمد بن عمر القاسم
قال المروأروأذي، زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشناني مالك بن علي بن الحسن

أبيه عن محمد، بن جعفر بن موسى حدثني قال العور، المروأزي إبراهيم بن محمد حدثنا
علي عن أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر
بظهر حسين ابني وأسلم: "يقتل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم

نصرته". ترك وأمن وأخآاذله لقاتله الويل الكوفة،
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: قال السلم، عليه علي "وأبإسناده" عن

ًا يقتل الشهداءا سيد "الحسين ًا مظلوم حقه". على مغصوب
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: قال السلم، عليه علي "وأبإسناده" عن

النار". أهل فهم اليهودية إلى بيتي أهل عداوأة "أخآرجهم
الحسين أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال

أبو حدثنا قال المدايني، علي بن أحمد أخآبرنا قال عيسى، بن موسى بن المظفر محمد
ابن أخآبرنا مريم، أبي بن سعيد حدثنا قال البرقي، الرحيم عبد بن الله عبد بن أحمد بكر

قال: الرحمن عبد بن سلمة أبي عن إبراهيم بن محمد عن عرفة أبو أخآبرني قال أيوب،
عليه الله صلى الله رسول كان مشربة وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي زوأج لعائاشة كان
أن عائاشة وأأمر ذلك من مرة فرقبا فيها لقيه السلم عليه جبريل لقاءا أراد إذا وأسلم وأآله

علي بن الحسين فدخآل عائاشة، حجرة في الدرجة رأس وأكان قال أحد، عليهم يطلع لآ
ابني، قال هذا؟ السلم: من عليه جبريل فقال غشيها، حتى تعلم وألم فرقي السلم عليهما
السلم عليه جبريل فقال فخذه، على فجعله وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فأخآذه

وأإن نعم، قال وأسلم: أمتي؟ وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال أمتك، تقتله سيقتل،
بالعراق، الطف إلى بيده السلم عليه جبريل فأشار فيها، يقتل التي بالرض خآبرتك شئت
إياه. فأراها حمراءا تربة فأخآذ

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن روأح الزنباع أبو حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
عليهما علي بن الحسين قال: أتى الليث حدثني قال بكر، أبي بن يحيى حدثنا قال الفرج،
بعلي وأانطلق الطف، له يقال بمكان معه قاتلوا الذين وأأصحابه بنيه وأقتلوا فقاتلوه السلم

غلم يومئذ وأعلي الله لعنه زياد بن الله عبيد إلى وأسكينة حسين بنت وأفاطمة الحسين بن
لئل سريره خآلف فجعلها بسكينة فأمر الله، لعنهما معاوأية بن يزيد إلى بهم فبعث بلغ، قد

فضرب رأسه فوضع غله، في السلم عليه الحسين بن وأعلي قرابتها، وأذوأي أبيها رأس ترى
ًا فقال: نفلق السلم عليه الحسين ثنتي على أعمق كانوا وأهم أعزة=علينا رجال من هام

في وألآ الرض في مصيبة من أصاب السلم: "ما عليه الحسين بن علي فقال وأأظلما
أن يزيد على فثقل يسير"، الله على ذلك إن نبرأها أن قبل من كتاب في إلآ أنفسكم

كسبت "بما يزيد: بل فقال وأجل، عز الله كتاب من السلم عليه علي وأتل شعر ببيت تمثل
رسول رآنا لو وأالله السلم: أما عليهما الحسين بن علي فقال كثير"، عن وأيعوف أيديكم

فحلوهم صدقت، قال الغل، من يحلنا أن لحب مغلولين وأسلم وأآله عليه الله صلى الله
الله رسول يدي بين وأقفنا وألو قال الغل، من

فاطمة فجعلت فقربوهم، صدقت قال يقربنا، أن لحب بعد على وأسلم وأآله عليه الله صلى
رأس عنهما ليستر مجلسه في يتطاوأل يزيد وأجعل أبيهما، رأس لتريا تتطاوألآن وأسكينة
المدينة. إلى وأأخآرجوا آلتهم وأأصلح فجهزوأا بهم أمر ثم أبيهما،

حدثنا قال الصوفي، علي بن أحمد حدثنا قال سليمان، أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال
عبيد بن حاجب عن كردوأس بن الملك عبد عن حرث بن السلم عبد حدثنا قال غسان أبو

السلم عليه الحسين قتل حين زياد بن الله عبيد خآلف القصر قال: دخآلت زياد بن الله
فأمرني نعم، قلت رأيت؟ هل فقال وأجهه، على بكمه هكذا فقال نار، وأجهه في فاضطرم

أكتم. أن



بكر أبو أخآبرنا قال ببغداد، عليه بقراءاتي المقري محمد بن علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
قال حنبل، بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال عليه، قراءاة القطيعي مالك بن جعفر بن أحمد

يقول: لآ رجاءا أبا سمعت قال فروأة حدثنا قال عمروأ، بن الملك عبد حدثنا قال أبي، حدثني
ًا تسبوا ًا إن البيت هذا أهل وألآ علي تروأا فقال: ألم بالكوفة مر قد الهجيم بني من لنا جار

الله فرماه عليه، الله صلوات الحسين -يعني قتله الله إن الفاسق بن الفاسق هذا إلى
بصره. الله فطمس عينيه في بكوكبين

قال الطبراني، أحمد بن سليمان أخآبرنا قال ريذة، بن الله عبد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
أبي بن محمد بن أسباط حدثنا قال خآالد، أبو مهران بن يزيد حدثنا قال الحضرمي، حدثنا

ًا تحته وأجدت إلآ حجر يرفع لم علي بن الحسين قتل لما قال الزهري عن الهذلي بكر دم
ًا. عبيط

حدثنا قال الحضرمي، حدثنا قال سليمان، أخآبرنا قال الله، عبد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
برأس جيءا قال: لما عمير بن عمارة عن العمش عن معاوأية أبو حدثنا قال نمير، ابن

قد جاءات قد يقولون وأهم إليهم فانتهيت الرحبة في نصبت وأأصحابه زياد بن الله عبيد
فمكثت زياد بن الله عبيد منخر في دخآلت حتى الرؤوأس تخلل جاءات قد حية فإذا جاءات،
ًا. أوأ مرة ذلك ففعلت جاءات قد قالوا ثم فذهبت، خآرجت ثم هنيهة ثلث

عليه، بقراءاتي التوزي بن القاضي الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو أخآبرنا "وأبه" قال
يحيى، بن المظفر أخآبرنا قال طراز، بن يحيى بن زكريا بن المعافى الفتوح أبو أخآبرنا قال
أخآبرني قال السلمي، العلى عبد بن الرحمن عبد عدنان أبو حدثنا قال العبري، حدثنا قال
بن عوف عن مزيد، بن يوسف حدثني قال مخفف، أبي عن عليه قرأت فيما الكلبي ابن
الله عبد

إلى به وأبعث بالكوفة رأسه وأنصب السلم عليهما علي بن الحسين قتل قال: لما الحمر
قد أن وأرأت وأالتندم، بالتلوأم الشيعة وأتلقت معسكرهم من الناس وأرجع معاوأية، بن يزيد

ًا خآطأ أخآطأت لآ أن وأرأت ينصروأه، وألم يجيبوه فلم إياهم، السلم عليه الحسين بدعاءا كبير
إلى الشيعة من نفر خآمسة إلى ففزعوا فيه، وأالقتل قتله من قتل إلآ الثم عنهم يغسل

سعد بن الله عبد وأإلى الفراري، بحية بن المسيب وأإلى الخزاعي، صرد بن سليمان
ثم البجلي، شداد بن رفاعة وأإلى ثعلبة، بن اللت تيم بني من وأال الله عبد وأإلى الزدي،

ما مخنف أبي علي الكلبي فاقتص صرد، بن سليمان دار في اجتمعوا الخمسة هؤلآءا إن
السلم عليهما علي ابن الحسين خآذلآن من التوبة من عليه اجتمعوا وأما القوم به تكلم

الحسين وأيرثي الخروأج على الحمر: يحرضهم بن الله عبد بن عوف فقال بدمه، وأالطلب
وأقولوا المناديا أجيبوا لصحابي وأالغوانيا=وأقلت الصبا وأوأدعت السلم: صحوت عليهما علي بن
كل العداءا إلى وأقودوأا داعيا لبيك لبيك العدى الهدى=وأقتل إلى يدعو قام إذ له

ًا امرؤ أزرة=ليجزى الحرب سعر إذ له وأشدوأا المذاكيا السايحات وأقودوأا طمرة=عيوف يوم
ألسنا وأالهزاليا نحوهم الحراب حسبة=وأهزوأا المحلين القوم إلى وأسيروأا ساعيا كان بما

بجحفل=كركن هند لآبن سمونا وأنحن باغيا حران التيمي بها وأالوألى=قتلنا الحريبة بأصحاب
دلفنا المتفاديا الضرع كان أينا=بصفين الضرب بين التقينا فلما الدوأاهيا إليه تزجى وأني

ًا بها=غداتئذ صدوأرهم فألفينا ً وأملنا صواريا ظماءا زرق بها عليهم=نشق بالسيوف رجالآ
حتى زوأيناهم المثاليا الرعاءا حوز وأجانب=وأحزناهم وأجه كل من فذدناهم وأالتراقيا هاماتهم

ًا إلآ نر صفوفهم=فلم أزالت دفعات وأاتقوا=بها بالمصاحف أذاعوا وأحتى وأكابيا مستخف
ًا القتلى معقل=وأأصبحت من أرى ما ظلت وأحتى المحاميا يحتطبن ذا ذكر فدع وأرائايا جميع

ًا الناس خآير وأانع ألآ عانيا كنت إن للرحمن وأاعن ثوابه=وأتب من تيأسن لآ جد
ًا ًا=حسين ناعيا كنت إن الدين لهل وأوألد

ًا ليبك ًا ليبك باكيا كان من الليل غرق شارق=وأعند ذر كلما حسين عان كل حسين
ًا ليبك لآجيا الدهر تعدم لم وأيابس=وأأرملة لتضعيف وأالتقى=وأكان الدين رعى من حسين

ًا ليبك راجيا المثوبة ًا وأالله لي المواليا تشكي وأأيتام خآصاصة=عديم ذوأ مملق حسين قوم
ًا وألآ محاميا منهم البأس يوم ير وأغرروأا=فلم أشخصوه الوغى=وألآ حمس إذ بالوعد موفي

ًا ً وألآ ناهيا المضلين عنه زاجر فلم التخازيا يلق الزاكين يقتل فتسحتوا=وأمن تقتلوه لآ قاتل
ًا إلآ يك القتل يعظم لم عصبة سوى معاديا إليه يسعى فجرة مقاتلً=وأذا أوأ ناكث

ًا الراءاوأن عندهم=يشبهها كان بما يفنى الذي وأجوههم=وأباعوا وأحر بأيدهم وأقوة ضواريا أسد
ًا درية=فغودر للرماح حسين وأأضحى باقيا ً ثاوأيا الطاف لدى مسلوب في يغن لم كأن قتيل

ًا الله ليلة=جزى الناس عن شهدته=فضاربت كنت ذاك إذ ليتني فيا الخوازيا أسلموه قوم



ًا=وأأعملت استطعت ما عنه وأدافعت العاديا الشانئين وألكن وأسنانيا فيهم سيفي مجاهد
نكباتها=فإني من اليام تنسى فما ضلليا من ضلة قعودي ثبطوا=وأكان معاشر في قعدت

فاديا السيف مقطع من له أصابه=وأكنت فيمن غودرت ليتني وأيا ناسيا الدهر له ألف لن
ًا وأخآلني بأسرتي=وأأهلي عنه أحضرت ليتني وأيا ًا الله سقى وأمليا جميع المجد ضمن قبر

أوأ العزيز التي=تذل يقبل لم الخسف سيم حين فتى الغواديا الغمام الطف وأالتقى=بغربية
ًا نحره=فبورك الموت يمل لم مضى وألكن المخازيا تجر ًا مهدي ًا أن وألو وأهاديا شهيد صديق

له فقده=وأأضحى عظم من الرض جبال لزالت الروأاسيا وأالجبال البلد وأفاته=حصون نزيل
ًا الفاق له بمصابه=وأأضحت الضحى شمس كسفت وأقد خآاوأيا المحصن الحصن بواديا حمر

المتعاليا الواحد فأرضوا الهدى=أنيبوا عن وأضلت تاهت أمة فيا
بالسيوف شراة وأكونوا عاتيا الله تلقوا تتوبوا صنعكم=وأإلآ سوءا من التواب إلى وأتوبوا

ًا وأبالقنا=تفوزوأا كانوا وأهم نبيهم=أصيبوا آل دوأن صدق وأفتيان شاريا كان من فاز وأقدم
أهل أصابهم المثانيا ثم الفرقان أطول جهنم=تلو الليل إذا الوألى وأإخآواننا الدانيا الولآة

ابن بمهند=قذال أعتلي لآ متي وأحتى غاديا الجيش يبعث لآ متي وأالعدى=فحتى الشناءاة
"وأبه" قال النواصيا يشب منا لهم منيتي=بيوم تراخآت إن زعيم وأإني ثاوأيا وأأدرك وأقاص
بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد طالب أبو أخآبرنا

قال وأثلثمائاة، وأخآمسين أربع سنة الخآر ربيع شهر في إملءا الشافعي إبراهيم الله عبد
عن أشعث عن شيبان حدثنا قال موسى، بن الحسن حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان سمرة ابن جابر عن ثور، أبي بن جعفر
يتعاهدنا وألم يأمرنا لم رمضان فرض فلما عنده، وأيتعاهدنا عليه وأيحثنا عاشوراءا بصيام يأمر

عنده.
قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن يوسف حدثنا قال الحلبي، محمد بن بركة حدثنا قال المعمري، علي بن الحسن حدثنا
يوم مسعود ابن قال: أتيت علقمة عن إبراهيم عن منصور عن شيبان أبي عن أسياط

يوم هذا الرحمن: أليس عبد أبا يا قلنا وأعراق، ثريد قصعة يديه بين فإذا عاشوراءا
شهر يفرض أن قبل وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي مع نصومه كنا نعم، قال عاشوراءا؟

وأأكلت. فقعدت قال: أقعد، ثم نسخه، رمضان شهر فرض فلما رمضان،
قال بالكوفة، عليه بقراءاتي المقري البندار قحطبة بن محمود بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

أبو حدثنا قال ترابه، أبي بابن المعروأف التمار التيملي حكمة أبي بن محمد بن أحمد أخآبرنا
حدثنا قال الرحمن، عبد بن صالح بن محمد حدثنا قال سعيد، بن محمد بن أحمد العباس

بن موسى حدثنا قال الحسام، أبي ابن وأهو سلمة بن سعيد أخآبرنا قال رجاءا، بن الله عبد
صلى النبي زوأج سلمة أم عن النجاري، الله عبيد بن سعيد أبي بن الله عبيد عن جبير،

وأآله عليه الله صلى الله رسول عند السلم عليه حسين قالت: بينما وأسلم وأآله عليه الله
الله صلى الله رسول فإذا البيت دخآلت ثم حاجة لقضي خآرجت وأقد البيت، في وأسلم
ًا أخآذ قد وأسلم وأآله عليه حسين

الدمعة، من عينيه يمسح وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فإذا بطنه، على فأضجعه
أنه السلم عليه جبريل أخآبرني المسكين، هذا رحمة قال بكاؤك؟ الله: ما رسول يا فقلت

عليه جبريل بها أتاني قد تربتها وأهذه العراق، دوأن قال كربلءا؟ فقلت: أين بكربلءا، سيقتل
السلم.

قال عليه، بقراءاتي الواعظ العلف بن محمد بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أحمد، بن الله عبد حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا

ابن -يعني الحميد عبد حدثنا قال القاسم، بن هاشم النصر أبو حدثنا قال أبي، حدثني قال
حين وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي زوأج سلمة أم قال: سمعت شهر حدثني قال بهرام،

غروأه الله، قتلهم وأقالت: قتلوه العراق أهل لعنت السلم، عليهما علي بن الحسين نعي جاءا
عليها فاطمة جاءاته وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول رأيت فإني الله، لعنهم وأخآلوه
يديه، بين وأضعتها حتى لها طبق في تحملها عصيدة فيها له صنعت قد ببرمة غدية السلم

اخآتصرته. السيد: أنا قال بتمامه، الكساءا حديث وأذكر ابني؟ لها: أين فقال
عليه، بقراءاتي التوزي بن الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال عليه، قراءاة الجريري يحيى بن زكريا بن المعافى الفرج أبو القاضي أخآبرنا قال
يونس عن عبيدة أبي عن حاتم أبو حدثنا قال الزدي، دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو

الجعفي الحر بن الله عبد جاءا السلم عليهما علي بن بالحسين الكوفة أهل غدر قال: لما



ًا السلم عليه الحسين نزل وأقد ما الحر: وأالله ابن له قال عليه دخآل فلما منه، قريب
الحر: ابن له قال معي، السلم: فكن عليه الحسين قال أجلك، من إلآ الكوفة من خآرجت

ما هذه وأفرسي سيخذلونك فإنهم معك، ليسوا الكوفة وأأهل بالقتل تسخو نفسي أرى ما
ًا عليها طلبت يزيد تلقى حتى فاركبها فته، إلآ شيءا من عليها هربت وألآ أدركته، إلآ شيئ
ًا، عليك أكون فل فقال: أعتزلك عليه، فأبى فيؤمنك، يده في يدك فتضع قتل فما أبد

كنت فقال: لو الحسين؟ مع الحر: أكنت لآبن زياد بن الله عبيد قال السلم عليه الحسين
ًا يزل فلم فارقه ثم مكاني، يخف لم معه كان. ما أمره من كان حتى له مفارق

أبو حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
عشرة لحدى الثلثاءا يوم كتابه أصل من الوراق الدوأري أحمد بن الله عبد بن أحمد بكر
بن القاسم بن أحمد بكر أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين اثنتين سنة شعبان من خآلت ليلة

قال نصر،
عن مخنف، أبي عن الشيباني الحكم بن محمد حدثنا قال شيخ، أبي بن سليمان حدثنا

من الزبير وأابن السلم عليه الحسين امتنع قال: لما مجاهد عن الزدي كعب بن الحارث
عباس، ابن إلى تعالى الله لعنهما معاوأية بن يزيد كتب بمكة، وألحقا معاوأية بن ليزيد البيعة

ًا عمك ابن بعد: فإن أما معرضي للفتنة مرصدين بمكة لحقا الزبير بن الله وأعبد حسن
قد فإني حسين وأأما وأجل، عز الله وأقتيل القنا صريع فهو الزبير ابن فأما للهلكة، أنفسهم
ًا أن بلغني وأقد منه، كان فيما البيت أهل إليكم العذار أحببت الكوفة أهل من أقوام

القرابة من وأبينكم بيني ما وأاشج علمت وأقد بالمارة، وأيمنيهم بالخلفة يمنونه يكاتبونه
أهل وأسيد بيتك أهل كبير وأأنت وأبته، حسين عمك ابن ذلك قطع وأقد وأالرحم، وأالصارة

فنحن قولك إلى وأأناب أقبل فإن الفتنة، في المة هذه وأرد الفرقة عن فاكفهه فألقه بلدك
وأاضمن الله، أراك ما فزده نزيده أن إلآ أبى وأإني أخآيه، على نجريه كان ما عليه مجروأن

وأما المؤكدة، وأالمواثيق المغلظة اليمان ذلك من أحب ما وأنعطه ضمانك ننفذ علينا ذلك
وأالسلم. تعالى الله شاءا إن إليه تطمئن
ًا تذكر كتابك بلغني فقد عبد عباس: أما ابن إليه فكتب بمكة، وألحاقهما الزبير وأابن حسين

ًا ذلك مع يكاتمنا وأهواه برأيه عنا منقطع فرجل الزبير ابن فأما في علينا يسرها أضغان
حسين وأأما راءا، أنت ما أمره في فأرى إسرارها، الله حلل لآ الزناد وأري وأيورى صدره
وأأنظره عليه وأعجلت به حرفت بالمدينة عمالك أن فأخآبرني مقدمه، عن فسألته لقيته فإني
وأيحقن الفتنة به وأيطفئ الكلمة به الله يجمع ما كل في إليه النصيحة أداءا أدع وألن رأيه

وأالعلنية السر في الله فاتق الله، شاءا إن به آمره الذي بمثل آمرك وأأنا المة، دماءا به
ًا ليلة تبيتن وألآ ًا مريد ًا وألآ بغائالة، مسلم ًا وألآ بمظلمة، له مرصد من فكم مهواة، له حافر

في له مبسوط العمر لطول راج من وأكم أمله، يؤت لم آمل من وأكم لنفسه، جفير حافر
سلطان من وأأخآرجه عمره، وأنقص أمله فقطع القضاءا نزل إذ كذلك هو فبينا المل، بعد

لهذه النصيحة من به أوأصيك ما مع وأخآذ الخآرة، في وأعدله الله سلطان إلى الفانية، الدنيا
تعالى الله ذكر عن يشغلك وألآ النهار، وأتارات الليل آناءا وأالسجود الركوع من يحظك المة
ما وأكل وأيبقى، ينفع ذات من به مشتغل أنت ما كل فإن وأأباطيلها، الدنيا ملهي من شيءا
داج همك، يكفك، ربك يرضى فيما همك فاجعل وأينفى، يضر الله ذات عن به مشتغل أنت

ًا ًا يحدث أن وأجل عز الله عسى رأيه تنظره وألآ عليه تعجل وألآ به وأارفق حسين به يلم أمر
ًا ًا به وأيشعب شعث ًا به وأيرتق صدع وأالسلم. فتق

عليه، بقراءاتي التوزي بن الحسن بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قال دريد، بكر أبو حدثنا قال الجريري، يحيى بن زكريا بن المعافى الفرج أبو أخآبرنا قال

الضبغ بن القاسم إلى رفعه الكلبي بن هشام عن أبي حدثني قال خآضر، بن الحسن حدثنا
وأأصحابه، بيته أهل وأبرؤوأس السلم عليه الحسين برأس أخآذ لما قال العرني، نباتة بن

ًا الناس أنضر من رجل وأأقبل الرؤوأس، معها شماطيط الخيل أقبل ًا وأأحسنهم لون على وأجه
هو فإذا البدر ليلة قمر وأجهه وأكان أمرد غلم رأسه فرسه الباب في علق قد أدهم فرس

فإذا بجرانه، الرأس لحق رأسه رفع فإذا يمرح، وأالفرس الرأس فيه الذي الخيط أطال قد
وأهذا السدي، الكاهل بن حرملة هذا فقيل عنه فسألت الرض، الرأس صك رأسه طأطأ
وأجهه حرملة رأيت ثم الله، شاءا ما ذلك بعد فمكث السلم، عليهما علي بن العباس رأس
برأس جئت الذي اليوم في رأيتك عماه: لقد يا له فقلت أخآرج، ثم النار أدخآل كأنما أسود

ًا، العرب لنضر وأإنك العباس مذ وأالله فإني قال نعم، قلت وأرأيتني، أخآي؟ بن يا فقال وأجه
بضبعي فيأخآذان يأتياني وأملكان إلآ فراشي إلى فيها آوأي ليلة من ما الرأس بذلك جئت



وأكانت قال ترى، كما فيسعفني عنها أنكص وأأنا فيها فيدفعاني تأجج نار إلى بي ينتهيان
الله يبعد فل نفسه على أفشى إذا فقالت: أما ذلك عن فسألتها تيم بني من امرأة عنده
مجنون. كأنه صياحه إلآ يوقظني ما وأالله غيره،

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد حدثنا قال الخراز، حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد بن عمر بكر أبو
حدثنا قال الله، عبد ابن -يعني سعيد بن أحمد حدثنا قال النباري بشار بن القاسم بن

قال: عوانة عن أبيه عن الحكم أبي بن محمد بن أحمد حدثنا قال بكار، ابن -يعني الزبير
السلم، عليه الحسين قتل عن فسأله الزبير، بن مصعب على شعبة بن المغيرة دخآل

قال التأسيا للكرام وأسنوا هاشم=تأسوا آل من بالطف الوألى مصعب: فإن فقال له فوصفه
ًا أن فعلمت ظننت. كما فكان يقر، لآ مصعب

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
العباس بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

أبي بن حبيب عن الربيع بن قيس حدثنا قال العطار، إسحاق بن عبيد حدثنا قال المؤدب،
عليه الله صلى النبي قال: قدم عنه الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن ثابت
فإذا المدينة وأسلم وأآله

موسى فيه الله نجى قالوا: يوم اليوم؟ هذا بال فقال: ما عاشوراءا، يوم يصومون اليهود
بصيامه. وأأمر فصام بموسى أحق فنحن قال القبط، بني وأأغرق

في ببغداد عليه بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عليه قراءاة القطيعي مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال الزعفران، دار
البصري، الله عبد بن إبراهيم حدثنا قال البصري، جعفر بن عمر بانتقا الدقيق قطيعة في
نافع عن أخآبرهم عمر بن الله عبيد أن سلمة، حماد حدثنا قال الضرير، عمر أبو حدثنا قال
ما بعد عاشوراءا يوم في قال وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن عمر، ابن عن
أفطره. شاءا وأمن صامه شاءا رمضان: من نزل

الزج باب في عليه بقراءاتي الرجي علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو أخآبرنا قال البجلي، سنبك بن إبراهيم بن محمد بن عمر القاسم أبو أخآبرنا قال ببغداد،

حدثنا قال المروأروأذين زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشاني، الحسن بن عمر الحسين
حدثني قال محمد، بن جعفر بن موسى حدثني قال العور، المروأزي إبراهيم بن موسى

علي عن أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر أبي
بظهر الحسين ابني وأسلم: "يقتل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم

نصرته". وأتارك وأخآاذله لقاتله الويل الكوفة،
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليه علي "وأبإسناده" عن

ًا يقتل الشهداءا سيد "الحسين ًا مظلوم حقه". على مغصوب
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الشروأطي الضبي أحمد بن الله عبد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

بن أحمد حدثنا قال الحضرمي، حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
بن سعد عن علي بن حيان حدثني قال إبان، بن إسماعيل حدثنا قال الصوفي، يحيى

وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قالت، سلمة أم عن جعفر أبي عن طريف
مهاجري". من ستين رأس على علي بن الحسين "يقتل

حسين وأسلم: "يقتل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قالت، سلمة أم عن "وأبه" سواءا
القاسم: القتير: الشيب. أبو القتير" قال يعلوه حين

الحسن أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الضبي أحمد بن محمد بن الكريم عبد أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الجنديسابوري، نوح بن محمد حدثنا قال الدارقطني، الحافظ بن أحمد بن علي
أبي بن عمروأ حدثنا قال سليمان، بن إسحاق حدثنا قال الجنديسابوري، حرب بن علي

زوأجها عن شمير ابنة جرد عن الضبي قدامة عن حيان أبي سعيد بن يحيى عن فيض،
إلى انتهى حتى فسار غزوأاته بعض في السلم عليه علي مع قال: خآرجنا سلمى بن هرثمة
ًا فقال فشمها، الرض من تربة فأخآذ إليها يصلي شجرة إلى فنزل كربلءا، تربة لك وأاه
السلم عليه علي وأقتل غزاتنا من فقفلنا قال حساب، بغير الجنة يدخآلون قوم بك ليقتلن

انتهيت فلما السلم، عليه الحسين إلى سار الذي الجيش في فكنت قال الحديث، وأنسيت
بنت ابن يا أبشرك فقلت لي فرس على فقدمت الحديث، فذكرت الشجرة إلى نظرت
وألآ معك لآ قلت علينا، أوأ معنا قال الحديث، وأحدثته وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول



ً تركت عليك، ًا، وأتركت عيالآ إلآ رجل اليوم قتلنا يشهد لآ بيده حسين نفس فوالذي قال أم
ًا فانطلقت جهنم، دخآل ًا هارب مقتله. على خآفي حتى الرض في مولي

أحمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
قال حنبل، بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن

أم أوأ عائاشة عن أبيه عن سعيد بن الله عبد حدثني قال وأكيع، حدثنا قال أبي، حدثني
دخآل لقد لحدهما، قال وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن هو قال: شك وأكيع قال سلمة،

ًا هذا ابنك إن لي فقال قبلها، على يدخآل لم ملك البيت على أن شئت فإن مقتول، حسين
حمراءا. تربة إلي فأخآرج قال بها، يقتل التي الرض تربة من آتيك

الهواز، جامع في عليه قراءاة البصري علي بن رباح بن يوسف القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قال بأنطاكية، أحمد بن محمود حدثنا قال الذوأني، بندار بن الحسين بن علي حدثنا قال

العطار مزاحم بن نصر حدثنا قال خآالد، بن محمد حدثنا قال محمد، بن الله عبيد حدثنا
سمعت قال مسلم، بن حميد عن راشد أبي بن سليمان حدثني قال مخنف، أبي عن

السماءا مطر عنهم أحبس يقول: اللهم به أحاطوا وأقد السلم عليهما علي بن الحسين
ًا ففرقهم حين إلى متعتهم وأإن الرض، بركات وأامنعهم ًا، وأمزقهم فرق طرائاق وأاجعلهم مزق

ًا، ًا، الولآءا عليهم ترض وألآ قدد حتى فقاتلونا. وأضارب علينا فعدوأا لينصروأنا دعونا فإنهم أبد
عنهم. وأصوابه عليهم الصل في كان كذا فقتلوه، عليه تعادوأا ثم عنه كفهم

محمد عمر أبو حدثنا قال الجوهري، محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال النباري، القاسم بن محمد بكر أبو حدثنا قال لفظه، من حيويه بن عباس بن
بن منصور بن سليم حدثنا قال الكديمي، مجلس في السلوكي حفص بن علي الحسن أبو

عليهما علي بن الحسين قتل قال: لما قتيل أبي عن لهيعة ابن عن أبي حدثنا قال عمار،
ًا بعضهم وأيحيي يشربون جلسوا رأسه، وأحمل السلم بقلم فكتبت يد فخرجت بالرأس، بعض

ًا=شفاعة قتلت أمة الحائاط: أترجو على بدم حديد الرأس فتركوا الحساب يوم جده حسين
وأهربوا.

أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن يحيى حدثنا قال الزنباع، أبو حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

وأاستلف منه، خآلت ليال لربع رجب في معاوأية توفي قال سعد، بن الليث حدثنا قال بكير،
لعشر وأأصحابه السلم عليهما علي بن الحسين قتل وأستين إحدى وأفي ستين، سنة يزيد
البنين أم وأأن طالب، أبي بن علي بن العباس وأقتل عاشوراءا، يوم المحرم من خآلون ليال

أبي بن علي بن بكر وأأبو طالب أبي بن الله وأعبد طالب، أبي بن علي بن وأجعفر عامرية
الله وأعبد ثقفية ليلى وأأمه الكبر الحسين بن وأعلي نهشلية مسعود بنت ليلى وأأمه طالب،

وأالقاسم وألد، لم الحسن بن بكر كلبية. وأأبو القيس امرئ بنت الرباب وأأمه الحسين، بن
بن الله عبد بن وأمحمد طالب، أبي بن جعفر بن الله عبد بن وأعون وألد، لم الحسن بن

طالب، أبي بن عقيل بن وأجعفر جعفر، بن الله عبد بن وأمحمد طالب، أبي بن جعفر
وأقتل الحسين، رضيع الله وأعبد الحسين، مولى وأسليمان طالب، أبي بن عقيل بن وأمسلم
سنة. وأخآمسين ثمان ابن وأهو الحسين

الحضرمي، حدثنا قال أحمد، بن سليمان أخآبرنا قال الله، عبد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
منذر بن قطر عن ضريس بن يحيى حدثنا قال الرازي، عاصم بن السلم عبد حدثنا قال

قال: الحنفية بن محمد عند السلم عليهما علي ابن الحسين قتل ذكر إذا كان قال الثوري
السلم. عليها فاطمة رحم في ارتكض ممن عشر سبعة معه قتل لقد

قال عليه، قراءاة الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سليمان بن أحمد الله عبد أبو أخآبرنا قال المخلص، الرحمن عبد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا

قال مخنف، أبي عن فضال بن محمد حدثني قال بكار، بن الزبير حدثنا قال الطوسي،
الملك عبد حدثني

ًا لرأيت وأالله قال المقبري، سعيد أبي عن المساحقي نوفل بن وأإنه السلم عليه حسين
رسول مسجد دخآل حتى أخآرى، مرة هذا وأعلى مرة هذا على يعتمد رجلين بين ليمشي

ًا الصب_ح فلق في السوام ذعرت يقول: لآ وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى الله وألآ مغير
ًا=وأالمنايا الموت مخافة أعطى يوم يزيدا دعيت بعد فعلمت قال أحيدا أن ترصدنني ضيم

ً إلآ يلبث لآ أنه ذلك بمكة. لحق حتى خآرج أن لبث فما يخرج، حتى قليل
عمروأ أبو حدثنا قال عليه بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال

ًا، الخراز حيويه بن ذكريا بن محمد بن العباس بن محمد بن محمد بكر أبو حدثني قال لفظ



حميد، بن محمد حدثنا قال الخياط، محمد بن موسى حدثنا قال النباري، بشار بن القاسم
بن الحسين برأس قال: أتى بشير بن النعمان وألد من النعمان أبي عن جرير حدثنا قال
ًا. الحكم بن مروأان قال السلم عليهما علي شعر

الحكم: سمية أم بن الرحمن عبد وأقال فاستقر ملك أوأتاد ضربة=أثبتت فيهم دوأسر ضربت
بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال نسل لها ليس الله رسول الحصا=وأبنت عدد نسلها أمسى

كل على بقراءاتي وأغيرهما البندار عثمان بن محمد بن وأمحمد الجوهري، محمد بن علي
حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قالوا منهم، وأاحد

بن ليطة حدثنا قال المثنى، بن معمر حدثنا قال القرشي، موسى بن يونس بن محمد
هذه؟ ما فقلت منصوبة، قباب بها فإذا عرق بذات فمررت قال: حججت أبيه عن الفرزدق

وأالسيوف معك القلوب قلت وأراءاك؟ الخبر فقال: ما عليه فدخآلت علي، بن قالوا: الحسين
أمية. بني مع

بقراءاتي تعالى الله رحمه القاضي التنوخآي علي بن المحسن بن علي أخآبرنا "وأبه" قال
القاسم، بن أحمد أنشدنا قال إجازة، شاذان ابن -هو إبراهيم بن أحمد أخآبرنا قال عليه،
الله في تحب نفس لنفسه: لي الجعفري الله عبد بن محمد طالب أبو أنشدني قال

ًا الكبودا الكسا لآبسي من أن_ضجت لقد الكبود أكالة بن يا يزيدا تحب وألآ وأالله=حسين
ًا ناره في الرح_من عذبك ركبت هول أي يزيد وأأشيا_ع يزيد على نفسي لهف شديدا عذاب

ً ضلوا يوم كنت ليتني عودا البرية أكرم يا الل_ه رسول بن يا الله عبد أبا يا بعيدا ضللآ
ً كربل في فأمسي=فيك كنت بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال شهيدا قتيل

قال المرزباني، الله عبيد بن موسى بن عمران بن محمد الله عبد أبو أخآبرنا قال محمد،
بن كثير مالك أبو حدثنا قال المثنى، بن معاذ حدثنا قال العماني، داوأد بن عمر حدثنا

عباس ابن عن الحارثة أبي عن بدر أبي عن الجاروأد، أبي عن عوانة أبو حدثنا قال يحيى،
الركن بين بكفه كفه السلم عليهما علي بن الحسين لقيت إذ بالبيت أطوف أنا قال: بينا

قال: سير؛ أن قال: أريد تريد؟ ما الله عبد أبا وأقلت: يا إلي ضممته ثم وأالمقام. فعانقته
وأجماعتنا، بقيتنا وأأنت العراق أهل أخآاك وأطعنوا أباك قتلوا قوم إلى تسير الله نشدتك قلت

أمتنا في آمر وألم ألقاه أن وأجل عز ربي من أستحيي فإني عباس، بن يا عني فقال: خآل
منكر. عن أنه وألم بمعروأف

بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي بالله المرشد المام الجل السيد "وأبه" إلى
أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد
بن إبراهيم بن إسماعيل حدثنا قال الرازي، سعيد بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب بن

أبو حدثنا قال أبي، حدثنا قال وأاقد، بن الحسين بن علي حدثنا قال المروأزي، الغميرة
هذا تبكوا لنسائاه: لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن غالب

ًا -يعني الصبي السلم عليه جبريل فنزل سلمة، أم يوم قال: وأكان السلم، عليه حسين
ًا تدعي سلمة: لآ لم وأقال الداخآل، وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على فدخآل أحد
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي إلى نظر فلما السلم، عليه الحسين فجاءا علي، يدخآل

في اشتد فلما وأتبكيه، تناغيه وأجعلت فاحتضنته سلمة أم فأخآذته يدخآل، أن أراد البيت في
فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول حجر في جلس حتى فدخآل عنه، خآلت البكاءا
فقال هذا، ابنك ستقتل أمتك وأسلم: إن وأآله عليه الله صلى للنبي السلم عليه جبريل
جبريل فناوأله يتقلونه، نعم قال بي؟ يؤمنون وأهم وأسلم: يقتلونه وأآله عليه الله صلى النبي
احتضن قد وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فخرج وأكذا، كذا فقال: بمكان تربة

ًا ًا، البال كاسف حسين الصبي دخآول من غضب أنه سلمة أم فظنت مهموم
لآ أن وأأمرتني الصبي، هذا تبكوا لآ لنا قلت إنك الفداءا، لك جعلت الله نبي يا فقالت عليه،

ًا أدع جلوس وأهم أصحابه إلى فخرج عليها، يرد فلم عنه، فخليت فجاءا عليك، يدخآل أحد
يا فقالآ عليه، القوم أجرأ وأكانا وأعمر، بكر أبو القوم وأفي هذا، يقتلون أمتي إن لهم فقال
إياها". وأأراهم تربته وأهذه نعم، قال مؤمنون؟ وأهم الله: يقتلون نبي

حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إسماعيل بن إسماعيل أبو حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

بكر أبي عن مسعد عن المبارك ابن حدثنا قال حماد، بن نعيم حدثنا قال الترمذي، السلمي
دخآل قيس، بن الشعث أن مسعود، بن الله عبد بن الرحمن عبد عن عتبة، بن عمروأ بن

قبل قال أراه نصومه، كنا يوم هو فقال: إنما عاشوراءا، يوم في يأكل وأهو مسعود بن على
رمضان.



حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال منيع، بن حدثنا قالوا جتابة، بن الله وأعبيد شاذان، بن وأأحمد شاهين، بن عمر بن

عن وأليث قتادة، أبي عن مجاهد عن منصور، عن سفيان حدثنا قال الجعد، بن علي حدثنا
يوم قال: "صوم وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن قتادة أبي عن الخليل أبي عن مجاهد

سنة". عاشوراءا
بن الله عبد محمد أبي سبط الرحمن عبد بن محمد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال بأصفهان، الجوربيين سكة في أصله من عليه بقراءاتي المحدث مندوأيه بن محمد
حدثنا قال إبراهيم، بن أحمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو

وأهب عن أبيه عن إدريس بن المنعم عبد حدثنا قال البراءا، بن أحمد بن الله عبد محمد
وأأخآرج الجمعة، يوم الجنة وأأدخآل الجمعة، يوم السلم عليه آدم الله قال: خآلق منبه بن

وأعلى عاشوراءا، يوم آدم على الله وأتاب عاشوراءا يوم الكعبة وأأنزلت الجمعة، يوم منها
الجمعة، يوم الساعة وأتقوم إسرائايل، لبني البحر فلق وأفيه آدم، خآلق وأفيه يونس، قوم

من وأنادى الجمعة، يوم ربهم الجنة أهل وأيرى الجمعة، يوم فرعون إلى موسى الله وأبعث
على وأاستوت الجمعة، يوم السجن من يوسف وأأخآرج الجمعة، يوم اليمن الطور جانب

الجمعة يوم وأأخآرج شوال، من لربع الآثنين يوم يونس الحوت وأالتقم الجمعة، يوم الجودى
الآثنين يوم عمران بن موسى وأوألد القعدة، ذي من مضت عشرة لربع الحوت بطن من
مريم بن عيسى وأوألد أشبار، خآمسة الذراع وأذلك أذرع سبعة طوله وأكان عاشوراءا، يوم
الحد. يوم عاشوراءا يوم

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي العلف بن محمد بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو

أبا سمعت قال قرة، حدثنا قال عمروأ، بن الملك عبد حدثنا قال أبي، حدثني قال حنبل،
ًا تسبوا يقول: لآ رجاءا ًا إن البيت هذا أهل وألآ علي الكوفة من قدم الهجيم بني من لنا جار

عليهما علي بن الحسين -يعني قتله الله إن الفاسق بن الفاسق هذا إلى تروأا فقال: ألم
بصره. وأجل عز الله فطمس عينيه في بكوكبين وأجل عز الله فرماه السلم،

الكناني صاحب المقري الكوفي بن علي بن أحمد بن الله عبيد الفضل أبو أخآبرنا "وأبه" قال
القاضي حدثنا قال الكناني، إبراهيم بن أحمد بن عمر حفص أبو أخآبرنا قال المقري،

عن الوأزاعي حدثنا قال مصعب، بن محمد أخآبرنا قال كروأجة، أخآو حدثنا قال المحاملي،
الله: رسول يا فقالت وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أتت الفضل: أنها أم عن عمار أبي
ًا النوم في رأيت إني ًا، حلم هو؟ قال: وأما شديد، إنه الله قالت: أصلحك هو؟ قال: فما منكر

عليه الله صلى الله رسول قال حجري، في فوضعت قطعت جسدك من بضعة قالت: كأن
ًا الله شاءا إن فاطمة تلد خآير، وأسلم وأآله الحسين فاطمة فولدت حجرك، في فيكون غلم

وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على فدخآل قالت حجرها، في وأكان السلم عليهما
ليس ابني فإني ابني دعي فقال أتناوأله، فذهبت عليه فبال حجره في فوضعه فأخآذه

يا تذرفان: فقلت عيناه فإذا التفاتة مني فحانت قالت عليه، فصبه بماءا دعاءا ثم بنجس،
أمتي أن فأخآبرني السلم عليه جبريل قال: أتاني لك؟ ما وأأمي أنت الله: بأبي رسول
حمراءا. تربة وأأراني هذا، قال هذا؟ قالت: قلت هذا، ابني يقتلون

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الزيات محمد بن عبيد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

قال العلءا، بن قطنة عن سويد بن موزع حدثنا قال يعقوب، بن عباد حدثنا قال الكوفي،
ًا قرية في كنا قتل على أعان مما بقي ما فقلنا السلم، عليه الحسين قبر من قريب

شيءا، أصابني ما قتله على أعان ممن وأالله أنا رجل فقال بلية، أصابته قد إلآ الحسين
ًا وأخآرج فيه في فأدخآلها إصبعه في النار فأخآذت السراج فسوى فطرح الفرات إلى هارب
قال مات، حتى النار أخآذته خآرج فإذا رأسه، فوق وأالنار يرتمس فجعل الماءا في نفسه
أراد وأأظنه بالراءا، يرتمس كتابي في كذا السيد

العراق. أهل لغة في بالراءا ملتبسة وأالغين يغتمس
أبو حدثنا قال الديباجي، محمد أبو حدثنا قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

يحيى القاسم أبو حدثنا قال التنوخآي، الرحيم عبد بن عصمة بن الرحيم عبد بن لحية محمد
أخآبرنا قال بالكوفة، الكوفي الهمداني عيسى بن عباد حدثنا قال بمصر، المصري القاسم بن

حججت قال بالكوفة، بشر حبانة تنسب وأإليه السدي غالب بن بشر عن ضرار بن مروأان
ًا السلم عليهما الحسين بن علي فأتيت سنة ًا، زائار حرملة بشر: أيكم يا لي فقال وأمسلم



ً وأرجليه يديه وأقطع النار عليه الله أوأقد قال موقد، بني أحد قلت: ذاك كاهل؟ بن عاجل
ًا رمى فإنه آجل، غير عبيد أبي بن المختار بشر: فجرح قال فذبحه، بسهم صبياننا من صبي
علي، فسلم كثيرة جماعة في المختار أقبل إذ داري باب على لجالس وأإني بالكوفة وأأنا

ًا هاهنا فقال المير؟ يريد فقلت: أين فإذا وأاتبعته فركبت لغلمي: أسرج، فقلت وأأعود، قريب
لبث فما فرسه، معرفة على رجله ثنى -وأقد أسد بني محلة وأهي الكناس في وأاقف هو
وأرائاه، إلى اليدين مكتوف وأهو حبل عقنه في السدي كاهل بن حرملة معهم قوم أطلع أن

وأاقف، وأهو وأرجليه يديه قطعوا حتى المر تم ما فوالله وأرجليه، يديه المختار: قطعوا فقال
فأحرق، النار فيها وأطرح القصب عليه وأألقي النفط عليه فصب وأقصب، بنفط أمر ثم

أنسيت هذا، بحرملة فعلي بشر: أنكرت يا فقال له، شريك لآ وأحده الله إلآ إله لآ فقلت
ً رمى وأقد الحسين يوم فيهم وأموقفه علي بآل فعله بسه؟ حجره في وأهو للحسين طفل

الخآرة عذاب من له الله أحد ما جنب في قليل هذا وأإن ذلك أنكرت المير: ما أيها فقلت
هو قال: وأما عزمه، وأيقوي قلبه وأيثبت يسره ذكرته بشيءا المير أحدث وألكني الدائام، الثم

ًا الحسين بن علي فأتيت سنة حججت قلت مبارك؟ يا ًا زائار عن فسألني عليه، وأمسلم
وأأوأقد وأرجليه يديه الله فقال: قطع النار، موقد بني أحد فقلت: هو هذا، كاهل بن حرملة

ً النار عليه ًا المختار فخر قال آجل، غير عاجل من يطير أن وأكاد سرجه قربوس على ساجد
ًا السرج ًا، فرح إلى وأصار انصرفنا فلما بخير، بشر يا الله بشرك لله الحمد وأقال وأسروأر

فقال طعامي؟ بأكله وأيشرفني عندي بنزوأله يكرمني أن المير رأى قلت: إن داري باب
السلم عليهما الحسين بن علي عن به حدثتني بما تحدثني الحمد، وأله الله سبحان

وأذكر. صوم يوم هذا وأشرب، أكل يوم هذا ما بشر يا وأالله لآ الغداءا، وأتسألني
القاضي حدثنا قال التوزي، الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

أبو
قال دريد، ابن حدثنا قال عليه، قراءاة الطبري حميد بن يحيى بن زكريا بن المعافى الفرج
بن الله عبد الشعبي: أن عن عوانة ذكر قال وأاب، ابن ذكر قال أبيه عن العكلي حدثنا

الله بعبد هو فإذا العراق إلى السلم عليه علي بن الحسين سار وأقد المسجد دخآل عباس
بيده ضرب حتى عباس ابن فجاءا بالكلم، استعلهم وأقد قريش من جماعة في الزبير بن

لك بمعمر=خآل قنبرة من لك الوأل: يا قال كما وأالله أصبحت فقال الزبير، ابن عضد على
من الحجاز الزبير بن يا وأالله خآلت تنقري أن شئت ما وأنقري وأاصفري فبيضي الجور

إنك عباس بن يا وأقال: وأالله الزبير ابن فغضب جوانبها، في تهدر فأقبلت علي، بن الحسين
شك في كان من يرى إنما الزبير بن عباس: يا ابن فقال مني، المر بهذا أحق أنك لترى
الشأن بهذا أحق أنكم عندك استحق شيءا الزبير: بأي ابن قال يقين، على ذلك من وأأنا

أحق أنك عندك استحق شيءا وأبأي بحقه، تدلي من بحق أحق عباس: لنا ابن فقال مني؟
عندي الزبير: أستحق ابن قال بنا، إلآ الصل من شيءا سقط وأقد العرب، سائار من بهذا
ًا عليهم لشرفي منهم بها أحق أني ًا قديم عباس: فأنت ابن قال ذلك، ينكروأن لآ وأحديث

ًا زادني به شرفت الزبير: من ابن فقال به، شرفت من أوأ أشرف كان قد شرف إلى شرف
ًا، لي أوأ مني فالزيادة عليه المزيد أم أشرف فالزيادة الزبير ابن عباس: يا ابن قال قديم

من الزبير: دعني ابن قال الزبير، بن يا صدقت قال أبعد، وألم قال: منك ثم فأطرق منك؟
ًا، هاشم بني يا تحبونا لآ وأالله شئت، كيف تقلبه الذي هذا عباس بن يا لسانك فقال أبد

ًا، الله أبغضه من نحب لآ الله مع بيت أهل نحن عباس: صدقت ابن الزبير ابن مع وأكان أبد
أنت وأقال: ما أخآيه ابن رأس بها فعل نعله الزبير ابن فأخآذ عباس، ابن فنازع أخآيه ابن

وأإنما صدق من الضرب يستحق عباس: لم ابن فقال تنازع؟ عباس بن ألآ لك أم لآ وأالكلم
كأنك كلمة عن تصفح أن ينبغي أما عباس بن الزبير: يا ابن فقال وأمزق، مرق من يستحق

ًا، لها أعددت قد ابن فقال فل، هر عمن وأأما أقر، عمن الصفح عباس: إنما ابن فقال جواب
في نضعه وألآ أهله عن نصرفه لآ البيت أهل عباس: عندنا ابن فقال الفضل؟ الزبير: فأين

ثم الجدد، وألزمت الجسد نبذت إن بلى قال أهله؟ من لست الزبير: أوأ ابن فقال غيرهم،
تفرقا.

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المسلمة بن أحمد بن محمد جعفر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
القاسم

جعفر بن القاسم بر علي بن الحسين علي أبو حدثنا قال سويد، بن سعيد بن إسماعيل
قال الصمعي، حدثني قال حاتم، أبو وأحدثني قال الكراني، علي أبو حدثنا قال الكوكبي،

آل ندبت إن وأعويل=وأاندبي بعبرة بكى هذا: عين يقول من المدينة أهل من لشيخ قلت



ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال لعقيل وأستة أبيدوأا علي=قد لصلب كلهم ستة الرسول
خآالد، بن مسلم حدثنا قال الحضرمي، الله عبيد بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال
الله رسول صام قال: ما عباس ابن عن يزيد أبي بن الله عبيد عن سعيد بن زياد عن

ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى عاشوراءا. يوم إلآ اليام سائار على فضله لتحرى يوم
النحاس النضر بن محمد الحسين أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو حدثنا "وأبه" قال
وأحدثنا قال القاضي، وأحدثنا "ح" قال المثنى علي بن أحمد يعلى أبو حدثنا قال الموصلي،

أبي ابن حدثنا قال التنوخآي، البهلول إسحاق بن يعقوب ابن يوسف بن أحمد الحسن أبو
قال الورد، بن الجبار عبد حدثنا قال حماد، بن العلى عبد بن أحمد حدثنا قال غيلن،

قال عباس ابن قال قال يزيد، أبي بن الله عبيد يقول: سمعت مليكة أبي بن سمعت
شهر إلآ الصيام في يوم على فضل ليوم وأسلم: "ليس وأآله عليه الله صلى الله رسول

عاشوراءا". وأيوم رمضان
أخآي ابن وأالبندار السواق عثمان بن محمد بن علي بن أحمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن عمر بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي السواق بن منصور أبي شيخنا
أبو حدثنا قال السماك، بابن المعروأف أحمد بن وأعثمان عمر أبو أخآبرنا قال الغزال، برهان
بن يزيد بن خآالد أخآبرنا قال غياث، بن أحمد حدثنا قال جنان، بن ملعب بن أحمد الفضل

حدثني السلم، عليه جعفر لبي قال: قلت الذهبي عمار عن القسري الله عبيد بن أسد
عتبة بن وأالوليد معاوأية قال: مات حضرته، كأني حتى السلم عليه علي بن الحسين بمقتل

فقال بيعته، ليأخآذ السلم عليهما علي بن الحسين إلى فأرسل المدينة، على سفيان أبي بن
أنفسنا حبسنا قيد أنا الكوفة أهل رسل فأتاه مكة إلى فخرج فأخآره به وأرفق أخآرني له

على النصاري بشير بن نعمان وأكان علينا، فأقدم الوالي مع الجمعة نحضر وألسنا عليك،
فقال: عمه ابن عقيل بن مسلم إلى السلم عليهما علي بن الحسين فبعث قال الكوفة،

إلي، به كتبوا ما فانظر الكوفة إلى سر
ًا كان فإن في به فمرا دليلين منها فأخآذ المدينة، أتى حتى مسلم فخرج إليهم، خآرجت حق

عليهما علي بن الحسين إلى مسلم فكتب الدليلين، أحد فمات عطش، فأصابهم البرية
على فنزل قدمها حتى فخرج الكوفة إلى أمض الحسين: أن إليه فكتب يستعفيه، السلم

اثنا منهم فبايعه إليه دنوا بمقدمه الكوفة أهل تحدث فلما عوسجة، له يقال أهلها من رجل
ًا، عشر قد مستضعف أوأ لضعيف إنك له فقال النعمان، إلى يزيد يهوى ممن رجل فقام ألف
ًا أكون النعمان: لن له فقال البلد، فسد أكون مما إلي أحب وأجل عز الله طاعة في ضعيف
ًا ًا لهتك كنت وأما الله، معصية في قوي بن يزيد إلى بقوله فكتب وأجل، عز الله ستره ستر

له: فقال الخبر، يستشيره- فأخآبره كان -قد سرحون له يقال له مولى يزيد فدعا معاوأية،
ً أكنت ًا؟ كان لو معاوأية من قابل عبيد إلآ للكوفة ليس إنه مني، فاقبل قال نعم، قال حي
ًا، يزيد وأكان إياه، فولها زياد بن الله فكتب البصرة، على وأكان بعزله هم قد وأكان ساخآط
فيقتله عقيل بن مسلم يطلب أن إليه وأكتب البصرة، مع الكوفة وألآه قد وأأنه يرضاه إليه
ًا، الكوفة قدم حتى البصرة أهل وأجوه في الله عبيد فأقبل وأجده، إن على يمر فل متلثم

وأهم الله، رسول بنت بن يا السلم وأعليك قالوا أن إلآ عليهم فيسلم مجالسهم من مجلس
ثلثة فأعطاه له مولى فدعا بالقصر، نزل حتى السلم، عليهما علي بن الحسين أنه يظنون

أنك فأعلمه الكوفة، أهل يبايع الذي الرجل عن تسأل حتى له: اذهب فقال درهم، آلآف
يزل فلم إليه فخرج ليقوى، إليه فادفعه مال وأهذا المر، لهذا جثت حمص أهل من رجل

الشيخ: لقد له فقال الخبر، فأخآبره فلقيه البيعة، يلي شيخ على دخآل حتى وأيرفق يتلطف
ما وأأما وأجل، عز الله هداك فما ذلك من سرني ما فأما ساءاني، وألقد إياي، لقاؤك سرني
إلى وأرجع وأبايعه، المال منه فأخآذ مسلم على فأدخآله بعد، يستحكم لم أمرنا فإن ساءاني

منزل إلى فيها كان التي الدار من الله عبيد قدم حين مسلم وأتجول فأخآبره، الله عبيد
ببيعة يخبره السلم عليهما علي ابن الحسين إلى مسلم وأكتب المرادي، عروأة بن هاني
ًا عشر اثني الكوفة: ما أهل لوجوه الله عبد وأقال قال بالقدوأم، وأيأمره الكوفة أهل من ألف
أناس في الشعث بن محمد إليه فخرج قال أتاني، فيمن يأتني لم عروأة بن هاني بال

فلم إليه، فانطلق استبطاءاك ذكر قد المير إن له فقالوا داره، باب على وأهو فأتوه منهم،
قال إليه نظر فلما القاضي، شريح وأعنده الله عبيد على فدخآل معهم، ركب حتى به يزالوا

فأمر أدري، لآ قال مسلم؟ هانئ: أين يا له قال عليه سلم فلما رجله، بخائان لشريح: أتتك
رآه فلما إليه، فخرج الدراهم صاحب الله عبيد



علي، نفسه فطرح جاءا وألكنه منزلي إلى دعوته ما وأالله المير، الله أصلح قال به، قطع
فأدني إلي، أدنوه قال عنه، رفعتهما ما قدمي تحت كان لو وأالله فقال به، ائاتني قال

ذلك عن فدفع ليسله شرطي سيف إلى هانئ وأأهوى حاجبه، على فشجه بالقضيب فضربه
فإذا مذحج إلى الخبر وأخآرج القصر، جانب في فحبس به فأمر دمك، الله أحل له: قد وأقال
لشريح: فقال مذحج، فقالوا هذا؟ ما فقال زياد، بن الله عبيد سمعها جلبة القصر باب على

ًا وأبعث لسائاله، حسبته إنما أني فأعلمهم إليهم أخآرج يقول، ما يسمع مواليه من عليه عين
على قام حتى شريح فخرج قاتلي، فإنه الله شريح: اتق يا هاني فقال بهاني، شريح فمر
صاحبكم على ليس صدق فقالوا ليسأله، المير حبسه إنما عليه بأس لآ فقال القصر، باب

ًا وأأتى فتفرقوا، بأس، الكوفة، أهل من آلآف أربعة إليه فاجتمع بشعاره فنادى الخبر، مسلم
إلى الله عبيد وأبعث الله، عبيد إلى القلب في وأسار وأميسرة ميمنة وأهي مقدمة فقدم
القصر باب إلى فانتهى مسلم إليه سار فلما القصر، في عنده فجمعهم الكوفة أهل وأجوه

مسلم أصحاب فجعلوا وأيردوأنهم، يكلمونهم فجعلوا عشائارهم، على فوقه من عليه أشرفوا
ًا، أوألئك ذهب الظلم اخآتلط فلما خآمسمائاة، في أمسى حتى يتسللون مسلم رأى فلما أيض

ًا فأتى الطرق، في تردد وأحده بقي قد أنه لها فقال امرأة، إليه فخرجت عليه فنزل باب
عبد يا قالت الباب، على هو فإذا خآرجت ثم الله، شاءا ما مكث ثم فسقته ماءا اسقيني

قالت مأوأى؟ عندك فهل عقيل بن مسلم لها: أنا فقال فقم، ريبة مجلس مجلسك إن الله
محمد إلى انطلق الغلم به علم فلما الشعث، بن لمحمد مولى ابنها وأكان أدخآل، نعم،

المخزوأمي حريث بن عمروأ الله عبيد فبعث فأخآبره، الله عبيد إلى محمد فانطلق فأخآبره،
مسلم ذلك رأى فلما بالدار، أحيط حتى مسلم يعلم فلم محمد وأمعه إليه شرطة صاحب

زياد، بن الله عبيد إلى به فجاءا يده، من فأمكن المان محمد فأعطاه فقاتلهم، بسيفه خآرج
فسحب بهاني وأأمر الناس إلى جثته وأألقى عنقه، فضرب القصر أعلى إلى فأصعد به فأمر
هانئ فانظري=إلى الموت ما تدرين لآ كنت شاعرهم: فإن وأقال هناك، فصلب الكناسة إلى

أسماءا أتركب سبيل بكل يسعى من فأصبحا=أحاديث المام أمر أصابهما عقيل وأابن بالسوق
ًا=وأقد الهماليج إليه، كان مسلم بكتاب السلم عليه الحسين وأأقبل بقتيل مذحج طلبته آمن

أميال ثلثة القادسية وأبين بينه كان إذا حتى
لم فإني ارجع قال المصر، هذا أريد قال تريد؟ له: أين فقال التميمي، يزيد بن الحر لقيه
ًا خآلفي لك أدع لآ وأالله قال عقيل، بن مسلم إخآوة معه وأكان يرجع، أن فهم أرجوه، خآير

خآيل أوأل فلقيه فسار بعدكم، الحياة في خآير لآ فقال يقتل، أوأ بثأرنا يصيب حتى نرجع
لآ خآلف أوأ قصب إلى ظهره فأسند كربل إلى عدل ذلك رأى فلما زياد، بن الله عبيد

ًا وأأربعين خآمسة أصحابه وأكان أبنيته، وأضرب فنزل وأاحد، وأجه من إلآ يقاتل ًا فارس وأنحو
رجل. مائاة من

ًا، إليه وأعهد الري زياد بن الله عبيد وألآه قد وأقاص أبي بن سعد بن عمر وأكان فقال عهد
في فنظر فأخآره، الليل فانظرني قال يعفيه، أن فأبى اعفني، فقال الرجل، هذا اكفني
ًا عليه غدا أصح فلما أمره، علي بن الحسين إلى سعد بن عمر فتوجه به، أمر بما راضي

فالحق تدعوني أن ثلث: إما من وأاحدة الحسين: اخآتر له قال أتاه فلما السلم، عليهما
فقبل جئت، حيث من فأنصرف تدعوني أن وأإما يزيد، إلى فأذهب تدعوني أن وأإما بالثغور،

كرامة وألآ الله: لآ عبيد إليه فكتب بذلك، زياد بن الله عبيد إلى فكتب سعد، بن عمر ذلك
ًا، ذلك يكون لآ وأالله السلم: لآ عليهما علي بن الحسين فقال يدي، في يده يضع حتى أبد

ًا عشر بضعة وأفيهم كلهم أصحابه فقتل فقاتله له بابن فيقع سهم، وأنحى بيته أهل من شاب
لينصروأنا دعونا قومنا، وأبين بيننا احكم وأيقول: اللهم عنه الدم يمسح فجعل حجره في صغير

عليه قتل حتى فقاتل بسيفه خآرج ثم لبسه، ثم فشقه حبره بسراوأيل دعا ثم يقتلونا، ثم
فقال: أوأقر الله لعنه الله عبيد إلى به وأانطلق رأسه وأحز مذحج، من رجل فقتله السلم،

ًا=وأخآيرهم أما الناس خآير قتلت المحجبا الملك قتلت وأذهبا=فقد فضة ركابي ينسبون إن وأأب
وأعنده يديه بين فوضع الرأس، وأمعه تعالى الله لعنهم معاوأية بن يزيد إلى هو فوفد نسبا

ًا وأيقول: نفلق فيه على بالقضيب ينكث يزيد فجعل السلمي، بزرة أبو رجال من هام
رأيت لربما فوالله قضيبك برزة: ارفع أبو له فقال وأأظلما أعق كانوا وأهم أعزة=علينا

وأعياله بحرمه سعد بن عمر وأسرح يلثمه، فيه على وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
ًا كان غلم إلآ السلم عليه الحسين بيت أهل من بقي يكن وألم الله عبيد إلى مع مريض

وأقالت عليه، نفسها السلم عليه علي بنت زينب فطرحت ليقتل الله عبيد به فأمر النساءا،
جهزهم ثم عنه وأكف فتركه له فرق تقتلوني حتى يقتل لآ



عليه، أدخآلوا ثم الشام أهل من بحضرته كان من جمع عليه قدموا فلما يزيد، إلى وأحملهم
أمير يا فقال بناتهم، من وأصيفة إلى فنظر أحمر، أزرق منهم رجل فقام بالفتح، فهنئوه

دين من يخرج أن إلآ له، وألآ لك كرامة وألآ وأالله لآ زينب فقالت هذه، لي المؤمنين: هب
وأحملهم جهزهم ثم عياله إلى أدخآلهم ثم يزيد: كف، له فقال الزرق، فأعادها وأجل، عز الله
كمها وأاضعة شعرها، ناشرة المطلب عبد بني من امرأة خآرجت دخآلوها فلما المدينة، إلى

المم خآيرة وأأنتم فعلتم لكم=ماذا النبي قال لو تقولون تقول: ماذا وأهي تلقتهم رأسها على
لم البيت هذا الوليد أبو قال بدم ضرجوا وأقتلى أسارى مفتقدي=منهم بعد وأبأهلي بعترتي
رحمي ذوأي في بسوءا تخلفوني لكم=أن نصحت إذ جزائاي هذا كان خآالد: ما من أسمعه

أبو حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الكاتب سليمان بن محمد بن الحسين الله عبد

أبيه عن هشام بن العباس عن الجرموزي سعيد بن السكن حدثنا قال دريد، بن الحسن
سنان بن للجراح الهاشمي نوفل بن المغيرة قال قال الهاشمي، القاسم بن محمد عن

ًا الله سقى السلم: إذا عليهما علي بن الحسين طعن لما السدي غادية=فل صوب عبد
ًا الله سقى يمشي من شر وأمن حملت=أنثى من شر سنان ابن به أعني الديم من جراح
قعين نصر نصر يا البرم وألآ بالواني ليس فتى بمعوله=على غاد من يمينك شلت قدم على
ًا أتيتم نومكم=وأقد كيف لم جابر بني ذاكرها=وألآ غير إني جذيمة حاشا بالمم ليس عظيم

السلم عليهما علي بن الحسين طعن الذي هذا سنان، بن الجراح بكر أبو قال بدم ينطفوا
قعين. بن نصر بني من أسد بني من

أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غسان بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
مغسل العطار المقري شيبة بن محمد بن الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب

بن علي بن محمد حدثنا قال الحسين، بن محمد يعني مكرم ابن حدثنا قال الخلفاءا،
حدثنا قال شفيق، بن الحسين

قال: كنت أنس عن سيرين بنت حفصة عن القردوأسي هشام أخآبرنا قال شميل، بن النضر
في بقضيب يقول فجعل قال السلم، عليهما علي بن الحسين برأس جيءا إذ زياد ابن عند

ًا، هذا مثل رأيت أنفه: ما صلى الله برسول أشبههم من كان إنه فقلت: أما تذكر، ثم حسن
وأسلم. وأآله عليه الله

نصر حدثنا قال مكرم، بن حدثنا قال الطيب، أبو حدثنا قال غسان، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
العالية أبا سمعت قال الحسناءا، أبي عن الحسن حدثني قال أبي، أخآبرني قال علي، بن

فأرسل برأسه، زياد بن الله عبيد أتى السلم عليهما علي بن الحسين قتل قال: لما البراءا
قال القصر، بعض وأأظنه السيد قال كذا العظم، بعض برزة أبي في وأكان برزة، أبي إلى
كنت ما راجعون، إليه وأإنا لله برزة: إنا أبو قال الدحداح؟ هذا محمديكم الله: أي عبيد له

عبيد قال وأسلم، وأآله عليه الله صلى محمد بصحبة إنسان يعيرني حتى أعيش أن أحسب
قال: إنما بذلك، علمي وأما أعلم الله قال القيامة، يوم الحسين وأشأن شأني ترى الله: كيف

ًا فإن رأيي عن سألتني قال: إن رأيك؟ عن سألتك وأيشفع أبوه القيامة يوم له يشفه حسين
ردوأه، قال الدار باب بلغ إذا حتى عنقك، لضربت لك جعلت ما فلولآ أخآرج قال زياد، لك

عنقك. لضربن وأتروأح علي تغدوأ لم لئن فقال
 التاسع الحديث

التوبة
 بذلك يتصل وأما

القاسم أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي بالله المرشد المام السيد إلى "وأبالسناد" المتقدم
حدثنا قال ببغداد، الزج بباب منزله في عليه قراءاة الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد
وأسبعين إحدى سنة شوال في بجرجرايا إملءا المعيد محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو

وأيعرف البزاز مروأان بن الله عبد بن هاروأن بن موسى عمران أبو حدثنا قال وأثلثمائاة،
عن محمد بن المنكدر عن أبي حدثنا قال عمار، بن منصور بن سليم حدثنا قال بالجمال،

عبد بن ثعلبة له يقال النصار من فتى عنه: أن الله رضي الله عبد بن جابر عن أبيه
عليه الله صلى الله رسول وأأن وأسلم، وأآله عليه الله صلى للنبي يحف وأكان الرحمن،

فكرر تغتسل النصاري امرأة فرأى النصار، من رجل بباب فمر حاجة في بعثه وأسلم وأآله
ًا فخرج وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي على الوحي وأخآاف النظر فنزل وأجهه، على هارب
ً عليه جبريل إن ثم وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي ففقده وأالمدينة، مكة بين جبالآ

السلم عليك يقرأ ربك فقال: إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على نزل السلم



الله صلى النبي فقال ناري، من يتعوذني الجبال هذه بين أمتك من الهارب لك: إن وأيقول
فلقيهما المدينة أنقاب من فخرجا بثعلبة، فأتياني انطلقا سلمان وأيا عمر وأسلم: يا وأآله عليه
بين هارب بشاب علم لك ذفافة: هل يا عمر له فقال ذفافة، له يقال البل رعاة من راع
هرب أنه علمك عمر: ما له فقال جهنم، من الهارب تريد ذفافة: لعلك فقال الجبال؟ هذه
ًا الجبال هذه بين من خآرج الليل جوف في كان إذا لنه قال جهنم؟ من أم على يده وأاضع

لفصل تجردني وألآ الجساد في وأجسدي الروأاح في روأحي قبضت ليتك ينادي: يا وأهو رأسه
عمر فغدا عليهم خآرج الليل جوف في كان فلما ذفافة، بهما فخرج نريد، إياه قال القضاءا،

عمر الخطاب: أنا بن عمر فقال النار، من الخلص متى المان، المان فقال فاحتضنه، عليه
قال: لآ بذنبي؟ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول علم عمر: هل يا قال الخطاب، بن

عليه تدخآلني عمر: لآ يا فقال طلبك، في وأسلمان فأرسلني بالمس ذكرك أنه إلآ لي علم
إلى فأقبلوا عمر: أفعل، له فقال الصلة، قامت قد يقول بلل أوأ الصلة في وأهو إلآ

وأسلمان عمر فبدر الغداة، صلة في وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي فوافق المدينة
ًا خآر وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قراءاة ثعلبة سمع فلما الصف، فلما عليه، مغشي
الله صلى الله رسول قضى
قالآ الرحمن؟ عبد بن ثعلبة فعل سلمان: ما وأيا عمر يا صلته- قال -يعني وأسلم وأآله عليه

ثعلبة له فقال فانتبه، فحركه وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي فقام الله، رسول يا ذا هو
وأالخطايا؟ الذنوب تمحو آية على أدلك أفل فقال الله، رسول يا ذنبي فقال عني؟ غيبك ما

النار" قال عذاب وأقنا حسنة الخآرة وأفي حسنة الدنيا في آتنا قل: "اللهم قال بلى، قال
أعظم، الله كلم بل وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي له قال أعظم؟ الله رسول يا ذنبي

الله صلى النبي أتى سلمان إن ثم أيام، ثمانية فمرض منزله، إلى بالآنصراف النبي فأمره
الله صلى النبي به. فقال لما فإنه ثعلبة في لك هل الله رسول يا فقال وأسلم وأآله عليه
فأخآذ عليه فدخآل وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي فقام إليه، بنا قوموا وأسلم وأآله عليه

وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول حجر من رأسه فأزال حجره، في فوضعه رأسه
قال ملن، الذنوب من لنه فقال رأسك؟ أزلت وأسلم: لم وأآله عليه الله صلى النبي فقال

ربي، مغفرة قال تشتهي؟ فما قال وأعظمي، جلدي بين النمل دبيب مثل أجد قال تجد؟ ما
إن أخآي يا له فقال وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي على السلم عليه جبريل فنزل قال
بقرابها لقيته خآطية الرض بقراب لقيني هذا عبدي أن لو لك وأيقول السلم عليك يقرأ ربك

ًا، فخر صيحة فصاح وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي له فقال مغفرة، صلى النبي فأمر ميت
يمشي أقبل عليه الصلة من فرغ فلما عليه، وأصلى وأكفنه بغسله وأسلم وأآله عليه الله
رأيناك رسول يا له قائال قال عليه، وأسوى لحده في وأضعه فلما أنامله، أطراف على

على رجلي أضع أن قدرت ما بالحق بعثني فقال: وأالذي أناملك؟ أطراف على تمشي
الملئاكة. من يشيعه نزل من أجنحة لكثرة الرض

البغدادي المهيار بن رستة بن الله عبد بن عمروأ بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد أبوالطيب حدثنا قال عليه، بقراءاتي أصفهان نزيل
بن بكر الحسن أبو أخآبرنا قال وأثلثمائاة، وأستين سبع سنة رجب في بالبصرة إملءا شيبة
عن مهدي، بن الرحمن عبد حدثنا قال القطان، بشاءا بن أحمد قال: أخآبرنا مقبل بن أحمد

قال معقل، بن الله عبد عن مريم، أبي بن زياد عن الحريري، الكريم عبد عن سفيان
قال: توبة؟ الندم يقول وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول مسعود: أسمعت ابن سألت

نعم.
الطريفي في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

قال مقبل، بن أحمد بن بكر حدثنا قال شيبة، بن محمد بن الرحمن عبد حدثنا قال الكبير،
أخآبرني
عبد حدثنا قال خآياط، بن خآليفة حدثنا قال بأصفهان، الصفهاني الرحيم عبد بن عمران
قال الدرداءا، أبي عن المسيب بن سعيد عن زيد، بن علي عن زياد بن محمد عن الوهاب

نسيت إلي عبدي تاب تعالى: "إذا الله قال وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال
عليه". يشهدا لآ حتى حافظيه وأنسيت البقاع، وأنسيت عمله، جوارحه

زرعة أبا أفدت أنا الرحيم، عبد بن عمران قال أحمد، بن بكر قال السيد أخآبرنا "وأبه" قال
الواحد الحديث هذا إلآ منه أسمع لم قال: لو خآليفة عنه سأله حين الحديث هذا الرازي

ًا. لكان كثير



البغدادي المهيار بن رسته بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إملءا شيبة بن الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال أصفهان، نزيل

بن أحمد بن بكر الحسن أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين تسع سنة رجب في بالبصرة
هاشم، بني مولى حرب بن صالح حدثنا قال حرب، بن غالب بن محمد حدثنا قال مقبل،

بن سلمة أبي عن حميد عن مسعد حدثنا قال التيمي، الله عبيد بن إسماعيل حدثنا قال
شعاع وأسلم: "التسويف وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه، عن الرحمن عبد

المؤمنين". قلوب في يلقيه الشيطان
بالبصرة، منزله في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

بن إسحاق حدثنا قال الكوفي، العامري سعيد بن محمد بن علي القاسم أبو حدثنا قال
عن مدعور أبي عن العامري، أيوب بن خآلف أخآبرنا قال أبي، حدثنا قال مروأان، بن محمد
استطعت فإن صغيرتان، هاتان هريرة: قدماك أبو لي قال قال أبيه، عن الفرزدق بن ليطة

ًا لهما تحوز أن سمعت فإني فافعل، وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد حوض عند مقام
العبد يغرغر حتى مفتوح التوبة باب يقول: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول

بنفسه".
الله عبيد الفضل أبا سمعت يقول، أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبا سمعت "وأبه" قال

يقول، المخزوأمي أيوب بن الله عبيد بن إبراهيم سمعت يقول، الزهري الرحمن عبد بن
جوارحه. على الوقار ظهر قلبه، الخشوع دخآل يقول: من السقطي سري سمعت

بن عبيد أبا سمعت يقول، حيوية بن عمر أبا سمعت قال الحسن، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بدينه. النسان يأكل أن النذالة يقول: من السقطي سري يقول: سمعت القاضي حربون

بن عبيد أبا سمعت يقول، حيويه بن عمر أبا سمعت يقول، الحسن أبا سمعت "وأبه" قال
حربون
يبرأ. فلم عولج كمن فهو يتب فلم مرض يقول: من السقطي سري سمعت يقول،

الشيرازي إبراهيم بن علي بن محمد بن محمد بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن عمر بن أحمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي قرش بأبي الرباط صاحب
أحمد قال قال النقاش، الحسن بن محمد بكر أبو حدثنا قال الحماني، بابن المعروأف حفص

ًا حنبل بن أحمد على ثعلب: دخآلت يحيى بن بعض في البصرة في يقول: كنت فسمعته يوم
ًا، فرأيت العلماءا مجالس ًا أنشدني فقلت نواس، أبو فقيل عنه فسألت شيخ شعرك من شيئ

ًا الدهر حلوت ما يقول: إذا فأنشأ الزهد في وألآ رقيب علي قل وألكن تقل=حلوت فل يوم
تتابعت=علينا حتى اليام عن لهونا يغيب عليه يخفى ما أن ساعة=وألآ يغفل الله تحسبن

إذا أقول فنتوب توباتنا في مضى=وأيأذن ما يغفر الله أن ليت فيا ذنوب بعدهن ذنوب
وأمالي خآطيئتي=هلكت وأعظم جناياتي لطول يذوأب الهموم بقلبي مذاهبي=وأحل علي ضاقت

ًا=وأترجع المخافة بحر في فأغرق نصيب المتاب في ًا وأتذكر فتتوب تارة نفسي آيس عفو
كاشف سائالً=عسى وأأرغب قولي في وأأخآضع فأنيب عفوه وأأرجو وأرحمة=فأحيا للكريم
بكر أبو أخآبرنا قال الله، رحمه المرشد المام السيد حدثنا "وأبه" قال يتوب علي البلوى
عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقري الجوزداني أحمد بن علي بن محمد

سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن الرحمن
قال أبي، حدثنا قال سعيد، بن الحسن بن أحمد الله عبد أبو أخآبرنا قال الكوفي، عقدة بن

بن زيد الحسين أبي المام عن حسان، بن خآليفة عن جنادة أبو المخارق بن حصين حدثنا
السلم. الوأاه: التواب. عليهما علي

أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن عمروأ الله عبد أبا -يعني وأسمعته قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
الرجعة، اللغة: هو تفسير على التوبة: التوبة في مسألة في وأقال يقول الملكي، عثمان
فافترض بالمعاصي، وأاشتغلوا عنه، ذهلوا لما الخلق على التوبة الله حق فرض وألذلك
ذهلوا عما إليه الرجوع عليهم

العرب. تقول كذلك الراجع، هو التائاب لن عنه، به
حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

صالح بن الحسن حدثنا قال يونس، بن أحمد حدثنا قال الكوفي، العامري إبراهيم بن علي
صلى النبي عن مسعود، بن الله عبد عن معقل بن الله عبد عن البقال، سعيد أبي عن
ًا أذنب أوأ خآطيئة أخآطأ قال: "من وأسلم وأآله عليه الله له". كفارة فهو ندم ثم ذنب



البغدادي المهيار بن رستة بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
شيبة بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال بها، عليه بقراءاتي أصفهان نزيل
قال مقبل، بن الحسين أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين سبع سنة رجب في بالبصرة إملءا
يحيى حدثنا قال إبان، بن العزيز عبد حدثنا قال كان، الرجل وأنعم البروأري سفيان أبو حدثنا

عن عنه، الله رضي عباس ابن عن الحوراءا، أبي عن أبيه عن النكري، مالك بن عمروأ بن
توبة". قال: "الندم وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال ناجية، ابن حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

طاهر، أبو وأأخآبرنا "ح" قال هشام بن كثير حدثنا قالآ الهيثم، بن وأعلي سهل بن الفضل
الفرج بن روأح حدثنا قال الصفار، إسماعيل بن علي وأحدثنا قال محمد، أبو أخآبرنا قال

بن الحكم عن الهاشمي إبراهيم بن عيسى حدثنا قال هشام، بن كثير حدثنا قال البزار،
الله رسول سمعت قال عمر، ابن عن أبيه عن سالم عن الزهري عن اليلي، الله عبد

ً الله يقول: "رحم وأسلم وأآله عليه الله صلى شأنه". من أصلح رجل
في عليه بقراءاتي موسكان بن يوسف بن الحسين بن محمد عمر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد بن بكر بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال السعديين، زقاق باب فرة قنطرة مسجد
أبو أخآبرنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين اثنتين سنة القعدة ذي في البصرة جامع في إملءا الوراق

قال النجراني، معمر بن محمد حدثنا قال البلي، نصر بن إسحق بن أحمد بن محمد عبيد
قال مالك، بن أنس عن أنس بن الربيع عن الرازي، جعفر أبي عن سعيد بن مالك حدثنا
لآ وأحده لله الخآلص على الدنيا فارق وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال

راض". عنه وأجل عز وأالله فارقها له، شريك لآ وأعبادته له، شريك
بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد حدثنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين اثنتين سنة في بجرجرايا المفيد أحمد بن محمد
حدثني قال حمزة، بن مالك بن حمزة صالح أبو حدثنا قال بمكة، الكلبي جعفر أبو صالح
عبد بن جابر عن يزيد أبي عن الحارث عن زيد، ابن -يعني كثير عن حمزة بن سعد عمي
المطلع هول فإن الموت تمنوا قال: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن الله

بالنابة". وأيرزقه العبد عمر الله يطيل أن السعادة من وأإن شديد،
بن محمد منصور وأأبو النماطي، محمد بن الله عبد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن أحمد بن أحمد بن محمد بن الله وأعبيد البكيكي، العزيز عبد بن وأمحمد السواق، محمد
-يعني إبراهيم حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد أخآبرنا قالوا لؤلؤ،

حدثني قال جريج، ابن عن مخلد بن الضحاك حدثنا قال الكشي، مسلم بن الله عبد ابن
لآبن أن وأسلم: "لو وأآله عليه الله صلى الله رسول قال يقول، عباس ابن سمع عطاءا: أنه

ًا، إليهما لآبتغى مال من وأاديين آدم على الله وأيتوب التراب، إلآ آدم ابن جوف يمل وألآ ثالث
تاب". من

أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال إبراهيم، بن علي أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
أبي عن أبيه عن عطية بن عمروأ حدثنا قال بكير، بن محمد حدثان قال مزدة، بن محمد
ًا أشد يقول: "الله وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال سعيد، بتوبة فرح
المتطهرين". وأيحب التوابين يحب الله وأقال: إن براحلته، الرجل ذلك من تاب هو إذا العبد

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
علوية بن الحسن حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

سفيان عن بشر بن إسحق حدثنا قال العطار، عيسى بن إسماعيل حدثنا قال القطان،
قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن عباس ابن عن عكرمة عن أبيه عن الثوري،
عند سلف قد ما على سيقدم عامل وأكل المقت، ينتظر وأالمعجب الرحمة، ينتظر "النادم
ًا فاركبوهما مطيتان وأالنهار وأالليل خآواتمها، العمال ملك فإن موته، وأإياك الخآرة، إلى بلغ

أحدكم إلى أقرب وأالنار الجنة أن وأاعلم عليك، الله بحلم وأالغرة وأإياك بالتوبة، وأالتسويف
ًا ذرة مثقال يعمل من نعله، شراك من ًا ذرة مثقال يعمل وأمن يره، خآير يره". شر

عليه، بقراءاتي التوزي بن الحسين بن علي بن أحمد الحسن أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
عبد بن رزيق أحمد أبو حدثني قال المرزباني، عمران بن محمد الله عبيد أبو أخآبرنا قال
الله، عبيد بن علي حدثني قال العابد، سحرف بن فتح حدثنا قال المخزوأمي، الدلآل الله



ًا سمعت قال إلى فالمسيءا للمحسنين إلآ تغفر لآ كنت إن دعائاه: اللهم في يقول أعرابي
يذهب. أين

فقال: إن نواس أبو فسرقه الله عبيد أبو الشيخ لنا قال الحسين، أبو القاضي لنا "وأبه" قال
عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال المجرم وأيرجو يدعو الذي محسن=فمن إلآ يدعوك لآ كان

الحسن بن الله عبد بن علي الحسن أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي علي بن العزيز
أبو حدثنا قال دارم، أبي بن محمد بن أحمد حدثنا قال لفظه، من الهمداني جهضم بن

بترك آمركم الدنيا بترك آمركم يقول: لست معاذ بن يحيى سمعت قال الكساف، محمد
إلى أحوج الفريضة إقامة إلى وأأنتم فريضة، الذنوب وأترك فضيلة الدنيا ترك الذنوب،
الفضيلة. اكتساب

قال الطبراني، أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
معمر عن وأهيب حدثنا قال العمي، أسد بن معلى حدثنا قال العزيز، عبد بن علي حدثنا

وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن الله عبد عن عبيدة أبي عن الجزري الكريم عبد عن
له". ذنب لآ كمن الذنب من قال: "التائاب

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن أحمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عن قتادة عن مسعدة، بن علي حدثنا قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا قال الخزاعي، علي

الخطائاين وأخآير خآطاءا، آدم بني وأسلم: "كل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أنس،
التوابين".
بقراءاتي أصفهان نزيل البغدادي رستة بن عمر بن الله عبيد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بالبصرة إملءا شيبة بن الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال بها، عليه
بن نصر حدثنا قال مقبل، بن الحسن أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين سبع سنة رجب في

الشرعي، زيد بن حبان عن عثمان بن حريز حدثنا قال هاروأن، بن يزيد حدثان قال علي،
الذين للمصرين قال: "وأيل وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن عمروأ بن الله عبد عن

يعلمون". وأهم يفعلون ما على يصروأن
قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

المهلب، بن صالح أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن محمد عن عوف عن الهيثم، بن عثمان حدثنا قال الرحمن، عبد بن الحسن حدثنا قال

يقبل الله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن سيرين
يغرغر". لم ما عبده توبة

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أسد حدثنا قال القراطيسي، يزيد أبو حدثنا قال الطبراني، أحمد بن سليمان القاسم
عن يزيد بن علي عن رفاعة بن معاذ حدثنا قال مسلم، ابن الوليد حدثنا قال موسى،
وأآله عليه الله صلى الله رسول أتى النصاري حاطب بن ثعلبة أمامة: أن أبي عن القاسم
تؤدي قليل ثعلبة، يا وأيحك قال مالآً، يرزقني أن الله الله: أدع رسول يا فقال وأسلم،
مالآً، يرزقني أن الله الله: أدع رسول يا فقال إليه رجع ثم تطيقه، لآ كثير من خآير شكره

وأالله وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول مثل تكون أن تريد أما ثعلبة، يا وأيحك قال
ًا الجبال لي يسيل أن الله سألت لئن الله: رسول يا فقال إليه رجع ثم لسالت، وأفضة ذهب
ً الله آتاني لئن وأالله مالآً، يرزقني أن الله أدع رسول فقال حقه، حق ذي كل لوأتين مالآ
ارزق اللهم مالآً، ثعلبة ارزق اللهم مالآً، ثعلبة ارزق وأسلم: اللهم وأآله عليه الله صلى الله

مالآً. ثعلبة
فكان بها، فتنحى المدينة أزقة عنه ضاقت حتى الدوأد تنمو كما فنمت غنما فاتخذ قال

حتى نمت ثم إليها، يخرج ثم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول مع الصلة يشهد
عليه الله صلى الله رسول مع الجمعة يشهد فكان بها فتنحى المدينة، مراعي عليه تعذرت

الركبان فيتلقى وأالجماعات، الجمعة فترك بها فتنحى نمت ثم إليها، يخرج ثم وأسلم وأآله
الله رسول على تعالى الله الناس. وأأنزل أمر من كان وأما الخبر، من عندكم فيقول: ماذا

فاستعمل بها" قال وأتزكيهم تطهرهم صدقة أموالهم من وأسلم: "خآذ وأآله عليه الله صلى
ً رجلين الصدقات على وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول ً النصار من رجل من وأرجل

بثعلبة يمرا وأأن الناس يصدقا أن وأأمرهما وأأسنانها، الصدقة سنة لهما وأكتب سليم، بني
الله صلى الله رسول كتاب فأقرياه ثعلبة إلى دفعا حتى ففعل ماله، صدقة منه فيأخآذان

إلآ هذه ما وأالله فقال ففعل، بي فمرا فرغتما فإذا الناس صدقا فقال وأسلم، وأآله عليه



تعالى الله وأأنزل وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول لحقا حتى فانطلقا الجزية، أخآية
عاهد من وأسلم: "وأمنهم وأآله عليه الله صلى رسوله على
قوله- يكذبون". -إلى لنصدقن فضله من أتانا لئن الله
الله أنزل هلكت، ثعلبة يا وأيحك فقال راحلته، لثعلبة قريب النصار من رجل فركب قال
رسول وأيقول: يا يبكي وأهو رأسه على التراب وأضع وأقد ثعلبة فأقبل كذا، القرآن من فيك
تعالى الله قبض حتى صدقة وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول منه يقبل فلم الله،

عليه الله صلى الله رسول بعد بكر أبا أتى ثم وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول
صلى الله رسول من وأمكاني قومي من موقفي عرفت قد بكر أبا يا فقال وأسلم، وأآله
ثم منه، يقبل أن فأبى عمر أتى ثم منه، يقبل أن فأبى مني، فاقبل وأسلم وأآله عليه الله
عثمان. خآلفة في ثعلبة مات ثم منه، يقبل أن فأبى عثمان أتى

بقراءاتي الزجي الفضل بن أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
في وأكتابه لفظه من الهمذاني الحسن بن الله عبد بن علي الحسن أبو حدثنا قال عليه،

ً سمعت يقول الصفهاني الجواربي بكر أبا سمعت قال الحرام، المسجد تصح يقول: لآ سهل
ًا يتركوا حتى التوبة لهل التوبة وأيمنعوا لهم، وأجل عز الله أحله الذي الحلل من كثير

في عمله من يتبو الذي وأالتائاب غيره إلى يخرجهم أن مخافة الحلل من مهنأها أنفسهم
وألمحة. وأطرفة ساعة كل في الطاعات

قراءاة العطار الطيب التيمي أحمد بن الله عبد بن محمد الله عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الشافعي القاسم بن أحمد بن الحسن محمد أبو حدثنا قال بالهواز، دكانه باب على عليه

سعيد أبو حدثنا قال بالبله، البلي الفضل بن زهير بن محمد يعلى أبو حدثنا قال الحداد،
بني لآبنه: "يا لقمان قال قال زائادة، بن عثمان عن سليمان بن إسحاق حدثنا قال الشج،

بغتة". يأتي الموت فإن التوبة تؤخآر لآ
محمد بكر أبو حدثني قال العتيقي، أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو حدثنا "وأبه" قال

كبير شيخ عليه وأقف إذ الشبلي مجلس في قال: كنت الصوفي، عمر بن الرحمن عبد بن
عرفت وأقد عمري، وأفني وألحيتي رأسي ابيض بكر: قد أبا يا له فقال وأاللحية، الرأس أبيض

قال ثم حوله من وأبكى الشبلي فبكي حيلة؟ من لي فهل صنعي، سوءا من فيه أنا ما
سلف". قد ما لهم يغفوا ينتهوا إن كفروأا للذين وأجل: "قل عز الله قال نعم،

ريذة بن بكر أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي بالله المرشد المام السيد أخآبرنا "وأبه" قال
قراءاة
عن معمر عن الرزاق عبد عن الدبري، -يعني إسحاق حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال عليه

أصبح أذنب إذا إسرائايل بني من الرجل قال: كان مسعود ابن أن سيرين ابن عن أيوب،
يعمله، أن يتكاثره أن وألعله وأكذا، كذا العمل من فكفارته وأكذا كذا أذنبت مكتوب بابه على
ًا يعمل الية: "من هذا مكان ذلك أعطانا وأجل عز الله أن أحب ما مسعود ابن قال سوءا

ًا الله يجد الله يستغفر ثم نفسه يظلم أوأ ًا". غفور رحيم
قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

-يعني محمد بن أحمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
سنان، بن سعيد حدثنا قال المغيرة، أبو حدثنا قال سلمة، حدثنا قال الحسن، بن الله عبد
عليه الله صلى الله رسول قال قالت، العوسجية عصمة أم عن الشعثاءا أم حدثتني قال
ًا يعمل مسلم عبد من وأسلم: "ما وأآله ثلث ذنوبه بإحصاءا الموكل الملك وأقف إلآ ذنب

يعذبه وألم عليه يوقفه لم الساعات تلك من شيءا في ذنبه من الله استغفر فإن ساعات،
القيامة". يوم

في عليه بقراءاتي التوزي بن الحسين بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بكر أبو حدثنا قال المرزباني، عمران بن محمد الله عبيد أبو أخآبرنا قال منزله،
ثلث سنة الجيلي الجنيد بن الله عبيد بن إبراهيم حدثنا قال العسكري، هاروأن بن أحمد

عن الموصلي عبيد بن غسان حدثنا قال سعيد، بن إبراهيم حدثني قال وأمائاتين، وأستين
من وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أنس، عن سليمان بن طريف
تائاب". شاب من وأجل عز الله إلى أحب شيءا

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبي ابن أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن أحمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

أبيه عن داوأد بن وأائال عن عيينة، ابن حدثنا قال البلخي، يحيى بن حامد حدثنا قال عاصم،
رسول أن عائاشة عن أحدهما، أوأ وأعروأة المسيب بن سعيد عن الزهري عن وأائال بن بكر



وأتوبي الله فاستغفري بذنب ألممت كنت عائاشة: "إ يا قال وأسلم وأآله عليه الله صلى الله
له". غفر ذنب من الله استغفر إذا العبد فإن وأالآستغفار، الندم الذنب من التوبة فإن إليه،

القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن يحيى حدثنا قال يوسف، بن الله عبد حدثنا قال سهل، بن بكر حدثنا قال الطبراني،

حمزة
ذر عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد بن عيسى عن فروأة أبي بن الله عبد بن إسحاق عن
الله قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن عسال، بن صفوان عن حبيش بن

ًا يفتح تعالى ًا سبعون مسافته المغرب من باب تطلع حتى تعالى الله يغلقه لن للتوبة، خآريف
ًا يلتمس رجل غدا وأما مغربها، من الشمس ًا أجنحتها الملئاكة أفرشته إلآ علم بما رض

ًا الله يعطى أبم الله، نبي يا ذلك عند العرب قالت يعمل، قال: حسن خآير؟ وأاحدة خآلة عبد
إلآ داءا ينزل وألم الدوأاءا، أنزل الداءا أنزل الذي أن علمتم قال له: أنتداوأى؟ قالوا ثم الخلق،

أيام ثلثة للمسافر قال ثم قال: الهرم، هو؟ الله: فما نبي يا قالوا وأاحدة، إلآ دوأاءا له أنزل
وأليلة". يوم وأللمقيم خآفيه على يمسح

قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الحمال، العباس أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
قال المديني الكاهلي بشر بن إسحاق حدثنا قال أبان، بن منصور بن الرزاق عبد حدثنا
جلوس نحن بينا قال الخطاب بن عمر ابن عن نافع عن الكاهلي المدني معشر أبو حدثنا

يده في شيخ أقبل إذ تهامة، جبال من جبل على وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي مع
ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي فرد وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي على فسلم عص

فقال إبليس، بن القيس بن الهيثم بن هامة أنا قال أنت؟ من وأعينهم الجن نعمة قال ثم
فكم قال نعم، قال أبوان؟ إلآ إبليس وأبين بينك وأسلم: ما وأآله عليه الله صلى النبي له

الكلم أفهم أعوام ابن غلم وأأنا كنت قليلً، إلآ عمرها الدنيا أفنيت قال الدهر؟ من لك أتى
وأسلم: وأآله عليه الله صلى النبي له فقال الرحام، وأقطع الطعام بإفساد وأآمر بالكام وأأمر
تائاب فإني استعدائاك من دعني قال المثلوم، الثياب المتوسم الشيخ عمل الله لعمر بئس
أزل فلم قومه، من به آمن من مع مسجده في نوح مع كنت وأجل. إني عز الله إلى

من ذلك على إني جرم لآ وأقال وأأبكاني، عليهم بكى حتى قومه على دعوته على أعاتبه
السعيد دم في أشرك ممن نوح: إني يا قلت الجاهلين، من أكون أن بالله وأأعوذ النادمين
قبل وأافعله بالخير هامة: هم يا قال توبة؟ من عندك لي تجد فهل آدم بن هابيل الشهيد

عز الله إلى تاب عبد من علي: "ما تعالى الله أنزل فيما قرأت فإني وأالندامة، الحسرة
الذي ففعلت قال سجدتين، لله وأاسجد فتوضأ قم عليه، الله تاب إلآ بلغ ما ذنبه بالغ وأجل

فخررت السماءا، من توبتك نزلت فقد رأسك ارفع أن مناد فناداني ساعتي، من به أمرني
ًا. لله ساجد

قومه على دعوته على أعاتبه أزل قومه. فلم من آمن من مع مسجده في هود مع وأكنت
أن بالله وأأعوذ النادمين، من ذلك على إني جرم لآ وأقال وأأبكاني، قومه على بكى حتى
أعاتبه أزل فلم قومه، من به آمن من مع مسجده في صالح مع وأكنت الجاهلين، من أكون
وأأعوذ النادمين، من ذلك على إني جرم لآ وأقال وأأبكاني، عليهم بكى حتى دعوته على
النادمين. من ذلك على أنا يقول وأكلهم الجاهلين، من أكون أن بالله

ًا وأكنت وأأنا الوأدية، في إلياس ألقى وأكنت المبين، بالمكان يوسف مع وأكنت ليعقوب، زوأار
عمران: بن موسى لي وأقال التوراءاة، من فعلمني عمران بن موسى لقيت الن. وأإني ألقاه

موسى من فأقريته مريم بن عيسى لقيت وأإن السلم، مني فأقره عيسى لقيت إن
ًا لقيت إن عيسى وأقال السلم، السلم، مني فأقره وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد
السلم عيسى قال: وأعلى ثم فبكى، عينيه وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فأرسل

فعل ما بي الله: افعل نبي يا المانة. فقلت بأدائاك السلم هامة يا وأعليك الدنيا دامت ما
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي فعلمه قال التوراة، من علمني إنه عمران، بن موسى بي
هو وأقل وأالمعوذتين، كورت، الشمس وأإذا يتساءالون، وأعم وأالمرسلت، الواقعة، وأقعت إذا

النبي الخطاب: فقبض بن عمر قال زيارتنا، تدع وألآ حاجتك لنا هامة: ارفع يا وأقال أحد، الله
ميت. أم هو أحي أدري فل أحد، إلينا ينعه وألم يلقه وألم وأسلم وأآله عليه الله صلى

خآالي حدثنا قال محمد، بن الله عبد أخآبرنا قال محمد، بن الرحمن عبد أخآبرنا "وأبه" قال
يحيى بن سعيد حدثنا قال الثقفي، حمزة بن يحيى بن أحمد حدثنا قال الرحمن، عبد أبو
ًا سمع عن خآالد بن يحيى حدثنا قال الصفهاني، سعيد بن ابن عن الضحاك عن جرير



أصناف، ثلثة على الموقف في هم وأكذلك أصناف ثلثة على الخلئاق قال: بات عباس
الصناف أيام. فأما ثلثة الدنيا وأإنما ثلثة، وأالعبيد ثلثة وأالناس ثلثة، على الخلئاق وأأصبحت

ًا، باتوا باتوا: فصنف الذين ًا باتوا وأصنف نيام لهم ليس يقطعون السبيل وأصنف يصلون، قيام
السارقين، من تكون أن فإياك المصلين من تكن لم إن فأما يستروأن، به شيءا إلآ همة

يرجع لآ ذنبه هجران على نفسه موطن تائاب الذنب من أصناف: صنف ثلثة على وأأصبحوا
أن يشتهي وأهو وأيبكي، وأيحزن وأيذنب وأيندم يذنب وأصنف للبرز، التائاب فهذا سيئة، إلى

ًا يكون وألآ وأيذنب يتوب وألآ وأيذنب يندم وألآ يذنب وأصنف عليه، وأيخاف له يرجو فهذا تائاب
البائار. الخائان فهو يبكي

ًا، الجنة إلى بهم أخآذ أصناف: صنف ثلثة على الموقف في هم وأكذلك الوفد وأهم ركبان
أخآذ المة هذه من وأصنف مشاة، الجنة إلى بهم أخآذ وأصنف وأجل، عز الله ذكروأا الذين

ًا وأجوههم على النار إلى بهم ًا، صم فقد الزاهد وأراغب: فأما وأصابر زاهد ثلثة وأالناس وأبكم
من شيءا على يحزن لآ فهذا الغروأر، هذه متاع على صدره من وأالفراح الحزان خآرجت

الدنيا من شيءا على يفرح وألآ عسر على أم أصبح يسر على يبالي وألآ فاته، الدنيا هذه
لنفسه، وأيتمناها بقلبه الدنيا يشتهي رجل الصابر: فهو وأأما المة، هذه على المبرز فهذا أتاه،
في ما على تطلع فلو عاقبتها، وأسوءا شأنها كراهية منها نفسه أجلم منها بشيءا ظفر فإذا

جاءاته أين من يبالي لآ الراغب: فإنه وأكرمه. وأأما وأصبره وأعفته نزاهته من لعجبت نفسه
وأضع أوأ دينه جرح أوأ مروأءاته ذهاب أوأ عرضه منها دنس ما يبالي لآ محرمها من الدنيا

بهم يسكن أن إلآ يصلح لآ يذكروأا أن من أنتن وأهم يضطربون غرة في فهم حسبه،
السود.

ما فضل وأيلتمس بحياتهم، يحلف أعاقبهم يطأ الدنيا لهل يتعبد طمع فثلثة: فعبد العبيد وأأما
ًا ليصيب أيديهم في وأعبد الخآرة، في وأالعذاب الدنيا في الذل استوجب دنياهم، من شيئ

ًا أذنب الفرج. ينتظر رق خآطره. وأعبد أعظم فما فيه، به صانع الله ما يدري لآ ذنب
أن ينبغي يديك في اليوم وأصار يرجوه، فل فيه بما أمس أيام: مضى فثلثة الدنيا وأأما

تغتنمه.
عليك القادم اليوم وأأما مؤدب، فحكيم الماضي أمس لآ. أما أم تكون أهله من تدري لآ وأغد

فجعك الماضي أمس كان فإن أهله، إلآ شيءا منه يدك في فليس غد وأأما مودع، فصديق
عنك الغيبة طويل كان فقد به، تعمل أن لك ينبغي حكمه يدك في اليوم أبقى فقد بنفسك

بالعمل الثقة فخذ أمله إلآ منه يدك في فليس غد وأأما اليوم، عنك الرحلة سريع وأهو اليوم
وأدبروأه. رتبوه الحديث هذا سعيد قال بالمل، الغروأر وأدع

العشائاري بابن المعروأف الجرمي الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن عمروأ بن عثمان الطيب أبو حدثنا قال الرقيق، دار شارع في بمسجد عليه قراءاة

حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى محمد أبو حدثنا قال المام، الدقاق المنتاب بن
أبي عن التيمي، سليمان حدثنا قال زريع، بن يزيد أخآبرنا قال المروأزي، الحسن بن الحسين
يغفره لآ الذي الذنب ما فقالت امرأة، إليه فأرسلنا عمروأ بن الله عبد قال: احتجب عثمان،

إلى العبد يتوب وأالرض السماءا بين الناس يعمله عمل من قال أوأ ذب من فقال: ما الله؟
يموت أن قبل منه الله
عليه. الله تاب إلآ

أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحرام المسجد في لفظه من الهمداني جهضم بن الحسن بن الله عبد بن علي الحسن

عبد بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال محمد، بن السلم عبد حدثنا قال الندوأة، بباب
توبة مبتدأ الشعث: كان بن إبراهيم يقول: قال قتيبة بن سلمة بن علي سمعت قال السلم،
معهم حمارة بقوم فإذا الطريق، يقطع وأكان مقطعة يريد عشية خآرج أنه عياض بن فضيل

فضيل ذلك فسمع معنا، ما فيأخآذ فضيل يفجأنا لآ مروأا يقول: مروأا بعضهم فسمع ملح
وأهم لهم وأقال عليهم وأسلم فتقدم العظيم، الخوف هذا الخلق تخافني وأقال وأتفكر، فاغتم

فأنزلهم وأذهبوا وأفرحوا فاسبتشروأا الفضيل، من آمنون وأأنتم عندي الليلة يعرفونه: تكونون لآ
ًا لهم يرتاد وأخآرج ًا فسمع رجع ثم علف قلوبهم تخشع أن آمنوا للذين يأن "ألم يقرأ قارئا
فكان آن، قد وأالله بلى وأقال نفسه، على ثيابه وأمزق الحق" فصاح من نزل وأما الله لذكر
توبته. مبتدأ هذا

 العاشر الحديث



التهجد وأفضل الصلة
 بذلك يتصل وأما

القاسم أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي بالله المرشد المام السيد إلى "وأبالسناد" المتقدم
حدثنا قال أبي، حدثنا قال عليه، بقراءاتي شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبد
عن المدني الحسن بن محمد حدثنا قال بقية، بن وأهب حدثنا قال محمد، بن الله عبد

وأأثبت لتلقنك قيلً" قال: أقل وأأقوم وأطأ أشد هي الليل ناشئة صالح: "إن أبي عن إسماعيل
لقراءاتك.

قال عليه، بقراءاتي المقري الجورذاني الحسين بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو أخآبرنا قال المدين، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا

سعيد بن الحسن بن أحمد حدثنا قال الكوفي، عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس
سعيد عن جنادة، أبو السلولي مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو
أثر من وأجوههم في السلم: "سيماهم عليه علي عن نباتة بن الضبغ عن طريف بن

الليل. سهر السجود" قال: من
بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد
وأخآمسين ثلث سنة شعبان من للنصف الجمعة يوم إملءا الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن

قال الزهراني، الربيع أبو حدثني قال حنبل، بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال وأثلثمائاة،
رسول قال قال هريرة، أبي عن الرحمن عبد بن حميد عن بشر أبي عن عوانة، أبو حدثنا
الصلة وأأفضل المحرم، شهر رمضان بعد الشهور وأسلم: "أفضل وأآله عليه الله صلى الله
الليل". صلة الفريضة بعد

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال سهل، بن بكر حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
إدريس أبي عن يزيد بن ربيعة عن صالح بن معاوأية حدثنا قال صالح، بن الله عبد حدثنا

قال: "عليكم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عن الباهلي، أمامة أبي عن الخولآني،
وأمنهاة للسيآت، وأمكفرة ربكم، إلى لكم قربة وأهو قبلكم، الصالحين دأب فإنه الليل بقيام

الثم". عن
أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال

علي بن الحسن بن عمر الحسن أبو أخآبرنا قال البجلي، سنبك بن إبراهيم بن عمر القاسم
بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر أبيه عن محمد، بن جعفر حدثنا قال الشناني، مالك بن

الله رسول قال: خآرج السلم عليهم علي عن أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن علي
المسلمين، من بقي من على فاستخلفني مغازيه بعض إلى وأسلم وأآله عليه الله صلى
فمكث مضى ثم إلي بخيرهم وأاكتب عليه، استخلفك من على الخلفة علي: أحسن يا فقال

ًا، عشر خآمسة علي: يا فقال سلمتهم، فأخآبرته عليه، استخلفني عمن فسألني قدم ثم يوم
بالسحر، الصلة قال: أكثر الله؟ رسول يا بهما فأخآبرني قلت خآصلتين، مني احفظ

لصحابه، وأالآستغفار وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي على وأالصلة بالمغرب، وأالآستغفار
خآلقه. على الله شهود من شاهدان وأالمغرب السحر أن وأاعلم

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد جعفر أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

العبشمي سعد بن يحيى حدثنا قال بكير، بن مرزوأق بن محمد حدثنا قال أيوب، بن العباس
أبي عن الثقفي عمير بن عبيد عن عطاءا عن جريح ابن حدثنا قال تميم، بن سعد بني من
جالس المسجد في وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على قال: دخآلت ذر

أبا يا فقال خآلوته، فاغتنمت
إليه التفت ثم تركعهما، قال: ركعتان الله؟ رسول يا تحيته قلت: وأما تحيته، ذر: للمسجد

وأمن أقل شاءا فمن موضوع قال: خآير الصلة؟ فما بالصلة أمرتني الله: إنك رسول يا فقلت
الجهاد ثم بالله، قال: اليمان الله؟ إلى أحب العمال الله: أي رسول يا قلت استكثر، شاءا
ًا؟ أكمل المؤمنين الله: أي رسول يا قلت الله، سبيل في ًا، قال: أحسنهم إيمان فأي قلت خآلق

من قال أفضل؟ الهجرة قلت: أي وأيده، لسانه من الناس سلم من قال أفضل؟ المؤمنين
قال أفضل؟ الصلة قلت: فأي الغابر، الليل جوف قال أفضل؟ الليل قلت: فأي السوءا، هجر
قلت: فما سر، في فقير إلى مقل من جهد قال أفضل؟ الصدقة قلت: فأي القنوت، طول

قال: أغلها أفضل؟ الرقاب قلت: فأي كثيرة، أضعاف الله وأعند مجزى فرض قال الصوم؟



ًا، قلت: دمه، وأأهريق جواده عقر قال: من أفضل؟ الجهاد أهلها. قلت: وأأي عند وأأنفسها ثمن
السبع السموات ذر: ما أبا يا قال ثم الكرسي، قال: آية أفضل؟ عليك الله أنزلها آية فأي
الفلة كفضل الكرسي على العرش وأفضل فلة، أرض في ملقاة كحلقة إلآ الكرسي في

ًا، وأعشروأن ألف قال: مائاة النبيون؟ الله: كم رسول يا قلت الحلقة، على قلت: كم نبي
قلت قال: آدم، النبياءا؟ أوأل كان قلت: من الغفير، جم عشر وأثلثة قال: ثلثمائاة المرسلون؟

ذر: أبا يا قال ثم روأحه، من فيه وأنفخ بيده الله خآلقه نعم، قال مرسلً؟ النبياءا من وأكان
وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي إدريس وأهو وأخآنوخ وأشيث سريانون: آدم النبياءا من أربعة
عليه. الله صلى وأنوح بالقلم، خآط من أوأل وأهو

وأآخآرهم آدم النبياءا فأوأل عليهم، الله صلى وأنبيكم وأشعيب وأصالح العرب: هود من وأأربعة
نبي. ألف وأبينهما عيسى وأآخآرهم موسى إسرائايل بني من نبي وأأوأل محمد،

على الله أنزل كتب، وأأربعة كتاب قال: مائاة كتاب؟ من الله أنزل الله: كم نبي يا قلت
وأأنزل عشرين إبراهيم وأعلى صحيفة، ثلثين إدريس وأعلى سريانية، صحيفة خآمسين شيث

كانت قال إبراهيم؟ صحف كانت الله: فما رسول يا قلت وأالفرقان، وأالزبور وأالنجيل التوراة
ً إلى بعضها الدنيا لتجمع الدنيا إلى أبعثك لم إني المغروأر المبتلي الملك أيها كلها، أمثالآ
كافر. وأعلى من كانت وأإن أردها لآ فإني المظلوم دعوة لتردعني بعثتك وألكني بعض،
ًا يكن لم ما العاقل يحاسب وأساعة ربه، فيها يناجي ساعات: ساعة ثلث له يكون أن مغلوب

في فإن الحلل، من لحاجته فيها يخلو وأساعة إليه، فيها الله صنع فيما وأيتفكر نفسه فيها
ًا الساعة هذه ًا القلوب وأاستجمام الساعات تلك على عون يكون أن العاقل لها. وأعلى وأتقريع

ًا ً بزمانه بصير مقبل
ًا شأنه، على يعنيه. لآ فيما الكلم من أقل عمله، من كلمه حسب من فإن للسانه، حافظ

ًا يكون أن العاقل وأعلى ًا طالع ًا لمعاش، لثلث: مؤنة طالب ًا لمعاد، وأتزوأد غير في وأتلذذ
محرم.

ًا قال: كانت موسى؟ صحف كانت الله: فما رسول يا قلت أيقن لمن عجبت كلها، عبر
ثم بأهلها وأتقلبها الدنيا يرى وألمن يضحك، كيف بالنار أيقن وألمن يفرح، كيف بالموت
يعمل. لآ ثم بالحساب أيقن وألمن ينصب، ثم بالقدر أيقن وألمن إليها، يطمئن

إبراهيم صحف في كان مما عليك الله أنزل مما الدنيا في الله: هل رسول يا قلت
ربه اسم وأذكر تزكى من أفلح "قد اقرأ ذر، أبا يا نعم قال السلم؟ عليهما وأموسى

زين فإنه الله بتقوى قال: أوأصيك أوأصني، الله رسول يا قلت السورة، آخآر فصلى" إلى
ًا، الله وأذكر القرآن بتلوأة عليك قال قلت: زدني، كله، لمرك السماءا في لك ذكر فإنه كثير

بنور وأيذهب القلوب، يميت فإنه الضحك وأكثرة قال: إياك زدني، قلت الرض، في لك وأنور
أمر على لك وأعون للشياطين، مطردة فإنه الصمت بطول قال: عليك قلت: زدني، الوجه،
ًا، كان وأإن الحق قال: قل زدني، قلت دنياك، لومة الله في تخف قال: لآ قلت: زدني، مر

تأتي. فيما عليهم تحد وألآ نفسك، من تعلم ما الناس عن قال: لتحجزك قلت: زدني، لآئام،
ًا بالمرءا كفى قال ثم نفسه، من يجهل ما الناس من خآصال: يعرف ثلث فيه يكون أن عيب

كالتدبير، عقل ذر: لآ أبا يا قال ثم يعنيه، لآ فيما جليسه وأيؤذي فيه، هو مما لهم وأيستحيي
الخلق. كحسن حسب وألآ كالكف، وأرع وألآ

عاصم، أبي بن عمروأ بن أحمد حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال
جابر، عن سفيان أبي عن العمش عن شريك، حدثنا قال المغلس، بن جبارة حدثنا قال
بالنهار". وأجهه حسن بالليل صلته كثر وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال

البيع السلماسي جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
السمسار الوضاح بن محمد بن جعفر بن الحسن سعيد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي

الحسن بن الله عبد سعيد أبو حدثنا قال أسمع، وأأنا عليه قراءاة بالحرفي المعروأف
بن الله عبد بن يحيى عن الوأزاعي حدثنا قال الله، عبد بن يحيى حدثنا قال الحراني،

كان فلن مثل تكن وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال العاص، بن عمروأ
الليل". قيام فترك الليل يقوم

الطريفي في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن إبراهيم حدثنا قال البزار، سوار بن القاسم بن الله عبيد بن أحمد حدثنا قال الكبير،

بن محمد عن جعفر، بن إسماعيل حدثنا قال مطيع، بن الله عبد حدثنا قال الوهاب، عبد
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن عائاشة قال: أخآبرتني أنه سلمة أبي عن عمروأ



إذا وأيصلي جالس وأهو يصليهما كان ركعتان منها ركعة، عشر إحدى الليل من يصلي كان
ركعة. عشر ثلثة فذلك يصبح، أن قبل ركعتين الفجر طلع

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال العريابي، حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
قال ثوبان، بن الرحمن عبد حدثنا قال هشام، بن كثير حدثنا قال البلخي، يحيى بن حامد
يقول جبل بن معاذ سمعت يقول، غنم بن الرحمن عبد سمع هاني: أنه بن عمير حدثنا
عن سألت بخ بخ قال عمل؟ إذا الجنة العبد به يدخآل بعمل حدثني الله رسول يا قلت

المفروأضة، الزكاة وأتؤدي المكتوبة، الصلة عليه: تقيم الله يسره من على يسير وأأنه عظيم
ًا، بالله تشرك وألآ الليل جوف في العبد وأقيام جنة، الخير: الصيام من بأبواب وأسأنبئك شيئ

المضاجع". عن جنوبهم "تتجافى الية هذه تل ثم الله، مرضاة يبتغي
جامع في عليه بقراءاتي العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو أخآبرنا قال المخرمي، أحمد بن محمد بن عثمان عمروأ أبو أخآبرنا قال ببغداد، المنصور
الخراز، عيسى بن أحمد سعيد أبو حدثنا قال إملءا، البزار أحمد بن محمد بن علي الحسن

بن عمروأ حدثنا قال سمار، بن محمد حدثنا قال الوراق، محمد بن عتيق حدثنا قال
ًا سمعت قال مسعدة، في المازني بشر بن محمد مع نزوألنا يقول: كان الرازي -يعني حكام

وأهو وأنشرب جائاع، وأهو وأنأكل صائام، وأهو وأيفطر قائام، وأهو نيام فكنا قال الثغر، البلد
قال: الدار أسفل وأنحن الدار، أعلى ينزل وأكان دهره، الحال هذه على فكان قال ظمآن،

إلى يصيروأن من فيقول: يا علينا يشرف ثم يصلي، أن الله شاءا ما الليل من يصلي فكان
يصلي، أن الله شاءا ما فيصلي صلته إلى يعود ثم بالثواب، أيقن من فعل هكذا ما التراب،

يعود قال ثم الوسنان، رقدة من انتبهوا الديان إلى يصيروأن من فيقول: يا علينا يشرف ثم
أقول، ما يسمع فتى فيقول: ألآ علينا يشرف ثم يصلي أن شاءا ما فيصلي صلته إلى

ثم يصلي، أن الله شاءا ما فيصلي صلته إلى يعود ثم قال للمأمول، الخدمة فيحسن
على الشوق أذابه حبيبه، لقاءا يهوى فتى يقول: ألآ ثم علينا يشرف
الدجى في وأطالت اشتياقي فيقول: طال علينا يشرف ثم صلته، إلى يعود ثم قال تعذيبه،

فانقلني الدار، هذه في البقاءا أحب ما العالم أنت وأطري به أقضي وأما ماض فكري=وأالليل
الصبح. إلى يبكي يزال فما البكاءا، في يأخآذ ثم حفرتي إلى

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد أخآبرنا "وأبه" قال
ًا قال: سألت روأح أخآبرنا قال حيان، بن جعفر محمد بن الله عبد محمد أبو بم قلت راهب

لآ يوم في خآالقه يدي بين الوقوف طول بذكره قال الليل؟ قيام على العبد يستعين
وأغربتي ذلتي ذكرت قال بكيت؟ له: مم فقلت بكى، ثم فيعتذروأن، لهم يؤذن وألآ ينطقون
مدرعتي حمل على أقوى ما وأالله أوأزاري، من ظهري على حملت قد وأما بدني، وأضعف

ًا أحمل فكيف هذه ًا، أوأزار ًا أقف أن وأأريد كثير ًا وأأجوع عدتها، كم أدري لآ أعوام لآ جوع
ًا وأأعطش مدته، كم أدري المستعان. وأالله سنة كم أدري لآ عطش

لنفسه: ببغداد المؤدب الزعفراني أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنشدنا "وأبه" قال
الغروأر في يحبط وأالمرءا التعديد سوى وأطر من يقض انقضت=لم فإذا آماله الفتى عمر

ً ًا=جهل "وأبه" بسجود ركوعهم نهارهم=وأالواصلين الصائامين در لله الموروأد يومه وأمل مجاهد
بن محمد طالب أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا تعالى الله رحمه المام السيد حدثنا قال

بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد
قال وأثلثمائاة، وأخآمسين أربع سنة الخآر ربيع سلخ الجمعة يوم عليه قراءاة الشافعي إبراهيم

عن شريك حدثنا قال الوليد، بن بشر حدثنا قال البلخي، شعيب بن محمد بن حامد حدثنا
وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: قام عائاشة عن القاسم الله. عن عبيد بن عاصم
فقام المقابر فأتى فاتبعته نسائاه، بعض يريد أنه فظننت الليل، بعض في فراشه من وأسلم
تحرمنا لآ قال: اللهم ثم لآحقون، بكم وأإنا مؤمنين قوم دار عليكم فقال: السلم عليها،

فعلت. ما تستطيع لو فقال: وأيحها فأبصرني التفت ثم بعدهم، تفتنا وألآ أجرهم
بقراءاتي المقري الجورذاني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه،
أخآبرنا

بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو
حمزة عن السلولي مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد



في تعالى: "سيماهم قوله عن السلم عليهما علي بن زيد الحسين أبي المام عن التركي
العيون. وأعمشة الوجوه السجود" قال: صفرة أثر من وأجوههم

صلى النبي عن جبل، بن معاذ عن شبيب أبي بن ميمون عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
الليل. جوف في العبد المضاجع" قال: قيام عن جنوبهم قرأ: "تتجافى وأسلم وأآله عليه الله

حدثنا قال عليه، بقراءاتي العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سنة الدقاق الحسين بن محمد جعفر أبو حدثنا قال الدقاق، عبيد بن محمد بن الحسين
سألت قال العباس، أبو مسلم بن الوليد حدثنا قال بشر، بن القاسم حدثنا قال ثلثمائاة،

حدثني بالسحار" فقال تعالى: "وأالمستغفرين الله قول عن جابر بن يزيد بن الرحمن عبد
نافع يقول: يا ثم صلة الليل يحيي كان عمر ابن أن نافع حدثني قال موسى، بن سليمان

يصبح. حتى وأيدعو الله يستغفر قعد نعم قلت فإذا صلته، إلى فيعود لآ، فأقول أسحرنا؟
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال مجمع، بن هاروأن بن محمد حدثنا قال السقاطي، أحمد بن محمد حدثنا قال الطريفي،

سعيد بن سعدوأيه حدثنا قال باستراباذ، طلق مسجد إمام إبراهيم بن إسحق حدثنا
قال قال عنه، الله رضي عباس ابن عن الضحاك، عن بكر أبو نهشل حدثنا قال الجرجاني،

الليل". وأقوام القرآن حملة أمتي وأسلم: "أشراف وأآله عليه الله صلى الله رسول
قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
عن مرة عن السايب بن عطاءا عن زيد بن حماد حدثنا قال النعمان، أبو عازم حدثنا قال
إلى يقرب البر وأإن البر، إلى يقرب فإنه بالصدق عليكم الناس قال: أيها أنه الله عبد

للصادق يقال إنه النار، إلى يقرب الفجور وأإن الفجور إلى يقرب فإنه وأالكذب وأإياكم الجنة،
إيعاد الملك فلمة لمة، وأللشيطان لمة للملك وأإن ألآ وأفجر، كذب وأللكاذب وأبر، صدق

لمة وأجد وأمن الله، فليحمد الملك لمة وأجد فمن بالشر، إيعاد الشيطان وألمة بالخير،
ألآ الفقر" الية. قال يعدكم يقول: "الشيطان وأجل عز الله فإن ذلك، من فليتعوذ الشيطان

ليلة في قام رجلين: رجل إلى يضحك تعالى الله إن
حمل ما لملئاكته الله فيقول الصلة، إلى قام ثم فتوضأ وأدثاره، وألحافه فراشه من باردة
قد فيقول: فإني عندك، مما وأشفقة عندك ما رجاءا فيقولون: ربنا صنع؟ ما على هذا عبدي

في له ما فعلم فتنة فانكشفت فئة في كان خآاف. وأرجل مما وأأمنته رجى ما أعطيته
هذا عبدي حمل لملئاكته: ما الله فيقول قتل، حتى فقاتل الله، عند له ما وأعلم القرآن

أني أشهدكم فيقول: فإني عندك، مما وأشفقة عندك ما رجاءا فيقولون: ربنا صنع؟ ما على
بها. شبيهة كلمة أوأ خآاف، مما وأأمنته رجى ما أعطيته قد

حدثنا قال العزيز، عبد بن علي حدثنا قال سليمان، أخآبرنا قال بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ًا الحسن: أن عن زيد بن علي حدثنا قال زيد، بن حماد حدثنا قال عازم، كلب استعمل زياد

يجلسك هاروأن: ما أبا يا فقال العاص، أبي بن عثمان به فمر البلة، على الليثي أمية بن
ًا أحدثك ألآ فقال البلة، على هذا فقال: بعثني هاهنا؟ الله صلى الله رسول من سمعته حديث

داوأد آل الليل: يا من ساعة في لهله يقول كان داوأد الله نبي يقول: إن وأسلم، وأآله عليه
سفينة فركب عشار، أوأ لساحر إلآ الدعاءا فيها يستجاب الساعة هذه فإن فصلوا قوموا
فاستعفاه. زياد إلى رجع ثم مكانه

قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد -يعني الرحمن عبد أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد أخآبرنا

وألقبه الله عبد بن سهل أخآبرنا قال مسعود، أبو حدثنا قال المقري، عيسى بن محمد بن
جابر، عن سفيان أبي عن العمش، عن مطرف عن قيس، أبي عمروأ حدثنا قال السندي،

إلآ داع الله دعا ما ساعة الليل وأسلم: "في وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال
ليلة". كل وأذلك أجابه

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الحوص، أبي بن عمر بن الحسن حدثنا قال بجرجرايا، المفيد أحمد بن محمد بكر أبو

قال جابر، عن سفيان أبي عن العمش عن شريك حدثنا قال العابد، موسى بن ثابت حدثنا
بالنهار". وأجهه حسن بالليل صلته كثرت وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال

أهل من بالنقل المعرفة وأأهل الحفاظ من كثير دفع المفيد لنا قال الزجي، لنا "وأبه" قال
تفرد ثم شريك، العمش عن بروأايته تفرد الحديث هذا أن الحديث وأتفاوأت بالروأايات العلم



هذا روأاية على يتابع لم موسى بن ثابت وأأن موسى، بن ثابت شريك عن بروأايته به
عن الحديث
قد الله عبد بن لشريك عم بن شبرمة بن الله عبد فإذا فنظرت العمش، عن شريك
روأاه.

بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
قال الزدي، نصر بن أحمد بن محمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد
العباس قال: كان أبيه عن عطاءا بن عثمان عن إسحاق أبي عن عمروأ بن معاوأية حدثنا
لآ يقول: "عينان وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت يقول عنه الله رضي

سبيل في تحرس باتت وأعين الله، خآشية من الليل جوف في بكت النار: عين تصيبهما
الله".

قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
شيبان بن السود حدثنا قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا قال العزيز عبد بن علي حدثنا

أبا أن يبلغني كان قال مطرف، عن الشخير بن الله عبد بن يزيد حدثني قال السدوأسي
ًا حدث ذر فكنت حديث عنك يبلغني ذر: كان أبا يا فقلت فلقيته لقاءاه، أشتهي فكنت حديث

ًا قال: قلت فهات، لقيتني قد أبوك الله فقال لقاك، أشتهي صلى الله رسول أن بلغني حديث
أكذب أخآالي فل قال ثلثة، وأيبغض ثلثة يحب وأجل عز الله أن حدثك وأسلم وأآله عليه الله
الله يحبهم الذين الثلثة هؤلآءا من فقلت قال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول على
ًا وأجل عز الله سبيل في غزا قال: رجل وأجل؟ عز ًا صابر وأأنتم قتل حتى وأقاتل محتبس

يقاتلون الذين يحب الله "إن الية هذه تل ثم قال وأجل، عز الله كتاب في عندكم تجدوأنه
ًا سبيله في فصبر يؤذيه سوءا جار له كان رجل قال وأمن؟ مرصوص". قلت بنيان كأنهم صف

موت. أوأ بحياة إياه وأجل عز الله يكفيه حتى أذائاه على
عليهم وأقع الليل آخآر من كان إذا حتى فارتحلوا قوم مع سافر رجل قال وأمن؟ قلت

وأرغبة وأجل عز لله رهبة وأصلى فتطهر قام ثم برؤوأسهم، وأضربوا فنزلوا النعاس أوأ الكرى
عز الله كتاب في وأهو الفجور، قال: البخيل الله؟ يبغضهم الذين الثلثة قلت: وأما عنده، فيما
في تجدوأنه أنتم قال الفخور؟ المختال وأمن فخور". قلت مختال كل يحب لآ "إنه وأجل
قال الحلف؟ البائاع أوأ الحلف التاجر قال قلت: وأمن المختال، البخيل وأجل، عز الله كتاب

ذر: أبا قلت: يا وأذوأد، لنا قال: فرق المال؟ ما ذر أبا يا قلت ذر، أبو قال أيهما أدري لآ
لآ أمسى وأما أمسى لآ أصبح قال: ما المال؟ صامت عن أسألك إنما أسألك هذا ليس

دنيا أسألهم وألآ دين عن أستفتيهم لآ قال: وأالله قريش؟ من وألخآوانك لك قلت: ما أصبح،
مرات. ثلث قاله وأرسوله، الله ألقى حتى

أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال إسماعيل، بن إسحاق حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

أبو حدثنا قال عامر، بن محمد حدثنا قال بشر، بن محمد حدثنا قال إياس، أبي بن آدم
قد وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي وأكان صحبة، قرصافة لبي وأكانت حيدرة، قرصافة

ًا كساه لبي وأكان فيهم، البركة فتعرف فيهم، وأيبارك لهم فيدعو يأتونه الناس وأكان برنس
ًا الروأم بلد في ابن قرصافة نادى بعسقلن السجن في أصبح إذا قرصافة أبو فكان غازي

فيقول أبتاه، يا لبيك الروأم بلد من قرصافة فيقول قال الصلة، قرصافة يا صوته بأعلى
قرصافة: أبو قال للصلة، يوقظني الكعبة وأرب لبي فيقول تنادي؟ لمن وأيحك أصحابه
سورة قرأ ثم فراشه إلى أوأى من يقول وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت

وأرب وأالمقام، الركن وأرب الحرام البلد وأرب وأالحرام، الحل رب قال: اللهم ثم تبارك
ًا تحية مني محمد روأح بلغ رمضان، شهر في أنزلتها آية كل وأبحق الحرام، المشعر وأسلم

ًا يأتيا حتى الملكين به الله وأكل مرات، أربع عليه الله صلى فيقول ذلك، له فيقولآ محمد
وأبركاته. الله وأرحمة السلم مني فلن بن فلن وأعلى وأسلم وأآله

بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد اخآبرنا "وأبه" قال
إسماعيل حدثنا قال القطان، علوية بن الحسن حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد

عن سمعان ابن حدثنا قال بشر، بن إسحاق حذيفة أبو حدثنا قال العطار، موسى بن
المقت فيهن قال: "ثلث وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن جبل بن معاذ عن مكحول،

قيام غير من النهار وأنوم جوع، غير من وأالكل عجب، غير من وأجل: الضحك عز الله من
الليل".



علي بن أحمد بن محمد أخآبرنا قال العتيقي، أحمد بن محمد بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد جعفر أبا وأسمعت قال بدمشق، حبيب بن الحسن أخآبرنا قال قال الكاتب،

وأأنام قال الليل؟ من جزؤك كم هاروأن بن ليزيد رجل يقول: قال بمكة الصايغ إسماعيل
ًا؟ الليل من ًا شيئ عيني. الله أنام لآ إذ

بن علي الحسن أبو حدثنا قال الشروأطي، محمد بن الحسن بن علي أخآبرنا "وأبه" قال
بمعرة القاضي بليل بن إسحاق مجلس في قال: كنا مكة نزيل الطرسوسي الحرمي أحمد

السحر في القانتين أيدي تنتظر=سهام سهام وأللبغي فأنشدنا: بغى النعمان
بن سعيد بن الحارث وأهو معنا كان فراس أبو قال البر وأخآز من الكباد على أحمى

بالمستضام وألست دوأني=اعتداءا هو من بالمستضيم لنفسه: لست معناه في حمدان: فأنشدنا
ًا المظالم إلى تحطى لآ الحكام قدرة عنه ما=عجزت إذا للخصوم الحق أبذل كفي=حذر
ًا. هذا مع وأكان الطرسوسي، يعني قال اليتام أصابع من ظالم

عبد أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد المام السيد حدثنا "وأبه" قال
سنة الوألى جمادى من عشر السابع الخميس يوم في تعالى الله رحمه الحسني الله

إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا وأأربعمائاة وأسبعين خآمس
حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن

قال زرارة، حدثنا قال عون، بن يحيى حدثنا قال مسدد، حدثنا قال المثنى، ابن يعني معاذ
الناس وأسلم: فانجفل وأآله عليه الله صلى الله رسول قدم سلم: لما بن الله عبد قال

ليس وأجهه أن علمت وأسلم وأآله عليه الله صلى وأجهه رأيت فلما انجفل، فيمن وأكنت
وأصلوا الرحام، وأصلوا الطعام، وأأطعموا السلم، يقول: "أفشوا سمعته ما فأوأل كذاب، بوجه

بسلم". الجنة تدخآلوا نيام، وأالناس
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد بن عمروأ بن أحمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
قال: دينار بن مالك عن وأجيه بن الحارث حدثنا قال جميل بن زهر أبو حدثنا قال الخالق،
من المضاجع" قال: ناس عن جنوبهم تعالى: "تتجافى الله قول عن مالك بن أنس سألت

فنزلت وأالعشاءا المغرب بين ما يصلون وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أصحاب
المضاجع". عن جنوبهم "تتجافى الية هذه فيهم

حدثنا قال عمروأ، بن أحمد بكر أبو حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال
عن أوأيس أبي عن بكر أبي عن بلل، بن سليمان بن أيوب حدثنا قال شبيب، بن الله عبد

بنحوه. أنس عن سعيد بن يحيى عن بلل بن سليمان
عليه، بقراءاتي الجورذاني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال
أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا

سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا الكوفي. قال عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس
المام عن عروأة بن مغيرة عن مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو

ً "كانوا السلم عليهما علي بن زيد الحسين أبي الشهيد يهجعون" قال: ما الليل من قليل
السحر. إلى مدوأها ثم هجعة هجعوا

الحسين بن علي كان قال جعفر، أبي عن الورد أبي عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
ًا. الليلة في وأيقوم للسحر ينتبه السلم عليهما مرار

عن أبيه عن الحسين بن علي بن الحسين بن الله عبد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
كدوأي دوأي له فيسمع قام العيون هدأت فإذا الميضاة وأعنده ينام كان أنه الحسين بن علي

النحل.
بن الله عبد بن وأيحيى آبائاه، عن أبيه عن زيد بن الحسن عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

يعقوب أخآر لم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سئل آبائاه. قال عن أبيه عن الحسن
مستجاب. السحر دعاءا قال: لن السحر؟ إلى بنيه

القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن بقية حدثنا قال عثمان، بن عمروأ حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أمامة أبي عن القيسي، سلمة عن عمروأ بن صفوان

وألآ الناس يفزع القيامة يوم نور من بمنابر الظلم في المساجد إلى المدلجين قال: "بشر
يفزعون".



قال الذوأني، الباقي عبد بن يحيى حدثنا قال سليمان، أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال
القيسي سلمة بن عمروأ بن صفوان عن الوليد بن بقية حدثنا قال مصفى، بن محمد حدثنا

مثله. وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أمامة أبي عن بيته، أهل من رجل عن
الله عبد أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الصباح، بن علي بن إبراهيم بن عقيل -يعني عنه حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن
عن نافع عن إسحاق أبو حدثنا قال جابر، بن أيوب حدثنا قال بكير، بن محمد حدثنا قال
ربك باسم الوتر: "سبح في يقرأ كان وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن عمر، بن

أحد". الله هو "قل الثالثة الكافروأن" وأفي أيها يا "قل الثانية العلى" وأفي
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أخآبرنا
عبد أبو أخآبرنا قال خآليفة، أبو أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو

أبيه عن عروأة بن هشام بن حدثنا قال حسان، بن يربع حدثنا قال المبارك، بن الرحمن
الله بذكر طعامكم وأسلم: "أذيبوا وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: قال عائاشة، عن

قلوبكم". له فتقسوا عليه تناموا وألآ وأالصلة
البغدادي المهيار بن رستة بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال المديني، الله عبد بن محمد حدثنا قال إملءا، عمر بن سيف حدثنا قال أصفهان، نزيل
قال أبي، حدثنا قال كزبريان، منصور بن محمد ابن الرحمن عبد حدثنا قال كتابي، في كذا

عن الحسن عن يذكر وأاسع بن محمد سمعت قال المؤمن، عبد بن الرحمن عبد حدثنا
قال الجنة؟ بغرف أحدثكم وأسلم: "ألآ وأآله عليه الله صلى النبي قال: قال الله عبد بن جابر

ًا الجنة في إن قال وأأمنا، أنت بأبينا الله رسول يا قلت: بلى كله الجوهر أصناف من غرف
عين لآ ما وأالشرف وأالملذات النعم من فيها ظاهرها، من وأباطنها باطنها من ظاهرها يرى
السلم، أفشى لمن قال الغرف؟ هذه الله: وألمن رسول يا قلت سمعت. قال أذن وألآ رأت

الله: وأمن رسول يا قلت نيام. قال وأالناس بالليل وأصلى الصيام، وأأدام الطعام، وأأطعم
رد أوأ عليه فسلم أخآاه لقي من ذاك، عن وأسأخآبرك ذاك، تطيق أمتي قال ذلك؟ يطيق
أطعم فقد أشبعهم حتى الطعام من وأعياله أهله أطعم وأمن السلم، أفشى فقد عليه

صلى وأمن الصيام، أدام فقد أيام ثلثة شهر كل وأمن رمضان شهر صام وأمن الطعام،
وأالنصارى اليهود نيام"، وأالناس بالليل صلى فقد جماعة، في الغداة وأصلة الخآرة العشاءا

وأالمجوس.
المكفوف المؤدب محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال حيان، حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي
عبد حدثنا قال الحلبي، محمد بن إبراهيم حدثنا قال حماد، بن محمد بن الرحمن عبد أخآبرنا

سرية سعد أم قالت: سألت أمه عن الثقفي القاسم بن سليمان حدثنا قال داوأد، بن الله
كله. الليل يصلي رمضان. فقالت: كان شهر في السلم عليه علي عن السلم عليه علي

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال غالب، بن محمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

مرة. قال بن كعب عن سالم عن منصور عن وأرقاءا حدثنا قال النعمان، بن الصمد عبد
النبي سئل
مقبولة. فصلته الخآر الليل نصف قال أسمع؟ الليل وأسلم: أي وأآله عليه الله صلى

قال بمصر، النجيبي إدريس بن محمد حدثنا قال محمد، حدثنا قال محمد أخآبرنا "وأبه" قال
قال لهيعة، بن حدثنا قال يوسف، بن الله عبد حدثنا قال العلى، عبد بن يونس حدثنا
عن العمياءا بن نافع عن ربه عبد عن أنس، أبي بن عمران عن سعيد بن ربه عبد حدثنا
قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عباس: أن بن الفضل عن الحارث بن ربيعة

بيديك وأتقنع وأتمسكن وأتخشع تضرع ثم ركعتين، كل في تتشهد مثنى، مثنى الليل "صلة
خآداج". فهي ذلك يفعل لم فمن رب يا رب يا تقول ربك، إلى ترفعهما

القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد عن الديري، إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان
فإنك الصلة في كنت ما الله: إنك عبد قال قال مرة، عن زبيدة عن الثوري عن الرزاق

له. يفتح أن يوشك الملك باب قرع يكثر وأمن الملك، باب تقرع
بن بكر أبو حدثنا قال الحضرمي، حدثنا قال سليمان، أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال

قال مسروأق، عن الضحى أبي عن مرة بن عمروأ عن شيبة عن غندر حدثنا قال شيبة أبي



أوأ أصبح حتى ليلة قام رأيته لقد الداري تميم أخآيك مقام هذا مكة أهل من رجل لي قال
الذين حسب "أم وأيبكي وأيسجد فيركع الله كتاب من آية يقرأ يصبح قرب- أن -يعني كرب

ما ساءا وأمماتهم محياهم سواءا الصالحات وأعملوا آمنوا كالذين نجعلهم أن السيئات اجترحوا
يحكمون".
سهل بن الله عبد بن سهل أخآبرنا قال العتيقي، أحمد بن محمد بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال
قال الجمحي، سلم بن محمد حدثنا الحباب. قال بن الفضل خآليفة أبو حدثنا قال الديباجي،

الحسن قال قال منه، وأسمع الحسن أدرك قد -وأكان السلمي الرحمن عبد بن الربيع حدثنا
ًا البصري: صحبت الحسن أبي بن على يبيتون داءا، كل من شفاءا إلآ صحبتهم كانت ما أقوام

لهم وأالله رقابهم، فكاك في وأجل عز ربهم يناجون وأجوههم، على دموعهم تجري أطرافهم،
منهم يتقبل لآ لن كانوا وألهم عليكم، الله حرم فيما منكم أزهد الله أحل فيما كانوا

بن النضر -يعني المير أيها وأالله فأصبحت بسيئاتكم، تؤخآذوأا لآ أن منكم أخآوف حسناتهم
صدقك من أخآاك الحسن: إن فقال إليه، وأنظر المير فأنكرها هديهم، من هديك بعيد عمروأ

القلب يؤلم ما الكلم من وألكن سعيد، أبا يا صدقت قال وأغرك، كذبك ممن لك خآير وأهو
الرب. يرضي وألآ

مقبولة. فصلته الخآر الليل نصف قال أسمع؟ الليل وأسلم: أي وأآله عليه الله صلى
قال بمصر، النجيبي إدريس بن محمد حدثنا قال محمد، حدثنا قال محمد أخآبرنا "وأبه" قال

قال لهيعة، بن حدثنا قال يوسف، بن الله عبد حدثنا قال العلى، عبد بن يونس حدثنا
عن العمياءا بن نافع عن ربه عبد عن أنس، أبي بن عمران عن سعيد بن ربه عبد حدثنا
قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عباس: أن بن الفضل عن الحارث بن ربيعة

بيديك وأتقنع وأتمسكن وأتخشع تضرع ثم ركعتين، كل في تتشهد مثنى، مثنى الليل "صلة
خآداج". فهي ذلك يفعل لم فمن رب يا رب يا تقول ربك، إلى ترفعهما

القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد عن الديري، إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان
فإنك الصلة في كنت ما الله: إنك عبد قال قال مرة، عن زبيدة عن الثوري عن الرزاق

له. يفتح أن يوشك الملك باب قرع يكثر وأمن الملك، باب تقرع
بن بكر أبو حدثنا قال الحضرمي، حدثنا قال سليمان، أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال

قال مسروأق، عن الضحى أبي عن مرة بن عمروأ عن شيبة عن غندر حدثنا قال شيبة أبي
أوأ أصبح حتى ليلة قام رأيته لقد الداري تميم أخآيك مقام هذا مكة أهل من رجل لي قال

الذين حسب "أم وأيبكي وأيسجد فيركع الله كتاب من آية يقرأ يصبح قرب- أن -يعني كرب
ما ساءا وأمماتهم محياهم سواءا الصالحات وأعملوا آمنوا كالذين نجعلهم أن السيئات اجترحوا

يحكمون".
سهل بن الله عبد بن سهل أخآبرنا قال العتيقي، أحمد بن محمد بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال
قال الجمحي، سلم بن محمد حدثنا الحباب. قال بن الفضل خآليفة أبو حدثنا قال الديباجي،

الحسن قال قال منه، وأسمع الحسن أدرك قد -وأكان السلمي الرحمن عبد بن الربيع حدثنا
ًا البصري: صحبت الحسن أبي بن على يبيتون داءا، كل من شفاءا إلآ صحبتهم كانت ما أقوام

لهم وأالله رقابهم، فكاك في وأجل عز ربهم يناجون وأجوههم، على دموعهم تجري أطرافهم،
منهم يتقبل لآ لن كانوا وألهم عليكم، الله حرم فيما منكم أزهد الله أحل فيما كانوا

بن النضر -يعني المير أيها وأالله فأصبحت بسيئاتكم، تؤخآذوأا لآ أن منكم أخآوف حسناتهم
صدقك من أخآاك الحسن: إن فقال إليه، وأنظر المير فأنكرها هديهم، من هديك بعيد عمروأ

القلب يؤلم ما الكلم من وألكن سعيد، أبا يا صدقت قال وأغرك، كذبك ممن لك خآير وأهو
الرب. يرضي وألآ

أبو حدثنا قال بأصفهان، عليه بقراءاتي الخطيب العبدي محمد بن المطهر أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال نصر، بن المنتصر حدثنا قال إملءا، عمر بن محمد بن الله عبد بن علي الحسن

أبي عن الخزاز عامر أبي من سمعته قال داوأد، بن الله عبد حدثنا قال خآالد، بن أنس
بالليل. تشنيج عنه الله رضي عباس بن الله لعبد قال: كان المليح

عليه، بقراءاتي الواعظ شاهين بن أحمد بن عمروأ بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال إسماعيل، بن إسحاق حدثنا قال محمد، بن الله عبد حدثنا قال أبي، حدثنا قال

عوف بن هند له يقال منا رجل قال: قدم غياث بن حفص جد معاوأية بن طلق عن جرير
ًا امرأته له فمهدت سفر، من فنام يصليها الليل من ساعة له وأكانت عليه، فنام فراش

ًا. فراش على ينام لآ أن حلف أصبح فلما عنها، أبد



أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال وأثلثمائاة، وأخآمسين أربع سنة النيسابوري يحيى بن محمد بن إبراهيم إسحاق أبو
حدثنا قال عيسى، بن يوسف حدثنا قال الطوسي، إبراهيم بن أحمد بن محمد الحسن أبو

عطاءا مع نغازي كنا قال جابر، بن يزيد بن الرحمن عبد حدثنا قال مسلم، بن الوليد
في وأهو نادى نصفه أوأ ثلثه من ذهب إذا كان بصلته، كله الليل يجي فكان الخراساني،

قوموا فلن، بن فلن يا يزيد بن يزيد وأيا يزيد بن الرحمن عبد يا إسماعيل أيا فسطاطه
وأمقطعات الصديد شراب من أيسر النهار هذا وأصيام الليل، هذا صلة فصلوا فتوضئوا
الوحي. الوحي الحديد،

سمعت يقول، الحافظ الصوري الله عبد أبا الله عبد بن علي بن محمد سمعت "وأبه" قال
بالمحاريب عليكم يقول النسائاي الخير أبا سمعت يقول، السدي سعيد بن وأعثمان عمروأ أبا

يدي بين وأالوقوف المحاريب من إلآ توجد لم الفوائاد فإن وأجل عز الله يدي بين وأالوقوف
تعالى. الله

أبو حدثنا قال عليه، قراءاة العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أيوب بن الله عبد بن إبراهيم حدثنا قال الزهري، الرحمن عبد بن الله عبيد الفضل

المعافى سمعت الحارث، بن بشر لي قال يقول، السقطي سري سمعت قال المخزوأمي،
الليل. قيامه وأشرفه الناس عن استغناؤه المؤمن يقول: عز عمران بن

بن إبراهيم حدثنا قال عليه، بقراءاتي الخزاز إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
محمد

حدثنا قال موسى، بن سيف حدثنا قال المسيب، بن محمد حدثنا قال النيسابوري، يحيى بن
ًا أجزاءا ثلثة الليل يجزئ اليامي زنيد كان قال شرمة، أبي عن جرير ًا عليه جزءا على وأجزءا
ًا ابنه الرحمن عبد لحدهما وأيقول الليل ثلث يصلي زبيد فكان ابنه، الله عبد على وأجزءا
كله. الليل فيصلي جزأه صلى تكاسل فإن قم، للخآر يقول ثم جزأه صلى تكاسل فإن قم،

جعفر بن أحمد بكر أبو حدثنا قال لؤلؤ، بن أحمد بن محمد بن الله عبيد أخآبرنا "وأبه" قال
حدثني قال الشكلي، يوسف بن عباس حدثنا قال إملءا، القطيعي مالك بن حمدان بن

من أيا إلآ قرشهم العباد: وأما وأوأصف المبارك بن الله عبد قال الرامز، العباس بن إبراهيم
مروأع غشاش إلآ نومهم وأمأتم=وأما نحيب إلآ ليلهم وأما وأأدرع ملءا إلآ وأسدهم أزرهم=وأما

الجهد بها أزرى قد مذابل شبع بالورس عل صغار وأجوههم=عليها كأن وأألوانهم
من شهدته=وأأعينهم قد منهم ذكر وأمجلس هجع وأالناس الظلماءا في الله وأالسرى=إلى

الجورذاني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال تدمع الله خآشية
شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقري

أخآبرنا قال الكوفي، عقدة ابن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني،
المخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد

الليل" قال: ناشئة قال: "إن عباس ابن عن أبيه عن الصمد عبد عن جنادة، أبو السلولي
الحبشة. بلسان قام، نشأ" إذا "إذا الليل، قيام

أبي بن وأإسماعيل عباس، ابن عن أبيه عن الصمد عبد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
وأالبصر. السمع وأطأ" قال: مواطأة أشد "هي عباس ابن عن صالح أبي عن خآالد،

السلم عليه علي عن آبائاه عن أبيه، عن جعفر بن موسى عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
الليل. آخآر بصلة إلآ قط نبي يجيءا قال: لم

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الواسطي، سليمان بن محمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

أخآبرنا قال محمد، وأأخآبرنا "ح" قال كدام بن مسعر حدثنا قال يحيى، بن خآلد حدثنا قال
سابق بن محمد حدثنا قال القرشي، يونس بن محمد وأحدثنا قال الشافعي، بكر أبو

حدثنا قال التميمي،
ابن عن طاوأوأس عن ثابت أبي ابن حبيب حدثنا قال الهللي، طهير بن كدام بن مسعر
خآفت فإذا مثنى، مثنى الليل وأسلم: صلة وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عمر،

ركعة". أوأ فواحدة الصبح
بن أحمد حدثنا قال الشافعي، بكر أبو أخآبرنا قال غيلن، بن طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الزرق، إسحق حدثنا قال النسائاي، حرب بن محمد حدثنا قال الحسن، أبو الصوفي الحسين
رسول قال قال عمر، ابن عن طاوأوأس، عن ثابت أبي بن حبيب عن منيع ابن حدثنا قال
بركعة". فأوأتر الصبح خآفت فإذا مثنى، مثنى الليل وأسلم: "صلة وأآله عليه الله صلى الله



أحمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السكسكي العزيز عبد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
بن عاصم أبو حدثنا قال البصري، الله عبد بن إبراهيم حدثنا قال حمدان، بن جعفر بن

ً عمر: أن ابن عن سيرين بن أنس عن عون وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سأل رجل
مثنى. قال: مثنى الليل صلة عن

قال: عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن يحيى بن زكريا حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

رسول قال قال عباس، ابن عن سيرين بن محمد عن هلل أبو حدثنا قال الجابري، موسى
ركعة". وأالوتر مثنى مثنى الليل وأسلم: "صلة وأآله عليه الله صلى الله

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
عن النخعي عيسى بن داوأد حدثني قال أبيه، عن أبي حدثني الدمشقي، حمزة بن يحيى

المعتمر. بن منصور
الله رسول إلى بعثه أباه أن أبي حدثني قال عباس، بن علي بن الله عبد حدثني قال

ًا فوجدته قال حاجة، في وأسلم وأآله عليه الله صلى فلم المسجد في أصحابه مع جالس
وأثاب العشاءا لصلة المؤذن أذن إذا حتى يركع قام المغرب صلى فلما أكلمه، أن أستطع
منزله إلى فانصرف المسجد، في بقي من انصرف حتى يركع فقام الصلة صلى ثم الناس،
عم ابن فقال عباس، ابن فقلت إلي، وأالتفت هذا؟ من قال حسي سمع فلما وأتبعته،
بن يا بك مرحبا قال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول عم ابن قلت الله؟ رسول

لآ، فقلت جئت؟ الساعة فقال وأكذا، بكذا أبي بعثني فقلت بك؟ جاءا ما الله، رسول عم
ًا، فلست هذه ساعتك إلى تنصرف لم إذا فقال منصرف

فنام وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول صلة لنظرن فقلت معه، وأدخآلت منزله فدخآل
في التي اليات هذه وأتل السماءا إلى ببصره فرمى استيقظ ثم غطيطه، سمعت حتى

تخلف لآ إنك انتهى حتى الخمس وأالرض" اليات السموات خآلق في عمران: "إن آل سورة
ًا، سمعي في اجعل قال: اللهم ثم الميعاد، ًا، بصري وأفي نور ًا، تحتي وأمن نور لي وأاجعل نور

ًا، عندك ركع ثم توضأ ثم فاستن سواك عليه مطبق برام من مخضب جانبه وأإلى نور
ًا نام ثم وأعاد ركعتين ثم بالدعوة دعا ثم اليات فتل استيقظ ثم غطيطه، سمعت حتى أيض
ًا نام ثم ركعتين ركع ثم توضأ ثم استن اليات فتل استيقظ ثم غطيطه، سمعت حتى أيض

ركنه إلى فجئت فيها يوتر أنه عرفت صلة صلى ثم توضأ ثم استن ثم بالدعوة دعا ثم
ثم الفجر ركعتي ركع ثم اليمن ركنه إلى أقامني حتى فأدارني أذني بإصبعه فأخآذ اليسر

الصلة. إلى خآرج
عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الجاركي، المغيرة أبي بن الرحمن عبد بن أحمد حدثنا قال قصره، في الكبير بالطريفي

بن زيد حدثنا قال مسدد، حدثنا قال البزار، المازني حيان بن محمد العباس أبو حدثنا قال
عن عبس بني من رجل عن حمزة أبي عن مرة، بن عمروأ بن شعبة حدثنا قال زريع،

كبر حين فسمعه ليلة ذات وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول مع صلى حذيفة: أنه
عمران وأآل البقرة وأقرأ قال وأالعظمة، وأالكبرياءا وأالملكوت الجبروأت ذوأ أكبر قال: الله
العظيم" ربي ركوعه: "سبحان في يقول وأكان ركعات، أربع في وأالنعام وأالمائادة وأالنساءا

العلى" وأبين ربي "سبحان سجوده وأفي الحمد"، قال: "لربي الركوع من رأسه رفع وأإذا
بين وأما وأسجوده الركوع من رأسه رفع وأإذا وأقعوده قيامه لي" وأكان اغفر "رب السجدتين
ًا السجدتين السواءا. من قريب
الجامع في عليه قراءاة الشاهد محمد بن نعيد بن سليمان الربيع أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد بن الحسين حدثنا قال الزاهد، البجيرمي خآلف بن موسى بن محمد حدثنا قال العظم،
قال الدنيا، أبي ابن حدثنا قال التستري، هاروأن بن محمد بن إسحق حدثنا قال الرحمن،

عن صالح، بن معاوأية حدثني قال صالح، بن الله عبد حدثنا قال البهمي، بكر أبو حدثنا
صلى الله رسول قال قال الباهلي أمامة أبي عن الخولآني إدريس أبي عن يزيد بن ربيعة
إلى لكم قربة وأهو قبلكم، الصالحين دأب فإنه الليل بقيام وأسلم: "عليكم وأآله عليه الله

الثم". عن وأمنهاة للسيئات وأمكفرة ربكم،
أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر ابو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو حدثنا قال يحيى، بن محمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
محمد بكر أبو وأأخآبرناه "ح" قال عياش بن بكر أبي عن آدم، بن يحيى حدثنا قال كريب،



بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن
أبو حدثنا قالآ أحمد، بن وأعبدان التستري إسحاق بن الحسين حدثنا قال الطبراني، أيوب

عن منصور عن العمش، عن عياش بن بكر أبي عن آدم، بن يحيى حدثنا قال كريب،
كتاب يتلو الليل من قام وأجدل: رجل عز الله يحبهم قال: ثلثة يرفعه الله عبد عن ربعي
أصحابه فانهزم سرية في كان وأرجل شماله، عن يخفيها بصدقة تصدق وأرجل الليل،

الطبراني. لفظ على الحديث العدوأ، فاستقبل
أبو حدثنا قال حيان، بن محمد أبو أخآبرنا قال هذا، الرحيم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قالآ

بن الرحمن عبد حدثنا قال مسلم، بن الوليد حدثنا قال دحيم، حدثنا قال الغيرياني، بكر
الليل من ذهب فإذا صلة الليل يحيي فكان الخراساني عطاءا نغازي قال: كنا جابر بن يزيد
بن يزيد وأيا يزيد، بن الرحمن عبد يسمعنا: يا نداءا فسطاطه في وأهو ناداني نصفه أوأ ثلثه

الليل هذا قيام فإن وأصلوا فتوضئوا قوموا فلن، بن فلن وأيل الغاز، بن هشام وأيا يزيد،
يقبل ثم الوحي الوحي الحديد، مقطعات وأمن الصديد، شراب من أيسر النهار هذا وأصيام

صلته. على
قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عن سفيان عن هشام، بن معاوأية حدثنا قال كريب، أبو حدثنا قال الحضرمي، حدثنا
الذين حسب أصبح: "أم حتى الية هذه ردد الداري تميم أن الضحى، أبي عن العمش
السيئات" الية. اجترحوا

الله عبد حدثنا قال الحضرمي، حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
أبي عن حصين أبي عن سفيان، عن وأكيع حدثنا قال الحضرمي، عثمان عن زياد بن

بتمامه. الخبر الداري تميم أن الضحى
السمرقندي الحنفي الفقيه نصروأيه بن إبراهيم بن علي الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ًا، ببغداد علينا قدم بالخطبي المعروأف حدثنا قال عقدة، بن سعيد بن أحمد أخآبرنا قال حاج

أخآبرنا قال هاروأن، ابن -يعني يزيد حدثنا قال أحمد، ابن عيسى حدثنا قال كليب، بن الهيثم
ثم مقلى على حية كأنه فراشه إلى آوأى إذا أوأس بن شداد قال: كان فضالة، بن روأح

إن يقول: اللهم
الصلة. إلى يقول ثم أسهرني، قد النار خآوف

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
لبيد، بن أحمد بن وأرد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو اخآبرنا

العلءا، بن الله عبد حدثني قال مسلم، بن الوليد حدثني قال صالح، بن صفوان حدثنا قال
عليه الله صلى النبي يقول: سألت عنبسة بن عمر سمع أنه السود، سلم أبو حدثنا قال
الليل". قال: جوف دعوة؟ أسمع الليل وأسلم: "أي وأآله

بقراءاتي المقري الجورذاني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه،
الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا

جنادة، أبو السلولي مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن
صلى النبي سأل أنه السلم، عليهم آبائاه عن أبيه عن الحسن بن الله عبد بن يحيى عن
الغابر". الليل قال: جوف دعوة؟ أجوب الليل وأسلم: "أي وأآله عليه الله

عن الكلبي، حباب أبي عن جنادة، أبو السلولي مخارق بن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
دعوة؟ أجوب الليل وأسلم: "أي وأآله عليه الله صلى النيب سئل عباس، ابن عن الضحاك

الليل". قال: جوف
صلى النبي قال: سئل جابر عن الزبير، ابن عن ليلى أبي عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

الليل". جوف في قال: الصلة أفضل؟ الصلة وأسلم: "أي وأآله عليه الله
صلى النبي قال: سئل أنس عن إبان عن الزيات حمزة عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

الليل". قال: جوف دعوة؟ أسمع الليل وأسلم: "أي وأآله عليه الله
عليهم علي عن آبائاه، عن أبيه عن جعفر، بن موسى عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

الليل. آخآر بصلة إلآ قط نبي يجيءا قال: لم السلم
الجامع في عليه قراءاة الشاهد محمد بن نفيد بن سليمان الربيع أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال الهجيمي، بكران بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال بالبصرة، العظم
قال عيسى، بن داوأد بن المقدم حدثنا قال البجيرمي إبراهيم بن إسحاق يعقوب أبو حدثنا



عبد عن أوأفى، بن زرارة بن سيد حدثنا قال عوف، حدثنا قال زائادة، أبي بن زكريا حدثنا
قال: لما سلم بن الله
رسول قدم إليه،وأقالوا الناس انجفل المدينة وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قدم
سمعته ما أوأل فكان كذاب، بوجه ليس وأجهه أن فعرفت وأجهه، استثبت إليه فجئت الله

بالليل وأصلوا الرحام، وأصلوا الطعام، وأأطعموا السلم، أفشوا الناس قال: "أيها أن به يتكلم
بسلم". الجنة تدخآلوا نيام، وأالناس

بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
قال الحرني، إبراهيم ابن -يعني إسحاق حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد
الليل من قام إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان حذيفة، أبو حدثنا

بالسواك. فاه يشوص
أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد حدثنا قال جميل، بن إسحاق حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
ابن عن وأنافع محمد عن أيوب حدثنا قال الثقفي، الوهاب عبد حدثنا قال عمر، بن الله
خآشيت فإذا مثنى، مثنى الليل وأسلم: "صلة وأآله عليه الله صلى النبي قال: قال عمر

فركعة". الصبح
قال هاشم، بن إبراهيم حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

هشام عن العطار، الرحمن عبد بن داوأد حدثنا قال الجمحي، سلم بن الرحمن عبد حدثنا
الله صلى النبي عن الثقفي، العاص أبي بن عثمان عن سيرين، بن محمد عن حسان بن

فيستجاب داع من هل مناد فينادي الليل نصف السماءا أبواب قال: "تفتح وأسلم وأآله عليه
إلآ بدعوة يدعو مسلم يبقى فل عنه، فيفرج مكروأب من هل فيعطى، سائال من هل له،

عشار". أوأ بفرجها تسعى زانية إذا له، الله استجاب
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال الغرياني، بكر أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
الرحمن عبد بن حميد عن بشر أبي عن عوانة، أبو حدثنا قال سعيد، بن قتيبة حدثنا

الصوم وأسلم: "أفضل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن الحميري،
الليل". صلة الفريضة بعد الصلة وأأفضل المحرم، الله شهر رمضان شهر بعد

عن الديري، حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال: عباس ابن عن طاوأوأس عن الحول، سليمان أخآبرنا قال عينية، ابن عن الرزاق عبد
كان

نور أنت الحمد لك قال: "اللهم تهجد الليل من قام إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي
وألك فيهن، وأمن وأالرض السموات قيام أنت الحمد وألك فيهن، وأمن وأالرض السموات

وألقاؤك الحق، وأقولك الحق أنت الحمد، وألك فيهن وأمن وأالرض السموات ملك أنت الحمد
وأالنبيون حق، وأسلم وأآله عليه الله صلى وأمحمد حق وأالسعة حق، وأالنار حق وأالجنة الحق
حاكمت، وأإليك خآاصمت وأبك أنبت، وأإليك توكلت وأعليك آمنت، وأبك أسلمت لك اللهم حق،

إله وألآ المؤخآر وأأنت المقدم أنت أعلنت، وأما أسررت وأما أخآرت، وأما قدمت ما لي فاغفر
أنت". إلآ

قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
-يعني علي بن الحسن حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

هشام عن مصعب، بن خآارجة حدثنا قال داوأد، أبو حدثنا قال أبي، حدثنا قال يونس، ابن
نعس قال: "إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن عائاشة عن أبيه عن عروأة بن

عليها". فيدعو فيسبها لنفسه يدعو لآ فلينم أحدكم
بن محمد حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحمن عبد أخآبرنا "وأبه" قال

بن النصر حدثنا قال إبان، بن محمد حدثنا قال عمر، بن إبراهيم حدثنا قال يزيد، بن أحمد
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليه علي عن الجاروأد أبي عن منصور،

وأالآستغفار السحر صلة فإن بالمغرب، وأالآستغفار السحر بصلة عليك علي وأسلم: "يا
خآلقه". على وأجل عز الرب شهود من شاهدان

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الغرياني، حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرني

أبيه عن شعيب، بن عمروأ عن الهاد بن يزيد عن مضر بن بكر حدثنا قال سعيد، بن قتيبة
الليل، من يصلي قام تبوك غزوأة عام وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن جده عن



أعطيت قال: لقد إليهم وأانصرف صلى إذا حتى يحرسونه، أصحابه من رجال وأراءاه فاجتمع
ًا الليلة إنما قبلي من وأكان عامة، كلهم الناس إلى أرسلت قبلي: أنا أحد أعطيهن ما خآمس

لملءا شهر مسيرة وأبينهم بيني كان وألو بالرعب، العدوأ على وأنصرت قومه، إلى يرسل
ًا، مني يحرقونها. وأجعلت كانوا أكلها يعظمون قبلي من وأكان كلها، الغنائام لي وأأحلت رعب
ًا، مساجد الرض لي يعظمون قبلي من وأكان وأصليت، تمسحت الصلة أدركتني أينما وأطهور

كانوا إنما ذلك،
فأخآرت سأل، نبي كل عن سل قيل هي، ما هي وأالخامسة وأبيعهم، كنائاسهم في يصلون

الله". إلآ إله لآ أن شهد وألمن لكم فهي القيامة، يوم إلى مسألتي
أخآبرنا قال عليه، قراءاة الذكواني بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أخآبرنا قال عليه، قراءاة التاجر قولون بابن المعروأف علي بن محمد بن إسحاق يعقوب أبو
قال الحواري، أبي بن أحمد حدثنا قال الهيتجاني، خآالد بن يوسف بن إبراهيم إسحاق أبو

يوسف بن محمد حدثنا قال العبدي، محمد أبو حدثنا قال مسلمة، بن الله عبد حدثنا
ركبة مثل جبهتها وأفي السدية حسان أم بنت على قال: دخآلت الثوري، سفيان عن الفريابي

بن شهاب بن تأتين حسان: ألآ أم بنت يا لها فقلت خآفاءا، به وأليس السجود أثر من العنز
التي الحالة بعض به تغيرين ما ماله زكاة من يعطيك أن لعله رفعة إليه رفعت الله عبد

رجحان قلبي في لك كان سفيان: قد يا فقالت به فاعتجرت لها بعجر فدعت بك، أراها
لآ ممن الدنيا أسأل أن سفيان: تأمرني يا قلبي، من برجحانك الله ذهب وأقد كبير، أوأ كثير

إذا كانت سفيان: إن قال يملكها، وأهو الدنيا أسأله أن لستحيي إني جلله جل وأالله يملكها،
ًا دخآلت الليل عليها جن سفيان: قال النار، إلآ عذاب وألآ جهنم ثم عليها، فأغلقت لها محراب

لم حسان: إنك أم بنت يا لها فقلت وأجهها، في أثر قد الجوع فإذا ثلث بعد إليها فدخآلت
سفيان: قل يا فقالت أهلها، استطعما قرية أهل أتيا إذ وأالخضر موسى أوأتي مما أكثر تؤتى

من لك قالت: وأجب نعم، قلت بالشكر؟ له اعترفت فقالت لله، الحمد فقلت لله، الحمد
ًا. قال ينقضي وألآ شكر الكشرين وأبمعرفة شكر، الشكر معرة علمي وأالله سفيان: فقصر أبد

وأبمعرفة شكر النعمة بمعرفة علي وأجب بنعمة له اعترفت ما كل بشكر أقوم وأما وألساني
ً بالمرءا سفيان: كفى يا فقالت الخروأج، أريد وأأنا فوليت شكر، الشكرين يعجز أن جهل

ًا بالمرءا وأكفى بعلمه، حتى الردى من القلوب ينقي لن إنه وأجل، عز الله يخشى أن علم
ًا الله في كلها الهموم تكون ًا، هم نفسي. في وأالله سفيان: فصغرت قال وأاحد

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سبع سنة الخميس يوم في إملءا حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا

قال عمار، بن الله عبد بن محمد حدثنا قال الغرياني، بكر أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين
يقول: صحبنا دثار بن محارب سمعت قال كرام، بن مسعد عن عمران بن المعافى حدثنا

بن القاسم
الناس. عن وأالكف الفقه، في وأالآنبساط الليل، قيام ثلث: على على فحثنا الرحمن عبد

سعيد أبو حدثنا قال الغرياني، حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال
بن الرحمن عبد علينا قال: قدم إسحاق بن محمد عن غياث بن حفص حدثنا قال الشج،
ًا وأضع حتى الليل يصلي يزل فلم الرجل، معتل وأهو السود ًا برجله شاغر رجل على قائام
وأاحد. بوضوءا وأالفجر العشاءا بنا فصلى

مهدي بن نصر السيد المام القاضي أخآبرنا قال الله، أسعده الكني القاضي "وأبه" إلى
أخآبرنا قال عنه، الله رضي بالله المرشد المام السيد أخآبرنا قال تعالى، الله رحمه الوتكي

مسلم أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقري الجورازني أحمد بن علي بن محمد بكر أبو
سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن محمد بن الرحمن عبد
قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، عقدة بن

السلم: "أشد عليهم علي بن وأزيد جعفر، أبي عن حمزة أبي عن مخارق، بن حصين حدثنا
لقلبك. وأفراغ وأطأ" قال: مواطأة

عن آبائاه عن أبيه عن الله عبد بن يحيى عن حصين حدثنا قال بإسناده، السيد "وأبه" إلى
الليل من قام إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان السلم عليه علي

ًا يخفض ًا وأيرفع طور آية. آية قراءاته وأيقطع طور
حدثنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

مسدد، حدثنا قال المثنى، بن معاذ حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن وأأخآبرنا "ح" قال المفضل بن بشر حدثنا قال



قالآ ميمون، بن مهدي حدثنا قال فروأخ، بن شيبان حدثنا قال التستري، إسحاق بن الحسن
النبي عن عنه، رضي عباس ابن عن طاوأوأس عن سعد بن قيس عن القصير عمران حدثنا
قيام الحمد لك قال: "اللهم ثم كبر الليل من قام إذا كان أنه وأسلم وأآله عليه الله صلى

وأالرض السموات رب الحمد وألك وأالرض، السموات نور الحمد وألك وأالرض، السموات
اللهم حق، وأالساعة حق وأالنار حق وأالجنة حق، وألقاؤك حق وأقولك حق أنت فيهن، وأمن
ربنا أنت حاكمت، وأإليك خآاصمت وأبك أنبت، وأإليك توكلت وأعليك آمنت وأبك أسلمت لك

لآ إلهي أنت أخآرت، وأما قدمت وأما أعلنت، وأما أسررت ما لي اغفر ربنا المصير، وأإليك
أنت". إلآ إله

عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الذكواني الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال حيان، حدثنا قال شهدل، بن أحمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله

رسول قالت: كان عائاشة عن هشام بن سعيد عن الحسن عن حرة أبو حدثنا قال هشيم،
خآفيفتين. بركعتين صلته افتتح الليل من قام إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
مسلم أبو حدثنا قال البخترمي، يعقوب بن يوسف يعقوب أبو حدثنا قال الكبير، الطريفي

قتادة، عن همام حدثنا قال العبدي، كثير بن محمد حدثنا قال الكشي، الله عبد بن إبراهيم
ً عمران: أن بن عن شقيق بن الله عبد عن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سأل رجل
الليل. آخآر من ركعة وأالوتر مثنى، هكذا: مثنى بإصبعيه فقال الليل، صلة عن

عليه، بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
بن نصر بن منصور حدثني قال العزيز، عبد أخآبرنا قال محمد، بن الحسين أخآبرنا قال

خآالد حدثني قال قيم، آل مولى لآحق بن مساوأر هاشم أبو حدثني قال المكتب، القاسم
عن جده عن أبيه عن علي، بن زيد الحسين أبو الشهيد المام حدثني قال صفوان، بن

ًا أذنب وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي فذكره ذنب
قال: ثم الرض على جيهته وأضع ثم له، الله كتب ما فصلى الليل جوف في فقام فأفزعه

لم ما له الله غفر أنت، إلآ الذنوب يغفر لآ فإنه ذنوبي لي فاغفر نفسي ظلمت إني رب
المظلوم". إلى ذلك فإن مؤمن عبد وأبين بينه فيما مظلمة يكن

بن الفضل خآليفة أبو حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قالآ الطيالسي، الوليد وأأبو الحجبي الوهاب عبد بن الله عبد حدثنا قال الجمحي، الحباب

تزوأج العاص أبي بن عثمان أن الحسن أخآبرنا قال القطيعي، حزم أبي بن حزم حدثنا
وألآ مال في رغبة نكحتها حين نكحتها ما وأالله فقال الخطاب، بن عمر نساءا من امرأة
قالت: بالليل؟ عمر صلة كانت كيف فسألتها عمر، ليل عن تخبرني أن أحببت وألكن وألد،
ًا رأسه عند نضع أن يأمر ثم العتمة يصلي كان الليل من وأيتعار يغطيه ثم ماءا، من تور

تعار ثم يذكر، أن الله شاءا ما الله يذكر ثم وأيديه بوجهه فيمسح الماءا في يده فيضع
ًا فقال حدثك؟ يزيد: من ابن له فقال لصلته، فيها يقوم التي الساعة على يأتي حتى مرار

وأالله. ثقة قال العاص، أبي بن عثمان بنت حدثني
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الغرياني، حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عن مروأان، بن الملك عبد بن سعيد بن الملك عبد صفوان، أبو حدثنا قال سعيد، بن قتيبة

عبد أن أخآبراه الله عبد بن الله وأعبيد يزيد بن الشايب أن شهاب ابن عن يزيد بن يونس
الله صلى الله رسول قال يقول، الخطاب بن عمر قال: سمعت القادر عبد بن الرحمن

الظهر وأصلة الفجر صلة بين ما فقرأه الليل من حزبه عن نام وأسلم: "من وأآله عليه
الليل". من قرأه كأنما له كتب

عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد عن القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال العباس، بن محمد جعفر أبو حدثنا قال حيان، بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال

عن عطية عن خآالد بن قرة حدثنا قال بكار، ابن -يعني بكر حدثنا قال هشام، بن النضر
صماخآه على ضرب إلآ أحد من قال: ما وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن سعيد أبي

أخآرى، عقدة انحلت وأتوضأ استيقظ وأإن عقدة، حلت وأتوضأ استيقظ هو فإن معقد، بحرير
العقد أصبحت يصل وألم يتوضأ وألم استيقظ هو فإن كلها، العقد انحلت فصلى قام وأإن

أذنه". في الشيطان وأبال كهيأتها كلهن
قال عليه، قراءاة قادوأيه بن الله عبد بن أحمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

-قال روأح بن أحمد أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا



ًا سألت يدي بين الوقوف طول بذكر قال الليل؟ قيام على العبد يستعين قلت: بما راهب
قال بكيت؟ مم له فقلت بكى، ثم فيعتذروأن، لهم يؤذن وألآ ينطقون لآ يوم في خآالقه
أقوى ما وأالله أوأزاري، من ظهري على حملت قد وأما بدني وأضعف وأغربتي ذلتي ذكرت

ًا أحمل فكيف هذه بردعتي حمل على ًا أقف أن وأأريد ظهري، على كثيرة أوأزار لآ أعوام
ًا وأأجوع عدتها، كم أدري ًا وأأعطش مدته، كم أدري لآ جوع وأالله غايته، كم أدري لآ عطش

المستعان.
عبيد الفضل أبو حدثنا قال البرمكي، أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن الحسن بن عمر بن محمد جعفر أبو حدثني قال الزهري، الرحمن عبد بن الله
يقول، موسى بن بشر سمعت قال العسكري، الهيثم بن أحمد حدثني قال المسلمة،

وأجل عز الله إلى حاجة لك كان يقول: إذا مسكين بن سلم بن القاسم عبد أبا سمعت
جل فإنه تقم، وألم تصل لم إن تبالي وألآ يديه بين وأقف للصلة فتوضأ الليل هذا في فقم
هذا حاجة ما فيقول فيراك يطلع وأعز

فيقضيها. المسكين
يقول: مغيرة يقول: سمعت أبي سمعت قال الزهري، حدثنا قال البرمكي، أخآبرنا "وأبه" قال

الليل. قيام به فيحرم الذنب ليذنب العبد قال: إن أنه الحارث بن بشر عن بلغني
عليه، بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الطحان، الحسن بن محمد بن محمد حدثنا قال عنه، الله رضي أبي أخآبرني قال
بن علي بن زيد بن الحسين بن يحيى بن عيسى بن أحمد بن محمد بن أحمد بن زيد

سلم، بن محمد بن أحمد حدثنا قال يحيى، بن عيسى بن أحمد بن عيسى عن الحسين،
في زيد كيف خآالد بن لمحمد قلت قال معمر، أبو حدثنا قال سنبك، بن أحمد حدثنا قال

صحبت قال الياتكي، عن أحدثك وألكن العراق، أهل عن أحدثك قال: لآ العراق؟ أهل قلوب
بطوله. الحديث وأذكر كله الليل يصلي فكان السلم عليهما علي ابن زيد

 عشر الحادي الحديث
سبحانه الله إلى وأالرغبة الدعاءا
 بذلك يتصل وأما النوائاب عند وأالفزع

بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد المام الجل السيد حدثنا قال "وأبالسناد" المتقدم
خآامس الخميس يوم في تعالى الله رحمه الحسني الحسين الله عبد أبي بالله الموفق
بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا وأسبعين ست سنة الوألى جمادى

بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوزداني الحسين بن أحمد
عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن إبراهيم

حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي،
آبائاه عن أبي عن الحسن بن الله عبد بن محمد عن جنادة، أبو السلولي مخارق بن حصين
دعائاه. في يتضرع الوأاه: الذي السلم، عليهم

الوأاه: الله، عبد عن علقمة عن إبراهيم عن العمش عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
الدعاءا.

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
فقال: الوأاه عن مسعود ابن قال: سئل زر عن عاصم عن زيد، بن حماد حدثنا قال عازم،

الدعاءا. هو
قال عليه، بقراءاتي المؤدب البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال مسلم، أبو حدثنا قال ماسي، بن أيوب بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
ابن عن يحيى عن الصواف، عثمان أبي ابن -وأهو الحجاج عن مخلد بن الضحاك عاصم أبو

وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي بن علي بن محمد عن كثير
المظلوم". وأدعوة المسافر، وأدعوة الصائام، مستجابات: دعوة دعوات "ثلث

البغدادي المهيار بن رستة بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إملءا البغدادي سيف بن محمد بن عمر القاسم أبو حدثنا قال بأصفهان، عليه، بقراءاتي
قال شاذان، بن إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال سليمان، بن الله عبد حدثنا قال بالبصرة،

أبي عن الرحمن، عبد بن الكريم عبد عن عمروأ بن إسماعيل حدثنا قال عائاشة، ابن حدثنا



يصلى حتى السماءا عن محجوب قال: الدعاءا السلم عليه علي عن الحارث عن إسحاق
محمد. آل وأعلى محمد على

بالبصرة، عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
"رجع" السيد. حيان بن محمد حدثنا قال الحاركي، الرحمن عبد بن أحمد حدثنا قال

بن وأأحمد شيبة بن محمد بن الرحمن عبد حدثنا قال غسان، بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
"رجع" السيد. الباهلي مرزوأق بن عمروأ حدثنا قالآ خآليفة، أبو حدثنا قالآ السقاطي، محمد

الجامع في عليه بقراءاتي الشاموخآي المقري علي بن الحسن علي أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قالآ بها، وأأصله لفظه من الطروأش القصباني علي بن محمد طالب وأأبو بالبصرة، الكبير
"رجع" مرزوأق بن عمروأ حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال السقاطي، محمد بن أحمد حدثنا

السيد.
بن القاسم بن الله عبد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال غسان، بن إبراهيم وأأخآبرنا "وأبه" قال

أبي بن عثمان حدثنا قال الهوازي، الخصيب بن الوهاب عبد بن إبراهيم حدثنا قال سوار،
عمران حدثنا مرزوأق بن عمر عمران: وأقال عن مهدي بن الرحمن عبد حدثنا قال شيبة،

الله صلى النبي عن هريرة أبي عن الحسن، أبي بن سعد عن قتادة عن اتفقا، ثم القطان
الروأايات الدعاءا" وأفي من وأجل عز الله على أكرم شيءا قال: "ليس وأسلم وأآله عليه

وأسلم. وأآله عليه الله صلى الله رسول الخآر: قال
أبي الخليل الشريف ابنا إبراهيم طاهر وأأبو الحسن محمد أبو الشريفان أخآبرنا "وأبه" قال

الله عبد بن محمد الفضل أبو أخآبرنا قالآ الكوفي، الزيدي الحسيني عمر بن محمد الحسن
بن

محمد بن جعفر بن إسحاق بن الحسين بن محمد بن أحمد علي أبو حدثنا قال الشيباني،
أخآيه عن جعفر، بن إسحاق أبي عن إسحاق بن الحسين جدي حدثنا قال بحران، العريضي

صلى النبي عن السلم عليهم علي عن آبائاه عن حمد، بن جعفر أبيه عن جعفر بن موسى
قطعت إلآ دوأني بمخلوق يعتصم مخلوق من وأجل: "ما عز الله يقول وأسلم، وأآله عليه الله

وأما أجبه، لم دعاني وأإن أعطه، لم سألني فإن دوأنه، من الرض وأأسباب السموات أسباب
أجبته، دعاني فإن رزقه، وأالرض السموات ضمنت إلآ خآلقي دوأن بي يعتصم مخلوق من
له". غفرت استغفرني وأإن أعطيته، سألني وأإن

بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
وأخآمسين أربع سنة الخآر ربيع شهر في إملءا الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد

حدثنا قال النعمان، ابن -يعني الصمد عبد حدثني قال غالب بن محمد حدثنا قال وأثلثمائاة،
وأآله عليه الله صلى النبي عن مالك بن أنس عن الرقاشي، يزيد عن جماز بن الهيثم
ابن هو الهيثم السيد الدعاءا" قال الخآر وأالنصف العبادة، نصف البر أنواع قال: "إن وأسلم
بالكابصري. وأيعرف وأالزاي بالجيم جماز

قال الحارث، حدثنا قال الله، عبد بن محمد حدثنا قال محمد، بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
سلمة أبي عن كثير، بن يحيى كثير أبي عن جماز بن الهيثم حدثنا قال النصر، أبو حدثنا

أكثرهم الناس وأسلم: "أعبد وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الرحمن، عبد بن
الدعاءا". العبادة أفضل وأإن للقرآن، تلوأة

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال يعلى، أبو أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
طلحة عن العمش حدثنا قال الرحمن، عبد بن حميد حدثنا قال المقبري، أيوب بن يحيى

صلى الله رسول قال قال عازب، بن البراءا عن عوسجة، بن الرحمن عبد عن مصرف بن
لكم". أستجب "أدعوني قرأ العبادة" ثم هو الدعاءا وأسلم: "إن وأآله عليه الله

الكبير بالطريفي عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
قال الحاركي، المغيرة أبي بن الرحمن عبد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال قصره، في

العزيز عبد حدثنا قال مسدد، حدثنا قال البزاز، المازني حيان بن محمد العباس أبو حدثنا
عن صهيب بن

وألآ بالدعاءا فليعزم أحدكم دعا وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أنس،
له". مستكره لآ الله فإن فأعطني شئت إن اللهم يقول

بن أنس قتادة سأل قال صهيب، بن العزيز عبد حدثنا قال إسماعيل حدثنا "وأبإسناده" قال
في آتنا يقول: "اللهم قال وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي بها يدعو كان دعوة أي مالك



بدعاءا الله يدعو أن أراد إذا أنس النار" وأكان عذاب وأقنا حسنة الخآرة وأفي حسنة الدنيا
فيه. بها دعا

الوألى جمادى من عشر الثاني الخميس يوم في الله رحمه الجل المام أخآبرنا "وأبه" قال
الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا ست سنة

أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي
عن صبيح، بن عمروأ عن يعلى، بن محمد حدثنا قال كريب، أبو حدثنا قال الرازي، يحيى

لكم" أستجب "أدعوني وأجل عز الله قول في عباس ابن عن عكرمة عن حيان بن مقاتل
لكم. أغفر بالربوبية قال: وأحدوأني

بقراءاتي المقري الجوزداني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه،
قال سعيد، بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال عقدة، بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا
"ح". عباس ابن عن أبي عن الصمد عبد عن مخارق، بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا

عن مجاهد عن نجيح، أبي عن شبل عن الزيات، حمزة عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
ًا. وأالمسألة الدعاءا إليه تبتيل" قال: أخآلص إليه "وأتبتل عباس ابن إخآلص

علي عن أبيه عن علي بن عمر عمه عن زيد بن حسين عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
إليه. تبتيل" قال: أخآلص السلم: "وأتبتل عليهم

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
العباس بن محمد حدثنا قال الطبراني أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

بن عقير عائاذ أبي عن مسلم بن الوليد حدثنا قال موسى، بن الحكم حدثنا قال المؤدب،
الله صلى الله رسول أن يحدث سمعته أمامة، أبي عن عامر بن سليم حدثني قال معدان،

التقاءا مواطن: عند أربع في الدعاءا وأيستجاب السماءا أبواب قال: "تفتح وأسلم وأآله عليه
الكعبة". رؤية وأعند الصلة، إقامة وأعند الغيث، نزوأل وأعند الله، سبيل في الصفوف

بن أحمد حدثنا قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن معدان، بن عفير حدثنا قال الوليد، حدثنا قال عمار، بن هشام حدثنا قال المعلى،

أبواب قال: "تفتح وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أمامة أبي عن عامر، بن سليم
الصفوف زحف وأعند الغيث، نزوأل وأعند الصلة، إقامة عند المسلم دعاءا وأيستجاب السماءا

الكعبة". رؤية وأعند الله، سبيل في
قال الطبراني، أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

موسى حدثنا قال البزاز، طالب أبي بن علي حدثنا قال القطراني، عمروأ بن أحمد حدثنا
الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن السود عن إبراهيم عن الحكم عن أعين، بن

الدعاءا". للبلءا وأأعدوأا بالصدقة، مرضاكم وأداوأوأا بالزكاة أموالكم وأسلم: "حصنوا وأآله عليه
حدثنا قال عليه، قراءاة الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الجمال، هاروأن ابن -يعني موسى حدثنا قال المفيد، يعقوب بن أحمد بن محمد بكر أبو
عن الحارث، بن عمروأ عن وأهب بن الله عبد حدثنا قال معروأف، بن هاروأن حدثنا قال

عليه الله صلى الله رسول أن هريرة أبي عن ذكوان صالح أبا سمع أنه غزيه، بن عمارة
الدعاءا". من فأكثروأا ساجد، وأهو ربه من العبد يكون ما أقرب قال: "إن وأسلم وأآله

قراءاة الكاتب الشاطر بن محمد بن الوهاب عبد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا قال "وأبه" قال
حدثنا قال الحرني، الختلي الحسن بن محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال عليه،

قال الخجندي، حبيب أبي بن حبيب بن قطن بن جابر بن إسرائايل بن سليمان الله عبد أبو
الثوري سفيان حدثنا قال حسان، ابن الصمد عبد حدثنا قال العنبري، علي بن الحسن حدثنا

قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن الله، عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد عن
وأتحيته المغفرة، قراءاة الله، ضيف كان دخآلها من الخآرة، أسواق من سوق "المساجد
عز الله إلى وأالرغبة قال: الدعاءا الرتاع؟ الله: وأما رسول يا قيل بالرتاع، فعليكم الكرامة،

وأجل".
بكر أبو حدثنا قال عليه، قراءاة الزجي علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال هاروأن، ابن -يعني موسى حدثني قال بجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن محمد
عن محمد عن عبده بن موسى عن نمير، بن الله عبد حدثنا قال الحميد، عبد بن يحيى
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الزبير، عن الزبير مولى حكيم أبي عن ثابت،

صباح من وأسلم: "ما
القدوأس". الملك سبحوا ينادي، وأمناد إلآ العباد يصبح



قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبي ابن يعني الله عبد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن عصمة حدثنا قال عمران، بن الله عبد بن الحسين حدثنا قال البنا، مهيار بن عمر

صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن كريب عن عقبة بن موسى حدثنا قال فضالة،
مسلم من وأما النار، من يعتقهم عباد وألله إلآ ليلة وألآ يوم من وأسلم: "ما وأآله عليه الله
مستجابة". دعوة يوم كل الله عند وأله إلآ

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

قال قال مالك، بن أنس عن الحكم عبد حدثنا قال حبيب، بن قرة حدثنا قال الخزاعي،
أنت إلآ إله لآ الحمد، لك بنا فقولوا الله سألتم وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول
وأالكرام". الجلل ذي وأالرض السموات بديع المنان

الواعظ، شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عيسى، بن أحمد حدثنا قال أبي، حدثنا قال عيسى، بن أحمد أبي حدثنا قال عليه، بقراءاتي

بن مالك حدثنا قال يزيد، بن مخلد حدثنا قال الحراني، محمد بن الحميد عبد حدثنا قال
أوأحى وأجل عز الله حنظلة: أن ابن حدثني قال ريان، بن هاروأن عن الحسن عن مغول

قلوبهم، وأأخآربوا مساجدهم، زينوا قومك إن وأسلم، وأآله عليه الله صلى موسى إلى
دعاءاهم، أستجب فل فقليتهم إليهم نظرت وأإني ذبحها، ليوم الخنازير تسمن كما وأتسمنوا

زينوا قوم عمل ساءا يقال: إذا كان حصين أبو قال مالك، قال مسائالهم، أعطيهم وألآ
مساجدهم.
بن إسماعيل بن محمد بن أحمد حدثنا قال أبي، حدثني الله. قال عبيد أخآبرنا "وأبه" قال

ًا سمعت قال معقل، بن الصمد عبد حدثني قال الكريم، عبد بعض في يقول: وأجدت وأهب
له وأاستجبت يسألني، إن قبل من أعطيته طاعتي في عبدي كان قال: إذا الله أن الكتب

نفسه. من به ترفق التي بحاجته أعلم فأنا يدعوني، أن قبل من
إملءا الوألى جمادى تاسع الخميس يوم في تعالى الله رحمه المام السيد حدثنا "وأبه" قال

بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال لفظه، من
أخآبرنا قال
حدثنا قال نائالة، بن إبراهيم حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو

قال: عنه الله رضي عباس ابن عن عطاءا عن هرمز، أبو نافع حدثنا قال فروأخ، بن شيبان
حيطان بعض إلى خآرج النهار استوى إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول كان

الشمس زالت فإذا تطهر وأإلآ قضاها حاجة له كانت فإن طهور، فيها له يسر وأقد المدينة
الربع آخآر في وأسلم بينهن يتشهد فلم ركعات أربع فصلى قام شراك قدر السماءا كبد عن
عباس: ابن يا قال تصليها؟ التي الصلة هذه عباس: ما ابن فقال المسجد، فيأتي يقوم ثم

الدعاءا. فيها وأيستجاب السماءا أبواب لها يفتح ساعة ليلته أحيا فقد أمتي من صلهن من
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن الله عبد بن محمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
البناني ثابت عن المزي صالح حدثنا قال السمار، الربيع أبي بن سعيد حدثنا قال رستة،
الله صلى النبي عن مالك بن أنس عن الرقاشي، وأيزيد سنان بن وأميمون ريذة بن وأجعفر

أن يدعوه يديه إليه رفع إذا يستحي كريم حي ربكم إن الناس قال: "أيها وأسلم وأآله عليه
ًا". يردهما صفر

القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال المنتصر، بن محمد بن المنتصر حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان
بن صالح حدثنا قال الوراق، الثقفي محمد بن سعيد حدثنا قال الخضرمي، حماد بن الحسن
عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس ابن عن القرظي كعب بن محمد عن حسان،

بها وأامسحوا بظهورها تسألوه وألآ أكفكم ببطون فاسألوه الله سألتم وأسلم: "إذا وأآله
وأجوهكم".
قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

يزيد، بن أحمد بن محمد حدثنا حيان. قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
سمعت قال السائاب، بن عطاءا عن سمر بن عمروأ حدثنا قال إبان، بن محمد حدثنا قال
الله صلى الله رسول سمعت يقول الله عبد بن جابر سمعت قال سابط، بن الرحمن عبد

الناس أبغض فإن قال أعلم، وأرسوله قالوا: الله الناس؟ أبغض يقول: "من وأسلم وأآله عليه



وأجل؟ عز الله إلى الناس أحب من قال: أتدروأن ثم عليهم، وأألحهم لهم أسألهم الناس إلى
الطلب، في عليه وأألحهم له أسألهم الله إلى الناس أحب قال أعلم، وأرسوله قالوا: الله

وأرسوله". الله صدق قلنا
بقراءاتي المقري الجوداني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عليه،
قال المديني، شهدل بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال

بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال عقدة، بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا
عن الجمال حسان عن مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد
قوله -يعني بالدعاءا الجهر في أنه السلم عليهما علي بن زيد الحسين أبي الشهيد المام
بها". تخافت وألآ بصلتك تجهر "وألآ تعالى

الجهر عن ينهى كان السلم: أنه عليهما محمد بن جعفر عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
ًا. وأبقراءاته الدعاءا بها" قال: في تخافت "وألآ بالدعاءا خآفي

تجهر "وألآ عباس ابن عن أبيه عن عروأة، بن هشام عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
وأالمسألة. الدعاءا بها" قال: في تخافت وألآ بصلتك

مرة، بغير عليه بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد حدثنا قال عليه، قراءاة الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال
النهدي عثمان أبي عن التيمي سليمان حدثنا قال هاروأن، بن يزيد حدثنا قال مسلمة، بن
سفر في وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول مع قال: كنا الشعري، موسى أبي عن

قال أكبر، وأالله الله إلآ إله لآ قال، الرجل صعد فإذا عقبة، أوأ ثنية يصعدوأن القوم وأكان
في يعترضها بغلة على وأسلم وأآله عليه الله صلى الله وأرسول صوته بأعلى قال أحسبه
ًا، وألآ أصم تنادوأن لآ إنكم الناس أيها وأسلم: يا وأآله عليه الله صلى النبي فقال الخيل غائاب

الجنة كنوز من كلمة على أدلك الشعري: ألآ موسى أبا يا أوأ قيس بن الله عبد قال: يا ثم
العظيم. العلي بالله إلآ قوة وألآ حول قل: لآ قال الله، رسول يا قلت: بلى قال

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إسحاق بن بهلول أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

بن أنس عن عمر عن الرحمن، عبد بن يعقوب عن منصور بن سعيد حدثنا قال البياري،
ًا لي طلحة: التمس لبي قال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول أن مالك، من غلم

الحلم راهقت قد غلم وأأنا مردوأفي طلحة أبو فخرج خآيبر، إلى خآرج حين يخدمني غلمانكم
ًا أسمعه نزل إذا أخآدمه كنت وأالعجز وأالحزن الهم من بك أعوذ إني يقول: "اللهم كثير

له ذكر خآيبر وأجل عز الله فتح الرجال". فلما وأغلبة الدين وأضلع وأالجبن، وأالبخل وأالكسل
وأكانت صفية، جمال

ًا، الصهبا أشد بلغنا فلما لنفسه، وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فاصطفاها عروأس
ًا فاتخذ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول بها فبنى رحلت صغير. فكانت نطع في حيس

فتركب. ركبته على رجلها صفية فتضع ناقته عند يجلس وأرأيته صفية، على وأليمته تلك
البغدادي المهيار بن رستة بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

شيبة بن الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال بأصفهان، عليه بقراءاتي
حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين سبع سنة في بالبصرة إملءا بالحريري المعروأف المقري العطار

بن الله عبيد بن محمد عمي حدثني قال الزعفراني، بسطام بن أحمد بن علي الحسن أبو
بن الفضل بن الله عبيد أخآي حدثني قال الربيع، بن الفضل بن الحسين حدثنا قال بسطام،

سنة المؤمنين أمير المنصور جعفر أبو حدثنا قال الربيع، بن الفضل أبي حدثني قال الربيع،
-يعني العلوي محمد بن جعفر إلي لي: ابعث قال المدينة قدم فلما وأمائاة، وأأربعين سبع

إلى تبعث أن آمرك ألم قال ينساه، لكي عنه فأمسكت قال بفتى، يأتيني الصادق- من
ًا به تأتيني وأأن العلوي محمد بن جعفر لكي عنه فأمسكت أقتله، لم إن الله قتلني بغت

ًا العلوي محمد بن جعفر إلى تبعث أن آمرك ألم لي، وأأغلظ الثالثة لي فقال ينساه، بغت
بن جعفر المؤمنين أمر يا فقلت عليه، فدخآلت فجاءا إليه فبعثت أقتله، لم إن الله قتلني
أمير يا عليك جعفر: السلم يا قال دخآل فلما فدخآل، له فأذن له، فأذن بالباب محمد

في تلحد الله، عدوأ يا عليك الله سلم جعفر: لآ أبو له فقال وأبركاته، وأرحمته المؤمنين
أمير جعفر: يا له فقال أقتلك، لم إن الله قتلني ملكي، في الغوائال وأتبغي سلطاني

ظلم يوسف وأإن فصبر، ابتلي أيوب وأإن فشكر، أعطي داوأد بن سليمان إن المؤمنين،
ً فأطرق الصالح، وأأنت فغفر، مفرشه، على أجلسه حتى يده فمد فصافحه يده فمد طويل



خآلتها حتى بيده لحيته فغلف غالية، فيه كبير مدهن وأهو بالمتحفة، غلم: علي يا قال ثم
جائازته الله عبد أبا ألحق وأكلءاته، الله حفظ في فاذهب حسناك قد قال: لعلنا ثم قاطرة،

تره لم ما المؤمنين أمير غضب من رأيت الله: قد عبد أبا يا فقلت وأتبعته، فخرج وأكسوته،
هو فما بشيءا دخآلت حين شفتيك تحرك وأرأيتك رأيت، قد ما ذلك بعد رضائاه من وأرأيته

احرسني قلت: اللهم البيت، أهل من رجل إنك أما مودة لك إن أما نعم، فقال فعلمنيه؟
وأأنت أهلك وألآ علي بقدرتك لي وأاغفر يرام، لآ الذي بكنفك وأاكنفني تنام لآ التي بعينيك

قل بها ابتليتني بلية من وأكم شكري، عندها لك قل علي بها أنعمت نعمة من كم رجائاي،
عند قل من فيا صبري، عندها لك

على رآني من وأيا يخذلني، فلم صبري بليته عند قل من وأيا يحرمني، فلم شكري نعمته
ًا، ينقضي لآ الذي المعروأف ياذا يفضحني فلم الخطأ ًا، تحصى لآ التي النعم ذا وأيا أبد أبد
شره، من وأأستعيذك نحره في أدرأ وأبك محمد، آل وأعلى محمد على تصلي أن أسألك
فل عنه غيبت مما احفظني اللهم بتقواك، آخآرتي وأعلى بدنياي، ذنبي على أعني اللهم
لي، اغفر المغفرة تنقصه وألآ الذنوب، تضره لآ من يا حضرت فيما نفسي إلى تكلني

ًا أسألك الوهاب، أنت إنك ينقصك لآ ما وأأعطني ًا فرج ًا جميلً، وأصبر ًا، وأرزق وأالعافية وأاسع
العافية. وأشكر البلءا جميع من

بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال روأجه، الله قدس المام السيد أخآبرنا "وأبه" قال
بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال المقري، الجوزداني أحمد

حدثنا قال عقدة، بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل
عن جنادة، أبو المخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال سعيد، بن الحسن بن أحمد
وأرحمته. الله الله" قال: فرج روأح من تيأسوا "وألآ السلم عليه علي عن الصبغ عن سعد

محمد حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
عبد بن علي حدثنا قال الجبار، عبد بن الحسن بن أحمد حدثنا قال الوراق، إسماعيل بن

عن إسحاق، أبي عن إسرائايل حدثنا قال آدم، بن يحيى حدثنا قال المديني، جعفر بن الله
الله صلى الله رسول لي قال: قال السلم عليه طالب أبي بن علي عن ليلى أبي ابن

الله إلآ إله لآ لك؟ مغفور أنه مع لك غفر قلتهن إن كلمات أعلمك وأسلم: "ألآ وأآله عليه
لله وأالحمد العظيم، العرش رب الله سبحان العظيم، العلي الله إلآ إله لآ الكريم، الحليم

العالمين". رب
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي النماطي محمد بن الله عبد بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الله، عبد بن إبراهيم حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
أبي عن قتادة حدثنا قال الدستوائاي، الله عبد أبي بن هشام حدثنا قال إبراهيم، بن مسلم

إله الكرب: "لآ عند يدعو كان وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن عباس ابن عن العالية،
السموات رب الله إلآ إله لآ العظيم، العرش رب الله إلآ إله لآ الحليم، الكريم الله إلآ

العظيم". العرش وأرب
عليه بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قالآ ببغداد، عليه بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو وأالقاضي بأصفهان

أبو أخآبرنا
وأقال بالكوفة، طاهر أبو قال الشيباني، المطلب بن محمد بن الله عبد بن محمد المفضل
قال بالرملة، النخعي كاس بن أحمد بن علي حدثنا قال سواءا، وألفظهما إجازة التنوخآي

العرني، -يعني حسين بن حسن حدثنا قال الصوفي، الذني زكريا بن يحيى بن حمد حدثنا
صلى الله رسول قال قال عباس ابن عن مجاهد عن المكي حنظلة عن سفيان أخآبرنا قال
الحريري. إبراهيم ابن هو هذا سفيان عبادة"، الفرج وأسلم: "انتظار وأآله عليه الله

قراءاة الحريري جعفر بن محمد بن الواحد عبد بن محمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أحمد الله عبد أبو أخآبرنا قال الزيات، علي بن محمد بن عمر حفص أبو أخآبرنا قال عليه،

قال المباركي، سليمان بن محمد بن سليمان داوأد أبو حدثنا قال الجبار، عبد بن الحسن بن
بن الله عبد عن مرة بن عمروأ عن إسحاق أبي عن القدادي، نصر عن شهاب أبو حدثنا

أعلمك وأسلم: "ألآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليه علي عن سلمة،
لك؟ مغفور أنه مع الذر عدد مثل أوأ البحر زبد مثل كانت وألو ذنوبك يغفر تقولهن كلمات

السبع السموات رب الله سبحان العظيم، العلي الله إلآ إله لآ الكريم، العليم الله إلآ إله لآ
العالمين". رب لله وأالحمد العظيم، العرش وأرب



حدثنا قال مرة، غير عليه بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال إملءا، البزاز الشافعي إبراهيم بن الله عبد بكر أبو
عن معاوأية أبو حدثنا قال الوارث، عبد معمر أبو حدثنا قال القاضي، البرقي عيسى بن

أبيه عن العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد عن كدام، بن مسعر عن الله عبد بن محمد
إلآ البيت في وأسلم: "هل وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: قال أسماءا عن جده، عن
سقم أوأ غم أوأ هم بأحدكم نزل قال: إذا الله، رسول يا لآ قلنا المطلب؟ عبد بني يا أنتم

ًا". به أشرك لآ ربي الله فنسيتها- فليقل: الله السادسة وأذكر -قال لوأاءا أوأ أزل أوأ شيئ
أحمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

الكريم عبد بن إدريس الحسن أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن
بن فضيل حدثنا قال هاروأن، بن يزيد حدثنا قال البزاز، هشام بن خآلف أخآبرنا قال الحداد،

الله، عبد عن أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم عن الجهني، سلمة أبو أخآبرنا قال مرزوأق،
حزن، أوأ هم أصابه إذا قط عبد قال وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

عبدك بن عبدك إني اللهم
نفسك، به سميت لك هو اسم بكل أسألك قضائاك، في عدل حكمك في ماض أمتك، بن

تجعل أن عندك، الغيب علم في به استأثرت أوأ خآلقك، من أحد وأعلمته كتابه، في وأأنزلته
مكان وأأبدله همه الله أذهب إلآ همي، وأذهلت حزني وأجلءا صدري، وأنور قلبي، ربيع القرآن

ًا، حزنه لمن ينبغي أجل، قال الكلمات، هؤلآءا نتعلم أن فينبغي الله رسول يا قال فرح
يتعلمهن". أن سمعهن

إسماعيل القاسم أبو أخآبرنا قال الحذاءا، الحسين بن الواحد عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال النحوي، النباري القاسم بن محمد بكر أبو حدثنا قال سويد، بن سعيد بن

قال يزيد، بن خآالد حدثنا قال التيمي، محمد أبو حدثنا قال القاضي، المقدمي الله عبد
البئر على وأبنى بئر في أبي المهدي حبس قال: لما داوأد بن يعقوب بن الله عبد حدثنا
الله، عبد قال الرشيد، خآلفة من صدر مضى حتى سنة عشرة خآمس البئر في فكان قبة،
في بالصلوات وأأؤذن ماءا وأكوز رغيف البئر في يوم كل إلى يدلي أبي: فكان لي قال

يوسف على لي: حنا فقال منامي في آت أتاني سنة عشرة ثلثة لي مضت فلما أوأقاتها،
بعد مضى فلما الفرج، قرب أكبر له: الله فقلت عمم حوله وأبيت بئر قعر فأخآرجه=من رب
الله به يأتي فرج لي: عسى فقال منامي في الوقت ذلك مثل في آت أتاني حول هذا

آت أتاني حول البيت لهذا مضى فلما الفرج، فقلت: قرب أمر خآليقته في يوم كل إنه=له
خآائاف فيأمن قريب فرج وأراءاه فيه=يكون أمسيت الذي الكرب لي: عسى فقال منامي في

أسود برشاءا إلي وأأدلى القبة فتحت الشعر أتم فلما الغريب النائاي أهله عان=وأيأتي وأيفك
خآرجت حتى فجذبوني وأسطي في فشددته مخرجوك، فإنا وأسطك في أشدده بي وأصيح

يا عليك فقلت: السلم الرشيد، على فأدخآلوني بصري غشي الضوءا عانيت فلما البئر، من
وألست قال الهادي؟ المؤمنين أمير يا قلت: فالسام به، لست قال المهدي؟ المؤمنين أمير
الرشيد: يا فقال الرشيد، فقيل أقول؟ ما أدري وأما المؤمنين، أمير يا عليك السلم قلت به،

إني لك، إخآراجي في وأالسبب شكره، عليك يجب أحد فيك كلمني ما داوأد، بن يعقوب
لك فرققت صغير، وأأنا عنقك على لي حملك فذكرت عنقي على لي صبية البارحة حملت

الزمان من مدة معه فأقمت فأخآرجتك، فيه أنت الذي المكان من
فيه، كنت الذي الموضع إلى أعاد أن فخفت خآالد، بن يحيى لي تنكر حتى يكرمني

ًا أزل فلم فحججت الحج، في الرشيد فاستأذنت مات. حتى مجاوأر
العطار الله عبد بن علي بن وأالحسن الحرني الفتح بن علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

قال يوسف، بن محمد بن أحمد الله عبد أبو أخآبرنا قالآ منهما، وأاحد كل على بقراءاتي
قال الدمشقي، سعيد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال الصفار، محمد بن إسماعيل حدثنا

قليل عن لعلك لنفسه: اصبر بالله المعتز بن الله عبد بن العباس أبو المير وأأنشدنا
ًا الحسان ذي الوهاب بالغ=بتفضل ًا انفياق لك يضيءا فرج الحزان ظلمة في صباحه=متبلج

ًا: خآليلي ًا ما الدهر إن "وأبإسناده" أيض الله عسى الصبر سوى شيءا أي وأإلى تريانه=فصبر
"وأبه" قال الحكايات من أدري وألآ أدري لآ حيث من بها فرجة=يجيءا منه لي يرتاح أن

السري التنوخآي القاسم أبو القاضي أنشدنا قال عنه، الله رضي المام السيد أنشدنا
من إخآوانه لبعض أنه وأذكر الشاعر، العرابي محمد بن الحسن وأأنشدني قال الهمداني،

في المرءا وأحيرة بالدب يليق لآ ما إلى=سلوك المور في الضروأرات تنوخ: تدعو
السبب ذلك في لعذر سبب=إلآ على نفسه حامل ما الطلب في يلح أن حوائاجه=يحثه



جعفر أبو أنشدنا قال التنوخآي، المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
قال وأكيع، خآلف بن محمد أنشدنا قال الكاتب، الجهم بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد

بالسبب أنت خآاقان: ما بن الفتح في الزبير أنشدني قال شبيب، بن الله عبد أنشدني
لشدة الطبيب وأإنما=يدعى إليك حاجتنا فاليوم السباب بقوة المور وأإنما=نجح الضعيف
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الواعظ أحمد بن عمر بن الله عبيد أخآبرنا "وأبه" قال الوأصاب

وأثلثمائاة، وأستين إحدى سنة رجب في ماسي بن أيوب بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبو
الهللي محمد بن هاشم سمعت قال شيبة، أبي بن عثمان بن محمد جعفر أبا سمعت قال

البيات: هذه ينشد
ًا وأجهه باذل اعتاض ما النوال مع السؤال وأإذا بسؤال الغنى نال وألو بسؤاله=عوض

المفضال للمتكرم سائالً=فابذله وأجهك ببذل ابتليت وأإذا نوال كل وأخآف السؤال وأزنته=رجح
ًا بوعده=أعطاكه حباك إذا الكريم إن بن علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال مطال بغير سلس

أخآبرني قال البصري، الله عبد بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا قال إملءا، الحافظ الله عبد
يقول: سمعت سليمان بن الربيع سمعت قال كتابه، في الملك عبد بن حبيب بن الحسن

افترقت وأإذا أمرك جميع أنت ظفرك=فتول مثل جلدك حك ينشد: ما الله رحمه الشافعي
قال المحتسب، الحسين بن علي بن أحمد أنشدنا "وأبه" قال بقدرك لمعترف لحاجة=فاسأل

قال الخلدي، محمد بن جعفر أنشدنا قال جمكان، بن الحسين بن الحسن علي أبو أنشدنا
لبعضهم. شبيب بن الله عبد أنشدنا قال الهوازي، محمد بن أحمد أنشدنا
ذي من قربت من يقرب حزين وأهو بات أمر ناب سره=وأإن المر سرك إن الذي أخآوك

البزاز أحمد بن محمد بن أحمد سمعت "وأبه" قال وأيهين أقصيته الذي مروأءاة=وأيقصي
السجستاني، سيف بن الله عبد بن أحمد سمعت يقول مقسم، بن الحسن أبا يقول: سمعت

ً يسأل يقول: لآ المزني سمعت يقول منه. أنذل هو من إلآ حاجة نذلآ
العزيز عبد نصر أبو أنشدنا قال المقري، أحمد بن الحسين بن الواحد عبد أنشدنا "وأبه" قال

جمع عمرك وأالوقت يكن لم وأنعيمه=كأن بؤسه يمضي الوقت لنفسه: مع نباتة بن عمر بن
ًا=لما أعطيته لو وأأقسم وأيتوجع يعتل قد الكرى=وأبالنصف سنة نصفه عيش خآير فما متخير

الحريري محمد بن الواحد عبد بن محمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال أقنع بالوثيقة إلآ كنت
الحافظ مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الشاهد

أبو حدثنا قال الوراق، العباس بن إسماعيل سمعت قال عليه، قراءاة الشاهد الدارقطني
شاكر، بن محمد بن الله عبد البحتري

عيينة، بن سفيان عن الرماح بن العزيز عبد عن المخزوأمي محمد بن أحمد حدثني قال
عليه آدم قال أخآاه، آدم ابن قتل قال: لما عباس ابن عن مجاهد عن نجيح أبي ابن عن

وأطعم=وأقل لون ذي كل تغير قبيح مغبر الرض عليها=فوجه وأمن البلد السلم: تغيرت
ًا هابيل قابيل قتل الصبيح الوجه بشاشة لعنه إبليس فأجابه المليح الوجه مضى أخآاه=فواحرب

في وأروأحك بها وأكنت الفسيح بك ضاق الخلد في وأساكنيها=فبي الجنان عن تعالى: تنح الله
الربيح الثمن فاتك أن وأمكري=إلى مكايدتي انفكت فما مريح الدنيا أذى من رخآاءا=وأقلبك

القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال ريح الخلد جنان من أضحى=بكفك الجبار رحمة فولآ
إبراهيم بن محمد بن أحمد نصر أبو حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي

قال ببخارى، البلخي حامد بن إبراهيم بن محمد الحسن أبو حدثنا قال البخاري، الحازمي
بن محمد حدثنا قال عون، بن الله عبد حدثنا قال البلخي، البزاز يعقوب بن أحمد أخآبرنا

قال من أوأل قال عباس، ابن عن عيينة بن الحكم عن القمي، زيد حدثني قال الفضل،
أخآاه. ابنه قتل حين السلم عليه آدم الشعر

الوجه بشاشة وألون=وأقل طعم ذي كل تغير قبيح مغبر الرض عليها=فوجه وأمن البلد تغير
أبو أنشدنا قال المقري، أحمد بن الحسين بن الواحد عبد الفتح أبو أنشدنا "وأبه" قال المليح

عجزت الهدى إمام القادر: يا بها مدح قصيدة من لنفسه نباتة بن عمر بن العزيز عبد نصر
يلزم اللوم أستطعه=إنما فلم الثرى عد رمت شفيعا علك إلآ لي فكن الشكر عن

ًا الشبلي الله عبد بن الحسين بن محمد علي أبو أنشدنا "وأبه" قال المستطيعا لنفسه: إيه
ًا تولنني لآ أطق لم ثم عنها شكرك مكرمة=وأرمت أوأليت كم الفضل أبا التي بعد منن

التنوخآي الحسن بن علي القاضي أخآبرنا "وأبه" قال عنقي حملها فيوهي منك سلفت=إلي
بن أحمد الحسين أبو إلي كتب قال أبيه عن

ًا، جعلن بن محمد المسخوم، وأالماءا المنظوم الدر مجرى تجري التي البيات وأقرأت جواب
صنيعك أجزي أن بالشعر=وأأعجز مديحك عن لساني الشاعر: بكل قال كما الحال في وأكنت



ًا قلت فإن بالشكر ًا=وأإن فيه كنت شعر ًا قلت مقتصر "وأبه" قال أدري فما فيه تهت شكر
جمادى من وأالعشرين السادس الخميس يوم في روأحه الله قدس المام السيد حدثنا

غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا الوألى
ربيع شهر في إملءا الشافعي إبراهيم بن عبيد بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي

عيسى بن محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأخآمسين اثنتين سنة الخآر
عن معاوأية، أبو حدثنا قال الوارث، عبد حدثنا قال معمر، أبو حدثنا قال القاضي، البرقي
أسماءا، عن جده، عن أبيه عن العزيز، عبد عن كدام، بن مسعر عن الله عبد بن محمد
عبد بني يا أنتم إلآ البيت في وأسلم: "هل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قالت

لوأاءا، أوأ أزل أوأ سقم أوأ غم أوأ هم بأحدكم نزل إذا قال الله، رسول يا لآ المطلب: قلنا
ًا". به أشرك وألآ ربي الله فليقل فنسيتها، السادسة وأذكر قال شيئ

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حفص بن عمر حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

سلمة أبو حدثنا قال مرزوأق، بن فضيل حدثنا قال علي، بن عاصم حدثنا قال السدوأسي،
بن الله عبد بن الرحمن عبد عن الله، عبد بن الرحمن عبد بن القاسم عن الجهني،
وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال مسعود، بن الله عبد قال قال مسعود،

ًا أصاب في ماض بيدك ناصيتي أمتك وأابن عبدك إني اللهم فقال حزن، أوأ هم قط مسلم
كتابك، في أنزلته أوأ نفسك، به سميت لك هو اسم بكل أسألك قضائاك، في عدل حكمك

ًا علمته أوأ ربيع القرآن تجعل أن عندك الغيب علم في به استظهرت أوأ خآلقك، من أحد
حزنه فكان وأأبدله، همه الله أذهب إلآ أمري، وأذهاب حزني، وأجلءا بصري، وأنور قلبي،
ًا، أن سمعهن لمن ينبغي بلى قال الكلمات؟ هذه نتعلم أفل الله رسول يا قالوا فرح

يتعلمهن".
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن الله عبد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
وأمحمد زكريا

حدثني قال مريم، أبو حدثنا قال البلخي، عمروأ ابن -يعني إسماعيل حدثنا قالآ إبراهيم، بن
صلى الله رسول أن عائاشة عن عروأة، عن لقريش مولى حدثني قال ثابت، أبي بن حبيب

وأاجعلهما بصري، في وأعافني جسدي، في عافني يقول: "اللهم كان وأسلم، وأآله عليه الله
رب لله وأالحمد العظيم العرش رب الله سبحان الكريم، الحليم الله إلآ إله لآ مني، الوارث

العالمين".
بقراءاتي الدقاق عثمان أبي بن محمد بن الحسن بن علي القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو حدثنا قال البزاز، ماسي بن أيوب بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه،
قال الزدي، الكريم عبد بن يحيى بن محمد حدثنا قال الجوربي، موسى بن إبراهيم إسحق
رسول قال قال الحسن، عن فضالة، ابن -يعني المبارك حدثنا قال المحبر، بن داوأد حدثنا
دعاني إذا معه وأأنا بي، عبدي ظن عند أنا ربكم، وأسلم: قال وأآله عليه الله صلى الله

عز بالله الظن عبد أحسن ما وأالله الحسن: أجل قال بربكم، الظنون الناس أيها فأحسنوا
يقول: تعالى الله سمعتم أما العمل، أساءا إلآ الظن عبد أساءا وأما العمل أحسن إلآ وأجل

الخاسرين". من فأصبحتم أرادكم بربكم ظننتم الذي ظنكم "وأذلكم
حدثنا قال عليه، قراءاة الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الجمال، هاروأن بن موسى حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو
قال سعيد، أبي عن الناجي، المتوكل أبو حدثنا قال الرقاع، علي بن علي حدثنا قال شيبان،

ليس بدعوة الله إلى دعا مسلم رجل من وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال
أن وأإما دعوته، له تعجل أن خآصال: إما ثلث إحدى له كان إلآ إثم وألآ رحم، قطيعة فيها
ًا الله رسول يا قالوا مثلها، السوءا من عنه تدفع أن وأإما الخآرة، في له يوفر قال نكثر، إذ
أكثر". فالله
قال عليه، بقراءاتي الواعظ شاهين بن أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا قال

سليمان بن محمد بكر أبو حدثنا قال البريهاري، كوثر بن الحسن بن محمد بحر أبو حدثنا
عن كدام بن مسعر أخآبرنا قال موسى، بن الله عبيد حدثنا قال الواسطي، الحارث بن

وأآله عليه الله صلى الله رسول كان قال أوأفى، أبي بن الله عبد عن الحسن بن الله عبيد
بعده". شيءا من شئت ما وأملءا وأالرض السموات ملءا الحمد لك يقول: "اللهم وأسلم



بن محمد بن وأمحمد الجوهري، محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قالآ منهما، وأاحد كل على بقراءاتي السواقي بن عمران بن عثمان
بن جعفر

المقري، الرحمن عبد أبو حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان
يقول: هريرة أبا سمعت قال علقمة، أبو حدثني قال أنعم، بن زياد بن الرحمن عبد عن
لله وأالحمد الميزان، نصف الله يقول: سبحان وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول كان
حجاب وألآ ستر دوأنها ليس الله إلآ إله وألآ وأالرض، السموات ملءا أكبر وأالله الميزان، ملءا
ربها. إلى تخلص حتى

الفتح أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
الحسن حدثنا قال العباس، أبو الدقاق سابور بن أحمد حدثنا قال الزدي، الحسين بن محمد

إسحق، أبي عن قيس، بن عمروأ حدثنا قال كثير، بن محمد حدثنا قال الزيات، يونس بن
فقلت وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: أتيت حذيفة عن المغيرة، بن عبيد عن

ًا لساني في الله: إن رسول يا فأين قال النار؟ ذلك يدخآلني أن خآشيت قد أهلي على ذرب
مرة". مائاة يوم كل في الله لستغفر إني الآستغفار، عن أنت

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد أخآبرنا "وأبه" قال
قال المؤذن، محمد بن يوسف حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
جعفر، بن الحسن حدثنا قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا قال المؤدب، يحيى بن أحمد حدثنا
وأآله عليه الله صلى النبي مع قال: كنا مالك بن أنس عن جحاده، بن محمد حدثنا قال

من فما مرة، سبعين أتموها لنا فقال فاستغفرنا، الله استغفروأا لنا، فقال سفر، في وأسلم
وأقد ذنب، سبعمائاة له الله غفر إلآ مرة سبعين وأليلة يوم في الله استغفر أمة وألآ عبد

ذنب". سبعمائاة وأليلة يوم في أصاب أمة أوأ عبد خآاب
قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين إحدى سنة الشربيني إبراهيم بن الله عبد الحسين أبو حدثنا
القاضي وأأخآبرنا قال وأمائاتين. "ح" السيد وأتسعين ست سنة القطان علوية بن الحسن

حدثنا قال العسكري، الدقاق عبيد بن محمد بن الحسين الله عبد أبو وأحدثنا قال التنوخآي،
ًا "رجع" السيد المروأزي يحيى بن محمد سعيد أبو وأحدثنا قال القاضي، وأأخآبرنا قال أيض

قالآ المروأزي، يحيى بن محمد حدثنا قال السمسار، الوضاح بن محمد بن جعفر بن الحسين
بن أنس عن الرقاشي، يزيد عن المسعودي، حدثنا قال الحسين، بن علي بن عاصم حدثنا
الله رسول قال قال مالك
وأالقامة". الذان بين الدعاءا يرد وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى

الحسناباذي جعفر بن محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال إملءا، حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي

يقول: المصري، النون ذوأ كان قال محمد، بن جعفر حدثنا قال روأح، بن أحمد الطيب أبو
عليه المقبلين أيد من يا بالدعاءا، أمرت وأبجودك الرجاءا، منك نقطع لم كرمك من "سيدي
ًا، لنعمك اجعلني البيات، خآوف منه الوجلين ألهم من وأيا بالثبات، ًا، وأللآئاك شاكر يا ذاكر

الدين". يوم تخذلنا لآ المسيئين على مغفرفته، وأبسط المسلمين، على رحمته نشر من
بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الخطيب العبدي نزار أبي بن المطهر أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال القاضي، إسحاق بن موسى بن أحمد حدثنا قال حنيش، بن أحمد بن محمد
سعيد عن قتادة، قال عبيدة، أبو حدثنا قال رشيد، بن الله عبد حدثنا قال بحر، بن سهل

وأالصوت الدعاءا، في اليدي وأرفع السجود، الناس: اخآتصار أحد مما قال: ثلث المسيب بن
الدعاءا. عند

الخآرة جمادى من الرابع الخميس يوم في تعالى الله رحمه المام السيد حدثنا "وأبه" قال
غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا ست سنة

قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال مرة، غير عليه بقراءاتي
حدثنا قال الحذاءا، حميد بن عبيدة حدثنا قال حرث، بن محمد حدثنا قال ياسين، ابن حدثنا
عليه الله صلى الله رسول كان قال أبيه، عن سعد، بن مصعب عن عمير، بن الملك عبد
البخل، من بك أعوذ إني الكتابة: "اللهم المكتب يعلم كما الكلمات هذه يعلم وأسلم وأآله

الدنيا فتنة من بك وأأعوذ العمر، أرذل إلى أرد أن من بك وأأعوذ الجبن، من بك وأأعوذ
القبر". وأعذاب



قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال أحمد، بن عبدان حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو اخآبرنا
زيد، عن مسعر حدثنا قال موسى، بن الله عبد حدثنا قال البرجمي، زياد بن محمد حدثنا

ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: ضاف الله، عبد عن مرة، عن إلى فأرسل ضيف
ًا عندهن يبتغي أزوأاجه فضلك من أسألك إني فقال: اللهم منهن، وأاحدة عند يجد فلم طعام

وأنحن الله فضل من هذه فقال مصلية، شاة له فأهديت أنت إلآ يملكها لآ فإنه وأرحمتك
الرحمة. ننتظر

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أخآبرنا

حدثنا قال نصير، بن محمد حدثنا حيان: قال بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو
الحارث عن إسحاق أبي بن الرحمن عبد بن الكريم عبد حدثنا قال عمروأ، بن إسماعيل

وأعلى محمد على تصلي حتى السماءا عن محجوب الدعاءا قال: كل السلم عليه علي عن
وأسلم. وأآله عليه الله صلى محمد آل

محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد بن إبراهيم مسلم أبو حدثنا قال ماسي، بن أيوب بن إبراهيم بن الله عبد

عن قتادة عن القطان، ابن -يعني عمران أخآبرنا قال رجاءا، بن الله عبد حدثنا قال البصري،
مرة". سبعين اليوم في الله لستغفر قال: "إني وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أنس

قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال العسكري، -يعني مسعود أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
الله رسول سمعت قال سعد، بن سهل عن حازم أبي عن سليمان بن الحميد عبد حدثنا
فيهما ترد ما وأقل السماءا، أبواب فيهما تفتح يقول: "ساعتان وأسلم وأآله عليه الله صلى

الله". سبيل في الصف وأعند الذان، عند دعوة،
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال عليه، قراءاة العسكري الدقاق الله عبيد بن محمد بن الحسين الله عبد أبو
الله عبد بن الرحمن عبد حدثنا قال علي، بن عاصم حدثنا قال المروأزي، يحيى بن محمد

رسول قال قال أنس عن الرقاشي، يزيد عن المسعودي، مسعود بن الله عبد بن عقبة بن
وأالقامة". الذان بين الدعاءا يرد وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد الدوألآبي بشر أبو حدثنا قال بجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو

قال العزيز، عبد بن سويد حدثنا قال هاشم، بن محمد حدثنا قال النصاري، حماد بن أحمد
عليه الله صلى الله رسول أن مالك بن أنس عن الحسن أخآيه عن ذكوان بن نوح حدثنا
بظهر له دعا وأمن حسنات عشر له الله كتب بالسلم أخآاه بدر قال: "من وأسلم وأآله

حسنات". عشر له وأجل عز الله كتب الغيب
باب على عليه، بقراءاتي العطار أحمد بن المظفر بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

داره
أبو حدثنا قال السقا، بن الله عبد بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال بواسط،
عن عاصم، بن عمروأ عن عطاءا، عن يعلى، عن هشيم حدثنا قال مسدد، حدثنا قال خآليفة،

أمسيت، وأإذا أصبحت إذا أقولهن بكلمات الله: مرني رسول يا قال بكر أبا أن هريرة أبي
الغيب عالم وأالرض السموات فاطر قل: "اللهم وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال

وأمن نفسي شر من بك أعوذ أنت إلآ إله لآ أن أشهد وأمالكه، شيءا كل رب وأالشهادة،
مضجعك". أخآذت وأإذا أمسيت وأإذا أصبحت إذا قلها وأشركه، الشيطان شر

عليه، بقراءاتي الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد بن جعفر حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال

عبد بن عباد حدثنا قال طلحة، بن كامل حدثنا قال الجنيد، بن إبراهيم حدثنا قال فارس،
ًا سمعت لي قال ثقة، وأكان معمر أبو الصمد على قدم المخارق، بن قبيصة أن يقول أنس
الحفظ -يعني سيئ شيخ فإني أفدني الله نبي يا فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي

مرات ثلث الغداة صليت ما كل به، تدعو دعاءا أعلمك ألآ قال علي، تكثر الفهم- وألآ أوأ
ثمانية لك الله وأيفتح وأالعمى، وأالفالج وأالجزام البلءا: البرص من أنواع أربعة عنك الله فيدفع
علي وأأفض عندك، من اهدني تقول: "اللهم شئت أيها من تدخآل الجنة أبواب من أبواب



وأالفالج وأالجذام البرص عنك الله فيدفع بركاتك، علي وأأنزل رحمتك، علي وأأسبغ فضلك من
الدنيا". في وأالعمى

المهيار بن رستة بن الله عبد بن محمد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سيف بن محمد بن عمر القاسم أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي أصفهان نزيل البغدادي
قال الواسطي، نصر بن الحسن بن الله عبد حدثنا قال بالبصرة، إملءا الكاتب البغدادي

عمروأ بن حماد حدثنا قال يزيد، بن الملك عبد حدثنا قال العلف، وأهب بن إسحاق أخآبرنا
عليهم علي عن جده عن أبيه عن محمد، بن جعفر عن خآالد بن السري عن النصيبي،
ًا أمسيت إذا علي وأسلم: "يا وأآله عليه الله صلى الله رسول لي قال قال السلم، صائام

ذلك صام من أجر مثل لك يكتب أفطرت، رزقك وأعلى صمت لك إفطارك: اللهم عند فقل
كان فإذا مستجابة دعوة صائام لكل أن شيءا. وأاعلم أجورهم من ينقص أن غير من اليوم
له. وأاعلم غفر فطره عند قالها من فإنه المغفرة، وأاسع يا الله فقل: باسم لقمة أوأل عند
عشر ياسين قراءاة في فإن ياسين قراءاة من علي: أكثر النار. يا من جنة الصوم أن

قرأها وألآ شبع، إلآ جائاع قط قرأها ما بركات،
مسجون وألآ أمن، إلآ خآائاف وألآ برئ، إلآ مريض وألآ كسي، إلآ عار وألآ روأي، إلآ قط ظمآن

ضالة له ضلت أحد قرأها وألآ سفره، على أعين إلآ مسافر وألآ زوأج، إلآ عزب وألآ أخآرج، إلآ
ًا قرأها من عليه، الله خآفف إلآ أجله حضر قد ميت رأس عند قرأت وألآ وأجدها، إلآ صباح

يصبح". حتى أمان في كان مساءا قرأها وأمن يمسي، حتى أمان في كان
الطريفي في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

يوسف أبو سفيان بن محمد حدثنا قال الفيض، بن أحمد بن محمد حدثنا قال الكبير،
أبي عن الحسن عن جسر عن السماك، ابن حدثنا قال آدم، بن محمد حدثنا قال الصفار،
فراشه على الليل من تعار وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة،

فإن له، غفر إلآ لي اغفر اللهم أكبر، وأالله الله إلآ إله وألآ لله وأالحمد الله فقال: سبحان
له". تعالى الله استجاب وأجل عز الله وأدعا ركعتين وأصلى فتوضأ قام

الخآرة جمادى من عشر الحادي الخميس يوم في الله رحمه المام السيد حدثنا "وأبه" قال
حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا

حدثنا قال غالب، بن محمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو
عن سلمة، أبي بن العزيز عبد -يعني الماجشون حدثنا قال النعمان، ابن - يعني الصمد عبد

صلى النبي إلى أسلم من رجل قال: جاءا هريرة أبي عن أبيه عن صالح، أبي بن سهيل
من لقيت ما الله رسول يا بخير فقال فلن؟ يا أنت له: كيف فقال وأسلم وأآله عليه الله

من التامات الله بكلمات أمسيت: أعوذ حين قلت لو إنك أما قال البارحة، أصابتني عقرب
تضرك. لم خآلق ما شر

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الحارث، بن إبراهيم حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن الله عبد عن حنان أبي عن علي بن عمر حدثنا قال المقدمي، بكر أبي بن محمد حدثنا

صلى النبي عند قال: كنت كعب بن أبي حدثني قال ليلى، أبي بن الرحمن عبد عن عيسى،
ًا لي الله: إن رسول يا فقال أعرابي فجاءا وأسلم وأآله عليه الله وأما قال وأجع، به أخآ

وأآله عليه الله صلى النبي فعوذه يديه بين فوضعه به، فائاتني قال لمم، به قال وأجعه؟
أن الله "شهد عمران آل من وأآية البقرة سورة أوأل من آيات وأأربع الكتاب بفاتحة وأسلم

الملك الله "فتعالى المؤمنين سورة الله" وأآخآر ربكم "إن العراف من هو" وأآية إلآ إله لآ
تعالى "وأأنه الجن سورة من الحق" وأآية

الله هو وأقل الحشر، سورة آخآر من آيات وأثلث الصافات، أوأل من آيات ربنا" وأعشر جد
ًا يشك لم كأنه الرجل فقام وأالمعوذتين، أحد قط. شيئ

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

كعب بن الله عبد بن عمروأ خآصيفة: أن بن يزيد عن مالك عن القعنبي حدثني قال
أتى أنه العاص، أبي بن عثمان عن أخآبره مطعم بن جبير بن نافع أن أخآبره السلمي

رسول فقال يهلكني، كان قد وأجع وأبي عثمان قال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول
وأقدرته الله بعزة أعوذ وأقل مرات، سبع بيمينك وأسلم: امسحه وأآله عليه الله صلى الله
وأغيرهم. أهلي به آمر أزل فلم بي، كان ما الله فأذهب ذلك ففعلت قال أجد، ما شر من



أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الدنيا، أبي ابن -يعني الله عبد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

عن ذكوان، بن نوح حدثنا قال العزيز، عبد بن سويد حدثنا قال سعيد، بن سويد حدثنا قال
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أنس، عن الحسن عن أيوب عن أخآيه

ًا أعظم أنا الله "يقول ما لعبدي أغفر زال وألآ أفضحه، ثم عبدي على أستر أن من عفو
استغفرني".

بن إسماعيل حدثنا قالآ نصير، بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال راشد، بن عمارة أخآبرني قال سعيد، بن محمد عن حنيش بن بكر حدثنا قال عمر،

ً سمعت فقال وأفد، في الخطاب بن عمر أتى أنه قيس أبو أخآبرني رسول قال يقول، بللآ
الله وأسبحان الله إلآ إله لآ الكلم أكرم اصطفى الله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله

ًا كتابه في وأجد لمن طوبى أكبر، وأالله لله وأالحمد ًا". استغفار كثير
أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الله عبد بن أحمد الحسين أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
الجراجري حاتم بن محمد حدثنا قال فهد، بن إبراهيم حدثنا قال دليل، بن أحمد ابن -يعني
خآالد عن زحر بن الله عبيد عن أيوب بن يحيى عن المبارك، ابن حدثنا قال يحيى، يلقب

من يقوم كان ما قل وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عمر: أن ابن عن عمران أبي بن
بيننا به تحول ما خآشيتك من لنا أقسم لصحابه: "اللهم الدعوات بهؤلآءا يدعو حتى مجلس

طاعتك وأمن معاصيك، وأبين
وأقوتنا وأأبصارنا بأسماعنا وأمتعنا الدنيا، مصائاب علينا يهون ما اليقين وأمن جنتك، به تبلغنا ما
تجعل وألآ ظلمنا، من على وأانصرنا عادانا من ثارنا وأاجعل منا، الوارث وأاجعله أحييتنا، ما

علينا تسلط وألآ رغبتنا، غاية وألآ علمنا، مبلغ وألآ همنا أكبر الدنيا نجعل وألآ ديننا، في مصيبتنا
يرحمنا". لآ من بذنوبنا

ببغداد، الشافعية إمام طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
أخآبرنا قال إملءا، النيسابوري النجيرمي جعفر بن محمد بن أحمد الحسين أبو حدثنا قال

سعيد بن الليث حدثنا قال سعيد، بن قتيبة حدثنا قال الثقفي، إبراهيم بن إسحاق بن محمد
لرسول قال بكر، أبي عن عمروأ بن الله عبد عن الخير أبي عن حبيب، أبي بن يزيد عن
إني قل: "اللهم قال صلتي؟ في به أدعو دعاءا وأسلم: علمني وأآله عليه الله صلى الله

ًا، نفسي ظلمت إنك وأارحمني عندك من مغفرة لي فاغفر أنت إلآ الذنوب يغفر وألآ كثير
الرحيم". الغفور أنت

بأصفهان عليه بقراءاتي التاجر الزدارمردي إبراهيم بن محمد علي الحسن أبو "وأبه" أخآبرنا
الوأل ربيع شهر غرة إملءا حيان بن جعفر بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال منزله في

بن عاصم حدثنا قال المروأزي، يحيى بن محمد أخآبرنا قال وأثلثمائاة، وأستين ثلث سنة
بن الله عبد عن الخير، أبي عن حبيب أبي بن يزيد عن سعيد، بن الليث حدثنا قال علي،
به أدعو دعاءا وأسلم: علمني وأآله عليه الله صلى الله لرسول قال أنه بكر أبي عن عمر،

ًا نفسي ظلمت إني قل: "اللهم قال صلتي؟ في ًا ظلم أنت إلآ الذنوب يغفر لآ إنه كثير
الرحيم". الغفور أنت إنك عندك من مغفرة لي غافر

الطريفي في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال السقاطي، الفضل بن العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال الكبير،
بن الله عبد عن الخير أبي عن حبيب، أبي بن يزيد عن سعد بن ليث حدثنا قال الوليد،
وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي عن بكر أبي عن كتابي في الوليد: وأجدته أبو قال عمر،
ًا نفسي ظلمت إني "اللهم قل صلتي؟ في به أدعو دعاءا علمني الله رسول يا قال ظلم

ًا الرحيم". الغفور أنت إنك عندك من مغفرة لي فاغفر أنت إلآ الذنوب يغفر لآ إنه كثير
عليه بقراءاتي البزاز موسكان بن يوسف بن الحسين بن محمد عمر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن بكر بن الحسين حدثنا قال بالبصرة، السعديين زقاق باب قرب قنطرة مسجد في
الوراق محمد
عبد حدثنا قال الهاشمي، علي بن داوأد بن أحمد حدثنا قال إملءا، الوراق حدثنا قال إملءا،

بن الله عبيد عن الربيع، بن قيس بن سلم بن عون حدثنا قال الكلبي، أسامة بن الله
إذا وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان أوأفى أبي بن الله عبد عن الحسن

شيءا من شئت ما وأملءا وأالرض السماءا ملءا الحمد لك قال: "ربنا الركوع من رأسه رفع
بعد".



بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
التجيبي مسلم بن عقبة سمعت قال حيويه، عن المقري يزيد بن الله عبد الرحمن عبد

رسول إن قال أنه جبل بن معاذ عن الصابحي عن الجبلي الرحمن عبد أبو حدثني يقول،
ًا بيدي أخآذ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله له فقال لحبك، إني معاذ: وأالله يا قال ثم يوم

دبر في تدعن معاذ: لآ يا أوأصيك فقال أحبك، وأالله وأأنا الله رسول يا وأأمي أنت معاذ: بأبي
معاذ بذلك عبادتك" وأأوأصى وأحسن وأشكرك ذكرك على أعني تقول: "اللهم أن صلة كل

بن عقبة الحبلي الرحمن عبد أبو به الحبلي الرحمن عبد أبا الصبابحي وأأوأصى الصبابحي،
مسلم.

جامع في عليه بقراءاتي التاجر الجصاص محمد بن علي بن الله عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إملءا بنيسابور وأالحافظ إسحاق بن محمد بن محمد أحمد أبو الحاكم حدثنا قال أصفهان،

عبد أبو حدثنا قال الغازي، شعيب بن إبراهيم بن محمد الحسين أبو أخآبرنا قال لفظه، من
المختار، بن العزيز عبد حدثنا قال القرشي، الشوارب أبي بن الملك عبد بن محمد الله
الله رسول قال قال هريرة، أبي عن صالح أبي عن سمي عن صالح أبي بن سهيل عن

مائاة وأبحمده الله سبحان يمسي وأحين يصبح حين قال وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى
زاد". أوأ قال ما مثل قال أحد إلآ أحد به جاءا ما بأفضل القيامة يوم جاءا مرة،

أبي بن أحمد العباس أبي الدين عماد الجل القاضي إلى المتقدم وأبالسناد "وأبه" قال
نصر الفتح أبو العدل السيد المام القاضي أخآبرني قال تعالى، الله أسعده الكني الحسين

بن المير أحمد بن عيسى بن الله عبد بن علي بن محمد بن مهدي بن نصر بن مهدي بن
الزيدي طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن الصغر الحسين بن علي بن عيسى

المرشد الجل المام السيد حدثنا قال بالري، وأخآمسمائاة وأثلثين ست سنة عليه بقراءاتي
المقري الجوزداني بكر أبو أخآبرنا قال وأسبعين، ثمان سنة صفر سلخ أمله الله رحمه بالله

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي
بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الهمذاني، الكوفي عقدة ابن أخآبرنا قال المديني، مسلم
عن حسان بن خآليفة عن مخارق، بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد
الدعاءا. "وأاستفتحوا" قال: الآستفتاح السلم عليهما علي بن زيد الحسين أبي الشهيد المام

عن حسان، بن الصمد وأعبد ذر بن وأعمروأ العمش عن حصين حدثنا قال "وأبإسناده" السيد
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال بشير، بن النعمان عن سبيع عن الله عبد بن زر

لكم" الية". أستجب ادعوني ربكم "وأقال قرأ ثم العبادة، هو وأسلم: "الدعاءا
دفعات، عليه بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

سليمان حدثنا قال عليه، قراءاة الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال
في وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول مع قال: كنا موسى، أبي عن عثمان أبي عن

أكبر، وأالله الله إلآ إله قال: لآ علها إذا منا الرجل فكان قال ثنية، أوأ عقبة فرأينا سفر
ًا وألآ أصم تنادوأن لآ وأسلم: إنكم وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال بغلته على -وأهو غائاب

بلى، قال: قلت الجنة؟ كنوز من كلمة أعلمك الله: ألآ عبد يا أوأ موسى أبا يا يعترضها- فقال
بالله. إلآ قوة وألآ حول لآ قال

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال التستري، إسحاق بن الحسين حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

بن يزيد عن محمد بن زهير حدثنا قال بكير، أبي ابن حدثنا قال بحر، بن علي حدثنا
قال: قدمت العاص، أبي بن عثمان عن جبير بن نافع عن الله عبد بن عمروأ عن خآصيفة،

ثم عليه، اليمنى يدك فقال: اجعل وأجع، وأبي وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على
الله. فكفاني ففعلت مرات، سبع أجد ما شر من وأقدرته الله بعزة أعوذ الله باسم قل

قال عليه، بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن بشر بن العباس الفضل أبو حدثنا قال يوسف، بن محمد بن عمر القاسم أبو حدثنا

أبي ابن حدثنا قال معروأف، بن بشر بن القاسم حدثنا قال الدحجي، الشعث بن عيسى
عن مكحول عن حسين أبي ابن مليكة: عن بن بكر أبي بن الرحمن عبد حدثنا قال فديك،
قال: "لن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن جبل بن معاذ عن حوشب، بن شهر
بالدعاءا". الله عباد فعليكم ينزل، لم وأمما نزل مما ينفع الدعاءا وألكن قدر، من حذر ينفع

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أخآبرنا



مهران، بن العباس بن الفضل حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو
حبيب، أبي بن يزيد حدثني قال الليث، حدثني قال بكير، بن الله عبد بن يحيى حدثنا قال
أبا سمع أنه أخآبره غطفان، مولى صالح أبا أن له ذكر أنه يعقوب عن ربيعة بن جعفر عن

له فقال عقرب، لدغتني وأسلم وأآله عليه الله صلى الله لرسول رجل يقول: قال هريرة
الله بكلمات أمسيت: أعوذ حين قلت لو إنك وأسلم: أما وأآله عليه الله صلى الله رسول

شيءا. يضرك لم خآلق ما شر من التامات
ابن هو يعقوب حدثنا قال محمد، بن الله عبد لنا قال طاهر، أبو لنا قال السيد، "وأبه" قال

المسيب. خآالد
قال شعيب، بن مطلب حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال قراءاة، ريذة ابن أخآبرنا "وأبه" قال

خآصيفة بن يزيد عن إسحاق وأهو فروأة أبي عن الليث حدثني قال صالح، بن الله عبد حدثنا
الله رسول إلى شكا أنه عثمان عن جبير بن نافع عن كعب، بن عمروأ بن محمد عن

ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى ًا وأجد فقال: "أيكم به ألم وأليذكر اليمنى يده عليه فليضع ألم
مرات". سبع وأأحاذر أجد ما شر من وأقدرته الله بعزة وأليقل: أعوذ مرات، ثلث الله اسم

الحسين الله عبد أبو حدثنا قال عليه، قراءاة التنوخآي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قال المروأزي، سليمان بن يحيى بن محمد حدثنا قال العسكري، الدقاق عبد بن محمد بن

قال: كان مالك بن أنس عن عمر ابن عن المسعودي، حدثنا قال علي، بن عاصم حدثنا
وأالكسل، وأالعجز وأالحزن، الهم ثمان: من من يتعوذ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول

العدوأ. وأغلبة الدين ضلع وأمن الجبن، وأمن البخل وأمن
عليه، بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

عبد بن إبراهيم بن الحسن حدثنا قال التميمي، الله عبد بن أحمد بن محمد حدثنا قال
حدثنا قال زياد، بن الحسن حدثنا قال الحضرمي، الله عبد بن محمد حدثنا قال الصمد،
السلم عليهم جده عن أبيه عن علي بن زيد الحسين أبي المام عن إسحاق بن محمد

إله لآ الذي الله تقول: أستغفر أن فاطمة وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: علم
بنية: لها وأقال الرحيم، التواب وأهو إليه وأأتوب وأاستعصمه وأاستنصره القيوم، الحي هو إلآ

ًا قالها وأمن وألوالديه، له غفر مرتين قالها وأمن له، الله غفر مرة قالها من الله غفر ثلث
ًا قالها وأمن وألقرابته، وألوالديه له أربع

وأسلم. وأآله عليه الله صلى محمد وألمة وألقرابته وألوالديه له الله غفر
بن إبراهيم إسحاق أبو حدثنا قال الشافعي، بكر أبو أخآبرنا قال غيلن، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

محمد عن حمزة أبي بن شعيب حدثنا قال الحمصي، عياش أبو حدثنا قال البلدي، الهيثم
حين قال وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال جابر، عن المنكدر، بن

ًا آت القائامة وأالصلة التامة الدعوة هذه رب اللهم النداءا سمع وأالفضيلة الوسيلة محمد
ًا وأابعثه ًا مقام القيامة". يوم الشفاعة له حلت إلآ وأعدته الذي محمود

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال عليه، قراءاة جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حيان بن أخآبرنا

"ح" قال عمروأ بن إسماعيل حدثنا قالوا وأالفرقدي، الفرج بن أحمد بن وأمحمود نصر
بن المرزبان سهل أبو أخآبرنا قال الخطيب، العبدي علي بن محمد بن المطهر وأأخآبرنا
قال الفرقدي، مرثد بن مخلد بن علي بن محمد جعفر أبو حدثنا قال المرزبان، بن محمد
بن موسى عن الثوري سفيان حدثنا قال البجلي، عمروأ بن إسماعيل إسحاق أبو حدثنا

وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: كان سلمة أم عن سلمة لم مولى عن عائاشة
ًا أسألك إني قال: "اللهم الغداة صلى إذا وأسلم، ًا رزق ً طيب ًا متقبلً، وأعمل ًا" وأعلم نافع

سواءا. لفظهما
الفضل أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

عمروأ، بن الحسن حدثنا قال السماك، بن حدثنا قال الزهري، الرحمن عبد بن الله عبيد
الذنوب. ترك الحارث: الدعاءا بن بشر قال قال

محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
عن قبيصة حدثنا قال المقري، الله عبد أبو حدثنا قال يعقوب، حدثنا قال حيان، بن جعفر

ًا الله يقرض الذي ذا تعالى: "من قوله في قال أبيه عن التيمي، حيان أبي عن سفيان قرض
ًا" قال أكبر. وأالله الله إلآ إله وألآ لله وأالحمد الله سبحان حسن
الحسين الله عبد أبو حدثنا قال عليه، قراءاة التنوخآي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

بن عاصم حدثنا قال المروأزي، يحيى بن محمد حدثنا قال العسكري، الدقاق محمد بن



إلى رجل قال: جاءا أوأفى، أبي ابن عن السكسكي إبراهيم عن المسعودي حدثنا قال علي،
ًا فعلمني القرآن أقرأ لآ فقال: إني وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول من يجزيني شيئ

قل: قال القرآن؟
فقبض قال بالله، إلآ قوة وألآ حول وألآ أكبر وأالله الله إلآ إله وألآ الله وأسبحان لله الحمد
ًا وأعد بيده، عليه وأارحمني لي اغفر قل: اللهم قال لي؟ فما لله هذا فقال إبهامه مع خآمس

ًا وأعد الخآرى بيده عليهن فأمسك وأارزقني، وأعافني وأاهدني فقال أدبر، ثم إبهامه مع خآمس
الخير. من يديه وأسلم: مل وأآله عليه الله صلى الله رسول

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الجهني المثنى بن الحسن بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

عبد حدثنا قال حاتم، بن سيار حدثنا قال الخراز، الحارث بن محمد حدثنا قال التستري،
عبد عن أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم عن إسحاق، بن الرحمن عبد عن زناد بن الواحد

الله صلى إبراهيم وأسلم: "رأيت وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، بن الله
الجنة أن وأأخآبرهم السلم عني أمتك محمد: أقر يا فقال بي، أسرى ليلة وأسلم وأآله عليه
وأالله الله إلآ إله وألآ لله وأالحمد الله سبحان وأغراسها قيعان، وأأنها الماءا، عذبة التربة، طيبة
بالله". إلآ قوة وألآ حول وألآ أكبر

حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
غزوأان بن محمد بن الحسين حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

ًا سمعت قال القطع، عمر بن سليمان عن بالرقة، القاضي بن هشام عن يحدث مسلم
وأسلم: "اللهم وأآله عليه الله صلى النبي دعاءا من قالت: كان عائاشة عن أبيه عن عروأة

وأمن القبر، عذاب وأمن القبر، فتنة وأمن البليا، فتنة وأمن القبر، عذاب من بك أعوذ إني
وأنق وأالبرد، بالثلج خآطاياي اغسل اللهم الدجال، المسيح فتنة شر وأمن الكفر، فتنة شر

باعدت كما خآطاياي وأبين بيني وأباعد الدنس، من البيض الثوب ينقى كما الخطايا من قلبي
وأالهرم". الكسل من بك أعوذ إني اللهم وأالمغرب، المشرق بين

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
علوية بن الحسن أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

عن حذيفة أبو بشر بن إسحاق حدثنا قال العطار، عيسى بن إسماعيل حدثنا قال القطان،
الله صلى الله رسول قال قالت، عائاشة عن أبيه عن عروأة بن هشام عن الثوري، سفيان

الصرار". مع بصغيرة صغيرة وألآ الآستغفار، مع بكبيرة كبيرة وأسلم: "ما وأآله عليه
أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غسان بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال السراج، إسحاق بن إبراهيم بن أحمد حدثنا قال سيف، بن محمد بن عمر القاسم
أبي بن أحمد حدثنا قال الثقفي، تمام بن عقبة بن شهاب بن هاشم بن محمد حدثنا

عن الرقاشي يزيد عن الله عبد بن عقبة العميس أبو حدثنا قال وأكيع، حدثنا قال الحواري،
أبواب فتحت المؤذن أذن وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أنس،

وأالقامة". الذان بين الدعاءا يرد فل السماءا
الله عبد بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
راشد، أبي بن جامع عن شريك حدثنا قال الوأدي، حكيم بن علي حدثنا قال الحضرمي،

هذا يعلمنا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان الله عبد عن وأائال أبي عن
إلى الظلمات من وأنجنا السلم، سبل وأاهدنا قلوبنا بين وأألف بيننا ذات أصلح الكلم: "اللهم

وأقلوبنا وأأبصارنا أسماعنا في لنا بارك اللهم بطن، وأما منها ظهر ما الفواحش وأجنبنا النور،
قابليها بها منبيبن شاكرين وأاجعلنا الرحيم، التواب أنت إنك علينا وأتب وأذرياتنا، وأأزوأاجنا

كريم". يا علينا وأأتمها
قال غالب، بن محمد حدثنا قال الشافعي، بكر أبو أخآبرنا قال غيلن، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال مجير، بن الرحمن عبد بن محمد حدثنا قال النعمان، بن الصمد عبد حدثني
عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن صالح، أبي عن أوأ عطاءا عن المنكدر، بن محمد

ًا قام أنه وأسلم وأآله فقال قال بمثلها، الناس يستعذ لم باستعاذة وأاستعاذ بدعاءا فدعا يوم
قولوا قال استعذت؟ كما وأنستعيذ دعوت كما ندعو أن الله رسول يا لنا كيف الناس بعض

منه استعاذك مما وأنستعيذك وأنبيك، عبدك محمد سألك مما نسألك إنا الله: "اللهم رسول يا
وأرسولك". وأنبيك عبدك محمد

عليه بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
عليه قراءاة البكائاي السري أبي بن الرحمن عبد بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال بالكوفة،



بن مسعر حدثنا قال بشر، بن محمد حدثنا قال مليل، أبو حدثنا قال وأسبعين، ثلث سنة
دعاءا من قال: كان أمامة أبي عن مرزوأق أبي عن العريش أبي عن العنبس، أبي عن كدام

الجنة وأأدخآلنا عنا، وأارض وأارحمنا لنا اغفر وأسلم: "اللهم وأآله عليه الله صلى الله رسول
لكم جمعت قد فقال يزيدنا، أن اشتهينا فكأنا كله" قال شأننا لنا وأأصلح النار، من وأنجنا

المرين.
عمروأ، بن أحمد حدثنا قال حيان، ابن أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال
أبو حدثان قال النصر، أبو كثير بن يحيى حدثنا قال النصاري، مرداش بن محمد حدثنا

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه، عن بريدة بن الله عبد عن الجريري مسعود
تقول فكيف قال وأكذا، كذا أقول قال فراشك؟ إلى أوأيت إذا حمزة يا تقول وأسلم: "كيف

علي من الذي لله فراشك: الحمد إلى آوأيت إذا قل قال وأكذا، كذا أقول قال علي؟ يا أنت
النار". من بك أعوذ وأمالكه، شيءا كل رب العالمين، رب لله الحمد فأفضل،

الله عبد حدثنا قال مسلم، حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرني "وأبه" قال
قال الطبراني، وأأخآبرنا قال ريذة، ابن وأأخآبرنا "ح" قال المسعودي حدثنا قال رجاءا بن

بن عون عن المسعودي، حدثنا قال علي، بن عاصم حدثنا قال حفص، بن عمروأ وأحدثنا
الرحمن عند اتخذ من الله: "إلآ عبد قرأ قال يزيد بن السود عن فاخآتة أبي بن الله عبد

عبد أبا يا قالوا فليقم، عهد عندي له كان القيامة: من يوم تعالى الله يقول عهدا" قال
أعهد إني وأالشهادة الغيب عالم وأالرض السموات فاطر قولوا: "اللهم قال فعلمنا؟ الرحمن

الخير، من وأتباعدني الشر من تقربني نفسي إلى تكلني إن أنك الدنيا الحياة هذه في إليك
ًا عندك لي فاجعل برحمتك، إلآ أثق لآ وأإني تخلف لآ إنك القيامة يوم إلى تؤديه عهد

ًا القاسم عن يحيى، أبو زكريا فيها وأزاد قال الميعاد، ًا خآائاف ًا مستجير ًا مستغفر إليك. راغب
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال الغرياني، بكر أبو أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عمروأ أبي بن يحيى عن عياش، بن إسماعيل حدثنا قال الحمصي، المعلى بن إبراهيم حدثنا

أمامة أبا سمعا الشيباني: أنهما الله عبد بن وأعمروأ الدمشقي سلم أبي عن الشيباني،
أسمع الساعات الله: أي رسول يا قال: قلت السلمي، عنبسة بن عمروأ حديث عن الباهلي
الخآر. الليل قال: جوف للدعاءا؟

حدثان قال عليه، قراءاة الشافعي بكر أبو أخآبرنا قال غيلن، بن طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال شعبة، حدثنا قال المؤملي، حدثنا قال غيلن، بن محمد حدثنا قال خآلف، بن الهيثم
وأآله عليه الله صلى النبي مع قال: كنا موسى، أبي عن عثمان أبي عن سليمان حدثنا
الله صلى النبي فقال وأالتكبير، وأالتهليل بالدعاءا أصواتهم الناس فرفع سفره في وأسلم
ًا وألآ أصم تدعون لستم إنكم الناس أيها وأسلم: "يا وأآله عليه ًا تدعون وأإنما غائاب ًا، سميع قريب
صلى الله رسول علي وأأتى
بالله". إلآ قوة وألآ حول لآ الجنة، كنوز من كنز على أدلك فقال: ألآ وأسلم وأآله عليه الله

قال القطراني، عمروأ بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
عن حصيفة بن يزيد حدثنا قال جعفر، بن إسماعيل حدثنا قال الزهراني، الربيع أبو حدثنا
العاص أبي بن عثمان أن جبير. أخآبره بن نافع عن السلمي كعب بن الله عبد بن عمروأ
ذلك فذكر يبطله، فكاد وأجع أخآذه وأقد وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على قدم

وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن فزعم وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله لرسول
الله بعزة أعوذ وأقل مرات سبع بها فامسح تشتكي الذي المكان على يمينك قال: ضع

وأصيحة. مسخة كل من وأقدرته
بن مهدي حدثنا قال المكي، الصايغ علي بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا "وأبه" قال

المعلى بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن وأأخآبرنا "ح" قال الرملي جعفر
بن الحكم حدثني قال مسلم، بن الوليد حدثنا قال عمار، بن هشام حدثنا قال الدمشقي،

قال قال جده، عن أبيه عن عباس بن الله عبد بن علي بن محمد حدثني قال مصعب،
ًا هم كل من له الله جعل الآستغفار لزم وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول فرج

ًا ضيق كل وأمن يحتسب". لآ حيث من وأرزقه مخرج
عبد محمد أبو حيان ابن أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الذكواني القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

يحيى بن أحمد حدثنا قال المؤذن، محمد بن يوسف حدثنا قال ، جعفر بن محمد بن الله
محمد حدثنا قال جعفر، أبي بن الحسن حدثنا قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا قال المؤدب،



وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي مع قال: كنا مالك بن أنس عن الحسن عن جحادة بن
أمة وألآ عبد من ما مرة سبعين لنا: أتموها فقال فاستغفرنا، لنا: استغفروأا فقال سفر، في

أمة أوأ عبد خآاب وأقد ذنب، سبعمائاة له غفر إلآ مرة سبعين يوم كل في الله استغفر
ذنب. سبعمائاة وأليلة يوم في أصاب

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
التمار، النضر أبو حدثنا قال الجبار، عبد بن الحسن بن أحمد حدثنا قال حيان، ابن أخآبرنا

قال هريرة، أبي عن خآالد عن الله عبيد بن إسماعيل عن العزيز عبد بن سعيد حدثنا قال
ًا رأيت ما الله يقول: أستغفر أن أكثر وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول بعد أحد

وأسلم. وأآله عليه الله صلى الله رسول من إليه وأأتوب
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

القطان، علوية بن الحسن حدثنا قال ماسي، بن أيوب بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبو
قال قال مالك، بن أنس عن الرقاشي، يزيد عن المسعودي، حدثنا قال عاصم، حدثنا قال

وأالقامة". الذان بين الدعاءا يرد وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول
عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو غيلن ابن أخآبرنا "وأبه" قال

غالب، بن محمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال
أم عن عطاءا عن الملك عبد عن صالح بن عمروأ حدثنا قال يونس، بن مزيج حدثنا قال
الغيب بظهر لخآيه الرجل وأسلم: "دعوة وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: قال كرز

ذلك". مثل وألك آمين يقول رأسه عند وأملك مستجابة،
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن الله عبد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
سويد عن لبابة أبي عن عبدة عن سفيان حدثنا قال عمر، بن إسماعيل حدثنا قال زكريا،

ًا أصابت قال غفلة، بن النبي أتيت السلم: لو عليها لفاطمة فقال خآصاصة، السلم عليه علي
الباب، فدقت فأتته أيمن أم عند وأكان قال فأتته، فسألتيه، وأسلم وأآله عليه الله صلى
ساعة في أتينا وألقد فاطمة، لدق هذا أيمن: إن لم وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي فقال

فاطمة: لقد يا فقال الباب، ففتحت الباب، لها فافتحي قومي مثلها، في تأتينا أن عودتنا ما
طعامها الملئاكة الله: هذه رسول يا فقالت مثلها؟ في تأتينا أن عودتنا ما ساعة في أتيتنا

بعثني وأسلم: وأالذي وأآله عليه الله صلى النبي فقال طعامنا؟ فما وأالحمد وأالتسبيح التهليل
ًا بالحق ًا، ثلثين منذ نار محمد آل في اقتبس ما نبي أمرنا شئت فإن أعنز أتيتنا وألقد يوم

ًا، السلم عليه جبريل علمنيهن كلمات علمتك شئت وأإن أعنز، بخمسة لك علمني فقالت آنف
ذا وأيا الخآرين، آخآر وأيا الوألين أوأل قولي: يا قال السلم، عليه جبريل علمكهن كلمات
دخآلت حتى قال: فانصرفت قالت الراحمين، أحرم وأيا المساكين، راحم وأيا المتين، القوة
بالخآرة، وأأتيتك الدنيا إلى عندك من قالت: ذهبت وأراءاك؟ ما فقال السلم، عليه علي على
أيامك. خآير أيامك خآير فقال

قال عليه، بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
العطار المقري شيبة بن محمد بن الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا

الخلفاءا، مغسل
الجمحي الحارث بن الله عبد بن إبراهيم حدثنا قال الخطابي، عمر الكبير عبد حدثنا قال

دينا، بن الحجاج حدثنا قال عبيد، بن يعلى حدثنا قال حاطب، بن محمد وألد من الكوفي
كان بآخآرة كان قال: لما السلمي برزة أبي عن العالية، أبي عن رفيع عن هاشم أبي عن

قال: يقوم أن فأراد المجلس في جلس إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
رسول يا قالوا إليك، وأأتوب أستغفرك أنت إلآ إله لآ أن وأأشهد وأبحمدك، اللهم "سبحانك
ًا الن لتقول الله: إنك وأسلم: وأآله عليه الله صلى النبي فقال خآل؟ فيما تقوله كنت ما كلم

المجلس". في يكون ما كفارة "هذه
عليه بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد حدثنا قال العزيز، عبد أخآبرنا قال قراءاة، محمد بن الحسين أخآبرنا قال بالكوفة،
أبي حدثني قال النوفلي، سليمان بن علي حدثنا قال حماد، بن يوسف حدثنا قال سهيل،

فل الله دعوت يقول: إذا كان أنه السلم عليهما علي بن زيد الحسين أبي، المام عن
ًا تكره أن فعسى لك، بالخير أعلم فإنه تعجل ًا تحب أن وأعسى نجاتك، فيه أمر فيه أمر

لك. مقدوأره من يكون ما دعوته إذا حسبك منك، لك بالخيرة أعلم وأعز جل إنه هلكتك،



عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال غيلن، بن إبراهيم بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد حدثنا قال ناجية، بن محمد بن الله عبد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله

جابر، عن المنكدر ابن عن زيد بن أسامة حدثنا قال محرز، بن محبوب حدثنا قال عمر،
ًا الله وأسلم: "سلوا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال ًا علم من بالله وأاستعيذوأا نافع
ينفع". لآ علم

هشام بن محمد بن الحسن حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
بن الحسن عن آدم بن يحيى حدثنا قال المديني، بن علي حدثنا قال البغدادي، الشطوي

لك الله غفر قلتهن إن كلمات أعلمكم وأسلم: "ألآ وأآله عليه صالح بن علي أخآيه عن صالح،
الله سبحان العظيم، العلي الله إلآ إله لآ الكريم، الحليم الله إلآ إله لك: لآ مغفور أنه على
العالمين". رب لله الحمد العظيم، العرش رب

بن الحسن عن يروأه لم الطبراني لنا قال ريذة، بن بكر أبو لنا قال السيد لنا "وأبه" قال
المديني. ابن على به تفرد آدم بن يحيى إلآ صالح،

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد بن محمود حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
قال الفرج،
عن صالح أبي عن حصين أبي عن الربيع بن قيس حدثنا قال عمروأ، بن إسماعيل حدثنا

لم ما مستجابة المؤمن وأسلم: "دعوة وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي
رحم". قطيعة أوأ إثم يكن

محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الذكواني القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عمر حدثنا قال الدوأرقي، يعقوب حدثنا قال معبد، بن الحكم حدثنا قال حيان، بن جعفر بن
قال مالك، بن أنس عن العمى زيد عن عيسى بن الله عبد حدثنا قال المسلمي، سيب بن

وأالقامة". الذان بين الدعاءا يرد وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال
حدثنا قال داوأد، بن المقدام حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

قال قال أمامة، أبي عن غالب أبو حدثنا قال الحكم، بن آدم حدثنا قال موسى، بن أسد
وأحده الله إلآ إله لآ الغداة صلة دبر في قال وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول

مائاة قدير شيءا كل على وأهو لخير، بيده وأيميت يحيي الحمد وأله الملك له له، شريك لآ
زاد أوأ قال، ما مثل قال من إلآ الرض أهل أفضل يومئذ كان رجليه يثني أن قبل مرة
قال". ما على

داره باب على بالبصرة عليه بقراءاتي بشر بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
خآليفة، أبو حدثنا قال أيوه، بن الله عبد بن طاهر الحسين أبو حدثنا قال القسامل، في
عن ربعي عن عمير بن الملك عبد عن سفيان عن يحيى حدثنا قال مسدد، حدثنا قال

باسمك قال: "اللهم فراشه، إلى آوأى إذا وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي كان قال حذيفة،
النشور". وأإليه أماتنا بعدما أحيانا الذي لله الحمد قال استيقظ وأإذا أحيا،

عليه. في بقراءاتي موشكان بن يوسف بن الحسين بن محمد عمر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال السعديين، زقاق باب قرة قنطرة مسجد

أبو حدثنا قال كامل، أبو حدثنا قال الراسي، يزيد ابن خآالد بن محمد حدثنا قال السفاطي،
كان قال اليمان، بن حذيفة عن خآراش بن ربعي عن عمير، بن الملك عبد عن عوانة

تحت يده الليل- وأضع من مضجعه -يعني أخآذ إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
بعدما أحيانا الذي لله الحمد قال استيقظ، وأإذا وأأحيا، أموت باسمك قال: "اللهم ثم خآده

النشور". وأإليه أماتنا
قدم مهرجان، خآطيب الصعدي الشاه بن العل بن أحمد بن محمد العل أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال أصفهان، علينا
بن محمد
سمعت قال منصور، عن شعبة حدثنا قال مرزوأق، بن عمر حدثنا قال القرشي، زكريا

من خآرج وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى النبي قالت: كان سلمة أم عن يحدث الشعبي
علي". يجهل أوأ أجهل أوأ أضل أوأ أذل أن بك، أعوذ إني اللهم قال بيته،

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن الله عبد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
إسحق أبي عن حمزة، أخآو حبيب بن حبيب حدثنا قال عثمان، بن سهل حدثنا قال زكريا،

بن السلم: يا عليه لعلي السلم عليها فاطمة قالت قال السلم، عليه علي عن الحرث عن



نعم، لها فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله نبي فكلم وأالرحا، العمل علي اشتد عم
فأدخآل وأاحد، لحاف في نائامان وأهما الغد من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي فأتاهما قال

مما بخادم لي أمرت فلو العمل، علي شق قد الله نبي فاطمة: يا له فقالت رجليه بينهما
ًا تسبحي ذلك خآادم، من لك خآير هو ما أعلمك أفل قال عليك، الله أفاءا وأثلثين، ثلث

ًا وأتحمدي ًا وأتكبري وأثلثين، ثلث الميزان، في وأألف اللسان، في مائاة فتلك وأثلثين، أربع
بألف". فالمائاة أمثالها عشر فله بالحسنة جاءا يقول: "من الله أن وأذلك

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
يقول: الخلدي جعفر سمعت قال عليه، قراءاة جمكان بن الحسين بن الحسن علي أبو

وأتوفني وأبقاءاه، حياته تحب من حياة أحيني الدعاءا: اللهم بهذا وأيدعو يقول، الجنيد سمعت
البطن علي احفظ اللهم حوى، وأما الرأس علي احفظ اللهم وألقاءاه، وأفاته تحب من وأفاة
وأنحن تحرمنا لآ عنه. اللهم نهيتنا عما وأاحفظنا به، أمرتنا ما علينا احفظ اللهم وأعى، وأما

بجودك نسألك إنا اللهم أعمالنا، بأحسن آجالنا اخآتم نستغفرك، وأنحن تعذبنا وألآ نسألك،
وأعليه الياب إليه من يا علمك، به أحاط ما مغفرة وأبهائاك وأعظمتك وأطولك وأمنك وأبذلك

ًا حاسبنا الحساب، ًا، حساب أجرنا اللهم مكافأة، وألآ مجازاة وألآ تأنيب، وألآ فيه تقريع لآ يسير
أوألئك وأحسن وأالصالحين، وأالشهداءا وأالصديقين النبيين من عليهم أنعمت الذين مع الصراط

ًا العالمين. رب يا آمين الراحمين، أرحم يا رفيق
قال الصايغ، علي بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

قال وأالسود، علقمة عن إسحق أبي عن الحوص، أبو حدثنا قال منصور، بن سعيد حدثنا
عدب قال
ًا عبد أذنب ما ليتين، الله كتاب في إن الله له: الله غفر إلآ الله فاستغفر فقرأهما ذنب

يغفر وأمن لذنوبهم، فاستغفروأا الله ذكروأا أنفسهم، ظلموا أوأ فاحشة فعلوا إذا "وأالذين
ًا يعمل وأقوله: "وأمن الله"، إلآ الذنوب ًا الله يجد الله يستغفر ثم نفسه يظلم أوأ سوءا غفور
ًا". رحيم

بن عمر بكر أبو حدثنا قال الشافعي، بكر أبو أخآبرنا قال غيلن، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
جرب، بن سماك عن الحوص، أبو حدثنا قال علي، بن عاصم حدثنا قال السدوأسي، حفص

أن أراد إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول كان قال عباس، ابن عن عكرمة عن
أعوذ إني اللهم الهل، في وأالخليفة السفر، في الصاحب أنت قال: "اللهم سفر في يخرج

السفر، علينا وأهون الرض، لنا اقبض اللهم المنقلب، في وأالكآبة السفر، في الفتنة من بك
ًا أهله إلى دخآل فإذا حامدوأن، عابدوأن تائابون قال: آيبون الرجوع أراد وأإذا ًا قال: أوأب لربنا أوأب
ًا، ًا". علينا يغادر لآ توب حوب

الغزال بكلة المعروأف البقال محمد بن أحمد بن الواحد عبد أحمد أبو حدثنا "وأبه" قال
حشيش بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا قال إملءا، الحافظ نعيم أبي الشيخ مستملي
قال همام، أبو حدثنا قال نصر، بن القاسم بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال إملءا، المعدل

عليه الله صلى النبي أن مالك بن أنس عن الطويل حميد عن جعفر، بن إسماعيل حدثنا
كنت قال به؟ الله تدعو كنت فقال: ما المرض نهكه وأقد يعوده رجل على دخآل وأسلم وأآله

تطيق لآ الله فقال: سبحان الدنيا، في لي فعجله الخآرة، في به معاقبي كنت أقول: ما
له النار. فدعا عذاب وأقنا حسنة الخآرة وأفي حسنة الدنيا في آتنا ربنا قلت لآ أوأ ذلك،
فشفي. وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي

الواعظ شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال عمير، بن الله عبيد حدثنا قال الفرائاضي، القاسم بن نصير حدثنا قال عليه، بقراءاتي

عدتي أنت اللهم العبد قال قال: إذا عبيد، بن يونس حدثنا قال عيسى، بن المنهال حدثنا
عسر قد النفساءا عند قالها من نعمتي، وألي وأأنت شدتي، عند صاحبي وأأنت كربتي، عند

تعالى. الله شاءا إن إخآراجه في وأجل عز الله أذن إلآ بهيمة أوأ وألدها عليها
ذمة في أصبحت إني فقال: اللهم أمسى أوأ العبد أصحب إذا عبيد بن يونس قال "وأبه" قال

فقال دابة، وألآ جان وألآ إنسان يضره لم عظيم يا خآلقك، شر من بك وأأعوذ وأجوار، منك
أسلم وأله يبغون، الله دين أذنها: "أفغير في فيقول صعبة دابة له يكون رجل يونس: ليس

في من
ًا وأالرض السموات ًا طوع وأجل. عز الله بإذن ذلك ترجعون" إلآ وأإليه وأكره
وألآ بنفسه، وأثق وأإن بامرأة رجل يخلون لآ الثلث، وأنعم عبيد: وأثلث بن يونس "وأبه" قال

ًا يجيب وألآ سمعه، من بدعة صاحب يمكن ًا. عليه يمسك دعاه وأإن أحد مصحف



قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سعدان، بن إبراهيم حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبيد محمد أبو أخآبرنا

آل مولى دينار بن عمروأ حدثنا قال زيد، بن حماد حدثنا قال بكار، بن بكر حدثنا قال
وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عمر، عن أبيه عن سالم عن الزبير،

يحيي الحمد وأله الملك له له، شريك لآ وأحده الله إلآ إله لآ السواق من سوق في قال
ألف ألف له الله كتب قدير شيءا كل على وأهو الخير بيده يموت لآ حي وأهو وأيميت
ًا له وأبنى سيئة ألف ألف عنه وأمحا حسنة، الجنة". في بيت

قال الزدي، النضر بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
عن سعد بن قيس عن حسان بن هشام عن زائادة حدثنا قال عمروأ، بن معاوأية حدثنا
من رأسه رفع إذا وأسلم: "كان وأآله عليه الله صلى الله رسول أن عباس ابن عن عطار

شيءا من شئت ما وأملءا الرض، وأملءا السموات ملءا الحمد، لك ربنا قال: اللهم الركوع
بعد".

السمان الصالحاني مهران بن الحسين بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
البزاز، بكر أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، قراءاة

عن أبيه عن الرحمن عبد بن محمد عمي حدثني قال العرزمي، أحمد بن عباد حدثنا قال
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه، عن بريدة بن الله عبد عن الجعبي جابر

قوة وألآ حول لآ وأبحمدك، اللهم سبحانك فقل الصلة، تفتتح حين كان إذا بريدة وأسلم: "يا
غيرك، إله وألآ جدك، وأتعالى اسمك تبارك لك، شريك لآ وأحدك، أنت إلآ إله وألآ بك، إلآ

وأتركع القرآن، من تيسر ما وأتقرأ أنت، إلآ الذنوب يغفر لآ فإنه لي، فاغفر نفسي ظلمت
حمده، لمن الله سمع فقل الركوع من رفعت فإذا مرات ثلث العظيم ربي فتقول: سبحان

فقل سجدت فإذا بعد، شئت ما وأملءا الرض وأملءا السموات ملءا الحمد، لك اللهم
ًا، العلى ربي سبحان أحسن الله تبارك وأبصره، سمعه وأشق خآلقه، لمن وأجهي سجد ثلث

لما إني وأارزقني، وأاهدني وأارحمني لي اغفر رب فقل السجد من رفعت فإذا الخالقين
فتبركت صلتك في جلت فإذا فقير، خآير من إلى أنزلت

الله، أنبياءا جميع وأعلى علي، وأالصلة الله، رسول وأإني أنت، إلآ إله لآ فقل التشهد، في
الصالحين". الله عباد على وأسلم

عليه بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
عليه قراءاة البكائاي السري أبي بن الرحمن عبد بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال بالكوفة،

حدثنا قال الوادعي، الحسين بن محمد الحصين أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين ثلث سنة
بن الله عبد عن ليث عن علية، بن وأإسماعيل معاوأية حدثنا قال شيبة، أبي بن بكر أبو

وأآله عليه الله صلى الله رسول بنت فاطمة عن الحسين بنت فاطمة أمه عن الحسن
الله، قال: باسم المسجد دخآل إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: كان وأسلم

قال: خآرج رحمتك. وأإذا أبواب لي وأافتح ذنوبي، لي اغفر اللهم الله، رسول على وأالسلم
فضلك". أبواب لي وأافتح ذنوبي، لي اغفر اللهم الله، رسول على وأالسلم الله، باسم

بالقايشي المعروأف محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الحسين أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد محمد أبو حدثنا قال بأصفهان، خآرسنانه درب في عليه، بقراءاتي الكسائاي المقري

وأمحمد النهاوأندي عمر بن جعفر محمد أبو حدثنا قال إملءا حيان بن جعفر بن محمد بن
سمعت قال سليم، بن كثير حدثنا قال مقلس، بن جبارة حدثنا قالآ الجوهرين الليث بن

مسح صلته قضى إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول يقول: كان مالك بن أنس
الهم عني أذهب اللهم الرحيم، الرحمن غيره، إله لآ الذي الله يقول: "باسم بيمينه جبهته

وأالحزن".
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال السفاطي، العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال الكبير الطريفي

قال الجهضمي، نصر بن علي بن نصر حدثنا قال المزي مرة بن محمد بن الله عبد طاهر
بن زيد عن البجلي مسلم أبي عن الظفاوأي، داوأد سمعت قال سليمان، بن المعتمر أخآبرنا
يقول: صلة كل دبر في يدعو وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال أرقم،
وأرب ربنا اللهم لك، شريك لآ وأحدك الرب أنت أنك أشهد أنا شيءا، كل وأرب ربنا "اللهم

ًا اجعلني شيءا، كل وأالكرام، الجلل ذا وأالخآرة، الدنيا في ساعة كل في وأأهلي لك مخلص
وأنعم الله حسبي الكبر، الكبر وأالرض، السموات نور الله أكبر، الله وأاستجب اسمع

الوكيل".



قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
محمد بن محمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا

بن هانئ سمعت قال داوأد، بن الله عبد حدثنا قال يحيى، بن محمد حدثنا قال الشطوي،
عليه الله صلى النبي أن أخآبرتها يسير عن ياسر بنت خآميصة أخآبرتني قال الجهني، عثمان

مسؤوألآت فإنه بالنامل وأيعقدن وأالتقديس وأالتهليل التسبيح يراعين أن أمرهن وأسلم وأآله
وأمستنطقات.

أخآبرنا قال عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد بن الوليد حدثنا قالآ الغرياني، وأجعفر العسكري النصر بن أحمد حدثنا قال الطبراني،

عن الجهني الله عبد بن مسلم عن عطاءا بن سليمان حدثنا قال الحراني، مسرح بن الملك
رسول كان قال الضحاك، -يعني الجهني فرمل ابن عن الجهني، ربعي بن مشجعة أبي عمه
وأبحمده الله رجليه: سبحان ثاني وأهو قال الصبح، صلى إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله

ًا كان إنه الله وأأستغفر كان لمن خآير وألآ بسبعمائاة، سبعون يقول ثم مرة، سبعين تواب
اخآتصرته. أنا الرؤيا في الحديث بقية وأذكر سبعمائاة، من أكثر وأاحد، يوم في ذنوبه

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال نعيم، أبو حدثنا قال سابور، بن الله عبد بن أحمد حدثنا قال حيان، ابن أخآبرنا
رسول قال قال مالك، بن أنس عن الحسن عن ذكوان بن نوح عن العزيز عبد بن سويد

حسنات، عشر له الله كتب الغيب بظهر لخآيه دعا وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله
في بيننا لتفرق الشجرة كان فإن أنس، قال حسنات، عشر له كتب بالسلم، بدأه وأمن

بالسلم". فنتلقى المسير،
بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

يعقوب، بن إبراهيم حدثني قال العسال، يعني نصير بن يحيى بن أحمد حدثنا قال حيان،
سعيد بن المؤمل فراس أبو حدثنا قال الحمصي، الجبائاري أيوب بن سليمان حدثنا قال

ًا سمعت قال وأداعة، بن أسد العلءا أبو حدثنا قال الحمصي، عن يحدث منبه بن وأهب
المؤمن دعوة وأسلم: "احذروأا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال ثوبان، عن طاوأوأس
وأجل". عز الله وأبتوفيق الله بنور ينظر فإنه وأفراسته

عليه، بقراءاتي العطار الضرير بن أحمد بن المظفر بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الحافظ الله عبد بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال بواسط، داره باب على

حدثني قال عروأة، بن هشام عن يحيى عن مسدد حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال السقا،
أصحاب من رجل

لآ وأحده الله إلآ إله لآ قال الصلة، في أوأ الصلة من سلم إذا كان الزبير ابن أن الزبير،
إله وألآ بالله، إلآ قوة وألآ حول لآ قدير، شيءا كل على وأهو الحمد وأله الملك له له، شريك

مخلصين الله إلآ إله لآ الجميل، الحسن وأالثناءا وأالنعماءا، الفضل له إياه، إلآ نعبد وألآ الله إلآ
يقول كان وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن وأذكر الكافروأن، كره وألو الدين له

الصلة. دبر في ذلك
قال عليه، بقراءاتي بطة بن ماشاده بن علي بن محمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد الله عبد أبو حدثنا قال السعدي، يوسف بن محمد بن العزيز عبد الحسين أبو حدثنا
البجلي، عمروأ بن إسماعيل حدثنا قال وأثلثمائاة، أربع سنة في بالمدينة المدني نصير بن

قالت: سلمة أم عن سلمة لم مولى عائاشة أبي بن موسى عن الثوري سفيان أخآبرنا قال
أسألك إني قال: "اللهم الغداة صلة صلى إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول كان
ًا ًا، رزق ًا طيب ًا، وأعلم ً نافع متقبلً". وأعمل

حدثنا قال المفيد، بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
القاسي، الرحمن عبد بن محمد بن سعيد حدثنا قال التميمي، الهيثم بن أحمد بن محمد

بن شعبة عن حازم، بن جرير عن سعيد بن الليث حدثني قال الليث، بن شعيب حدثنا قال
صلى الله رسول قالت: كان عائاشة عن مسروأق عن الضحى أبي عن منصور عن الحجاج

اغفر اللهم وأبحمدك ربنا وأسجوده: "سبحانك ركوعه في يقول أن يكثر وأسلم وأآله عليه الله
لي".

حدثنا قال البار، علي بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
جبير بن فضال حدثنا قال الكوفي، هشام بن هشام حدثنا قال الترسي، الوليد بن العباس

وأأمسى أصبح إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول كان قال الباهلي، أمامة أبي عن
من وأأرأف ابتغي، من وأأنصر عبد، من وأأحق ذكر، من أحق أنت الدعوات: "اللهم بهذه دعا



لآ لك ند لآ وأالفرد لك شريك لآ الملك أنت أعطى، من وأأوأسع سئل، من وأأجود ملك،
فتشكر، تطاع بعلمك، إلآ تعصى وألن بإذناك إلآ تطاع لن وأجهك، إلآ هالك شيءا كل تهلك،

وأكتبت بالنواصي، وأأخآذت الثغور، دوأن حلت حفيظ، وأأدنى شهيد، أقرب فتغفر، وأتعصى
أحللت، ما الحلل علنية، عندك وأالسر مغضية، لك القلوب الجال، لك وأنسخت الثار،

وأأنت عبدك، وأالعبد خآلقك، الخلق قضيت، ما وأالمر شرعت، ما وأالدين حرمت، ما وأالحرام
الرؤوأف الله

وأبحق لك، هو حق وأبكل وأالرض السموات له أشرقت الذي وأجهك بنور أسألك الرحيم،
النار من تجيرني وأأن العشية، هذه في أوأ الغداة هذه في تقيلني أن عليك، السائالين
بقدرتك".

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد حدثنا قال زكريا، بن محمد ابن يعني الله -عبد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد
الله رسول قال: كان سعيد، أبي عن أبيه عن عطية بن عمروأ حدثنا قال بكير، ابن -يعني
عليك، السائالين بحق أسألك إني قال: "اللهم صلته قضى إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى
ًا، فها عليك للسائالين فإن أوأ دعوتهم تقبلت وأالبحر، البر أهل من أمة أوأ عبد أيما حق

وأمنهم منا تقبل وأأن وأإياهم، تعافينا وأأن يدعو، ما صالح في تشركنا أن دعوتهم، استجبت
يقول: الشاهدين. وأكان مع فاكتبنا الرسول وأاتبعنا أ،زلت، بما آمنا إنا وأعنهم، عنا تتجاوأز وأأن

برهم وأأهل بحرهم أهل دعوة في أشركه إلآ وأجل عز الله خآليقة من أحد بهذا تكلم ما
مكانه". في وأهو فعمتهم

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن وأأحمد بكر أبو

عبد مرحوم أبو حدثني قال أيوب، بن سعيد حدثنا قال المقري، الرحمن عبد أبو حدثنا
الله صلى الله رسول أن أبيه، عن الجهني أنس بن معاذ بن سهل عن ميمون بن الرحيم

ًا أكل قال: "من وأسلم وأآله عليه من وأرزقنيه هذا أطعمني الذي لله الحمد قال ثم طعام
ًا، لبس وأمن ذنبه، من تقدم ما له الله غفر قوة، وألآ مني حول غير لله الحمد فقال ثوب

ذنبه". من تقدم ما له الله غفر قوة، وألآ مني حول غير من وأرزقنيه هذا كساني الذي
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الصيرفي إبراهيم بن أحمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا قال المقري، فورك بن محمد بن محمد بن الله عبد
قال المتوكل، بن إسماعيل الحمصي هاشم أبو حدثنا قال متويه، بابن المعروأف الحسن بن

سريع وأبحمدك يقول: سبحانك كان عبيد شريح عن عمر بن صفوان عن المغيرة أبو حدثان
أنت، إلآ إله لآ وأبحمدك، سبحانك لتسبيحك، الخلق خآلقت البرايا، بارئ الضعفاءا، راحم اللآءا،
التسبيح ثمر إليك وأارتفع الحمد آدى إليك الميزان، وأأقمت بالقسط، وأحكمت الرض، مددت
الغيب عالم الجبروأت ذوأ الجبار، أنت إلآ إله لآ وأبحمدك، سبحانك التقديس، وأقار إليك وأصعد

وأالملكوت، الملك بيدك شئت، ما إلآ أمرك من يظهر وألآ أحد غيبك على يطلع لآ وأالشهادة،
في وأما كائان، هو وأما يكون ما تعلم وأالخآرة، الدنيا ملك وأبيدك وأالتقدير، المفاتيح وأبيدك

كل ترى عرشك، كرسي وأقار مجلس في وأتجبرت تعاليت البحور، وأظلمات الرحام، ظلمات
الخبير. اللطيف وأأنت البصار تدرك يدركك، لآ وأشيءا شيءا كل وأتدرك تراك، لآ وأعين عين،

عليه بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
عليهما، قراءاة التميمي، جعفر بن وأمحمد السدي الحسين بن محمد أخآبرنا قال بالكوفة،

بريدة، بن إسحاق بن محمد بن إبراهيم حدثني قال سعيد، بن محمد بن أحمد أخآبرنا قالآ
عن الليثي السود بن محمد حدثني فيه، فقرأت بريدة، بن إسحاق جدي كتاب هذا قال
أبا الشهيد المام سمعت قال يعلى، بن الوليد حدثني قال السود، أبي بن منصور عمه

خآلقك، أعصى بهوان أكرمني دعائاه: اللهم في يقول، السلم عليهما علي بن زيد الحسين
ًا وأاجعلني لك، خآلقك أطوع بكرامة تهني وألآ من جعلت كما أمرك، وأاتباع طاعتك، في إمام

وألك. بك أنا فإنما إليك، وأتقرب توسل من أسعد وأاجعلني آبائاي، من مضى
الله عبد بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن أخآبرنا السيد "وأبه" قال
حفص بن عمروأ حدثنا قال سعيد، بن عثمان حدثنا قال كريب، أبو حدثنا قال الحضرمي،

وأآله عليه الله صلى النبي أن الله عبد عن شهاب، ابن طارق عن مسلم بن قيس عن
الله إلآ إله لآ أن وأيشهد فيكبر، بالصلة النداءا يسمع حين يقول مسلم من قال: "ما وأسلم

ًا أن وأيشهد ًا أعط يقول: اللهم ثم الله، رسول محمد في وأاجعل وأالفضيلة، الوسيلة محمد



يوم الشفاعة وأجبت إلآ ذكره، المقربين وأفي محبته، المصطفين وأفي درجته، العين
القيامة".

بن -يعني صالح حدثنا قال حيان، ابن أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن سهل حدثنا قال دحيم، حدثنا قال رشدين، بن حدثنا قال الكوفي، شاذان بن محمد

النبي قال: كان ثوبان، عن معدان بن خآالد عن يزيد بن ثور عن سفيان حدثنا قال هاشم،
له". شريك لآ ربي الله قال: "هو الشيءا، همه إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى

الحرني، -يعني إسحاق حدثنا قال الشافعي، بكر أبو حدثنا قال غيلن، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
رضي سلمة، أم عن وأائال أبي عن العمش عن سفيان حدثنا قال حذيفة، أبو حدثنا قال
لنا اغفر قولي: اللهم قال أقول، كيف رسول يا قلت سلمة، أبو توفي قالت: لما عنها الله
وأله،

ًا الله قالت: فأعقبني صالحة، عقبى أعقبني اللهم وأتقولين عليه الله صلى محمد منه خآير
وأسلم. وأآله

قال عليه، بقراءاتي الرحمن عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال القتات، أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عنها الله رضي سلمة أم عن شقيق عن العمش عن الثوري سفيان حدثنا قال نعيم،

ًا فقولوا الميت حضرتم وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: قال فإن خآير
قال أقول؟ الله: كيف رسول يا قلت سلمة، أبو مات فلما تقولون، ما على تؤمن الملئاكة

ًا الله قالت: فأعقبني صالحة، عقبى وأأعقبنا له، اغفر قولي: اللهم صلى الله رسول منه خآير
وأسلم". وأآله عليه الله

الطريفي في عليه بقراءاتي غسان بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال السفاطي، العباس بن محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال الكبير،
حدثنا قال الخضرمي، يزيد بن شريح حدثنا قال عثمان، بن عمر حدثنا قال نبع، بن هاروأن
الله رسول أن الله عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد حدثني قال حمزة، أبي بن شعيب
وأمحياي وأنسكي صلتي قال: إن ثم كبر الصلة افتتح إذا كان وأسلم، وأآله عليه الله صلى

فإنه الخآلق وأأحسن العمال ليسر اهدني اللهم الية، آخآر إلى العالمين، رب لله وأمماتي
أنت. إلآ شرها يقي لآ فإنه الخآلق شر وأقني أنت، إلآ لحسنها يهدي لآ

أصفهان، نزيل البغدادي المهيار بن رستة بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إملءا، العطار شيبة بن الله عبد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال بها، عليه بقراءاتي

حدثنا قال حماد، بن العلى عبد حدثنا قال مكرم، بن الحسين بن محمد بكر أبو حدثنا قال
هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي ابن سهيل عن محمد بن زهير عن منصور بن بشر

معه، فانطلقنا وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي قبا، أهل من النصار من رجل قال: دعا
ربنا علينا من يطعم، وألآ يطعم الذي لله وأقال: الحمد يده قال أوأ يديه، غسل طعم فلما

وألآ مكافأ، وألآ ربي مودع غير لله الحمد بلنا، حسن بلءا وأكل وأسقانا، وأأطعمنا فهدانا،
الشراب، من وأسقاني الطعام من أطعمني الذي لله الحمد عنه، مستغنى وألآ مكفور

خآلق ممن كثير على وأفضلني العمى، من وأبصرنا الضللة، من وأهدانا العرى، من وأكساني
العالمين. رب لله الحمد تفضيل،

يوم عليه قراءاة الشافعي بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبي بن إسماعيل بن عمر حدثنا قال وأثلثمائاة، وأخآمسين أربع سنة الخآر ربيع سلخ الجمعة،

ًا فذكر السلمي، منصور بن بشر حدثنا قال حماد، بن العلى عبد حدثنا قال غيلن، من نحو
الوأل. الحديث

عمروأ حدثنا قال سهل، بن بكر حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
الحارث بن يحيى حدثني قال سابور، بن شعيب بن عمروأ حدثنا قال البيروأتي، هاشم بن

رسول قال قال أمامة، أبي عن الرحمن عبد وأأبي القاسم عن زيد بن علي عن الزماري
إله لآ الحمد، لك مرات: اللهم ثلث يصبح حين قال وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله
ًا بك آمنت عبدك، وأأنا ربي أنت أنت إلآ ما وأوأعدك عهدك على أصبحت ديني، لك مخلص

مات فإن أنت، إلآ يغفرها لآ التي لذنوبي وأأستغفرك عملي سيئ من إليك أتوب استطعت،
إلآ إله لآ الحمد، لك مرات: اللهم ثلث يمسي حين قال وأإن الجنة، دخآل اليوم ذلك في

ًا بك آمنت عبدك وأأنت ربي أنت أنت، ما وأوأعدك عهدك على أمسيت ديني، لك مخلص
في فمات أنت، إلآ يغفرها لآ التي لذنوبي وأأستغفرك عملي سيئ من إليك، أتوب استطعت

لآ ما يحلف وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول كان قال: ثم الجنة، دخآل الليلة تلك



اليوم ذلك في فيموت مرات، ثلث يصبح حين عبد قالها ما وأيقول: وأالله غيره على يحلف
الجنة". دخآل إلآ الليلة تلك من فمات مرات، ثلث يمسي حين قالها وأإن الجنة، دخآل إلآ

الجمال، العباس أبو حدثنا قال حبان، ابن أخآبرنا قال الذكواني القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال زائادة، بن عثمان أخآبرنا قال سليمان، بن إسحاق حدثنا قال مسعود، أبو حدثنا قال

بين وأأنا إلآ بكر أبو صلى ما قيل قال مالك، بن أنس عن الوليد بن القاسم عن أخآبرنا
رضوانك، عملي خآواتيم اجعل اللهم آخآره، عملي خآير اجعل اللهم قال سلم إذا وأكان أذنيه،
لقاك. يوم أيامي خآير اجعل اللهم

قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
حدثنا قال العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

ريذة، ابن وأأخآبرنا "ح" قال عمران المعافى حدثنا قال الموصلي، الله عبد بن الغفار عبد
حدثنا قال الحضرمي، الله عبد بن الله عبد بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال

بكر أبي بن الرحمن عبد حدثنا قالآ عيسى، بن معن حدثنا قال الحرامي، المنذر بن إبراهيم
عباس ابن عن مليكة أبي ابن عن

وأبين بينهما ليس وأسلم: "دعوتان وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه، الله رضي
الغيب". بظهر لخآيه المرءا وأدعوة المظلوم، دعوة حجاب، الله

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الدوأري، خآلف بن هيثم حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

عبد بن طلحة عن سوقة بن محمد عن فضيل، بن محمد حدثنا قال كريب، أبو حدثنا قال
قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن الدرداءا، أبي عن الدرداءا أم عن كريز، بن الله
ذلك". مثل وألك آمين، الملئاكة قالت الغيب، بظهر لخآيه الرجل دعا "إذا

الذكواني الرحمن عبد بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال المقري، فورك بن محمد بن محمد بن الله عبد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة
أخآبرنا قال شعبة، حدثنا قال بكار، بن بكر حدثنا قال الخيراني، إبان بن إبراهيم بن محمد

ًا سمعت قال عمير، ابن - يعني الملك عبد كتب المغيرة أن شعبة، بن المغيرة كاتب وأراد
من فرغ إذا كان وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول أن سفيان أبي بن معاوأية إلى

شيءا كل على وأهو الحمد وأله الملك له له، شريك لآ وأحده الله إلآ إله قال: "لآ صلته
الجد". منك الجد ذا ينفع وألآ منعت، لما معطي وألآ أعطيت، لما مانع لآ اللهم قدير،

عليه، بقراءاتي الصالحاني سبط الواعظ علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إدريس، بن محمد حدثنا قال الفضل بن محمد بكر أبو حدثنا قال إيان، بن علي حدثنا قال
موسى هبيرة: أن بن الله عبد حدثني قال رزين، بن قتات حدثني قال صالح، أبو حدثنا قال
وأأنت هديتني، وأأنت خآلقتني، أنت اللهم قال أمسى وأإذا أصبح إذا كان السلم، عليه

ًا وأجل عز الله يسأل لم وأتحييني، تميتني وأأنت وأتسقيني، تطعمني إياه. أعطاه إلآ شيئ
أعطاعن وأتعالى، تبارك الله كان الكلمات، فقال: هؤلآءا سلم، بن الله عبد به فحدثت
مرات. سبع يوم كل بها يدعو عمران بن موسى

بكر أبو حدثنا قال إبان، بن علي حدثنا قال الله، عبد حدثنا قال ذر، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن قتات حدثني قال صالح، أبو حدثنا قال إدريس، بن محمد حدثنا قال المفضل، بن محمد
قال أصبح إذا كان عليه، الله صلى النبي موسى هبيرة: أن بن الله عبد حدثني قال رزين،

إلآ الرض على تقع أن السماءا، يمسك بالذي وأأعوذ لله، وأالحمد لله الملك وأأصحب أصحبنا
من بإذنه
يكن فلم ذلك، مثل قال أمسى وأإذا وأشركه الشيطان شر وأمن وأبرأ، وأذرأ خآلق ما شر
فرعون قال: فقال كريه، شيءا وألآ سم وألآ سحر وألآ إنس، وألآ جن وألآ شيطان معهما يضر

ًا فاسقه جاءا فإذا قال وأبينه، بيني حيل وألكن بلى قال تسقه؟ ألم شرابه، لصاحب سم
ًا، أن أمرتك ما تسقه لم أوأ لصاحبه فرعون قال خآرج فلما يضره، فلم ففعل قال ناقع

شيءا. العباد أيدي في وأليس وأبينه بيني حيل وألكن بلى، قال تسقيه؟
أحمد، بن محمد حدثنا قال حبان، ابن أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عن نصرة، أبي عن سفيان حدثنا قال إبان، بن محمد حدثنا قال عمر، بن محمد حدثنا قال
إذا كان وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول أن الخدري سعيد أبي عن هاروأن، أبي
العزة رب سبحان قال التسليم بعد أوأ التسليم قبل أدري لآ سفيان قال صلته، من فرغ
العالمين. رب لله وأالحمد المرسلين على وأسلم يصفون، عما



حدثنا قال إسحاق، الحسين حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
عن ذخآر بن الله عبيد عن المهلب، ابن عن عياش بن بكر أبو حدثنا قال الحماني، يحيى
وأآله عليه الله صلى نبيكم من دنوت ما قال أمامة، أبي عن القاسم عن يزيد بن علي

ينقص وألآ فيهن، يزيد لآ الكلمات، بهؤلآءا يدعو سمعته إلآ تطوع وألآ مكتوبة صلة في وأسلم،
العمال لصالح وأاهدني وأاجبرني انعشني اللهم كلها، وأخآطاياي ذنوبي، لي اغفر منهن: "اللهم

أنت". إلآ سيئها يصرف وألآ لصالحها يهدي لآ فإنه وأالخآلق،
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

علوية بن الحسن حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
مطرف عن شريك بن المسيب حدثنا قال العطار، عيسى بن إسماعيل حدثنا قال القطان،

قبل يقول، وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول كان قال سعيد، أبي عن هاروأن أبي عن
رب لله وأالحمد المرسلين على وأسلم يصفون، عما العزة رب ربك يسلم: "سبحان أن

العالمين".
أبو أخآبرنا قال بواسط، عليه بقراءاتي العطار المظفر بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عوانة حدثنا قال مسدد، حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال السقا، محمد بن الله عبد محمد
عن حازم أبي عن كلهما سيار عن هشيم حدثنا قال مسدد، وأحدنا "ح" قال منصور عن
ًا سبح وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي وأثلثين ثلث

وأحمد تسبيحة،
ًا كل على وأهو الحمد وأله الملك له له، شريك لآ وأحده الله إلآ إله وأقال: لآ وأثلثين، ثلث

البحر". زبد مثل كانت وأإن ذنوبه، غفرت قدير، شيءا
بن محمد بن وأمحمد البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبو حدثنا قالآ منهما، وأاحد كل على بقراءاتي البندار عثمان
حدثنا قال النصاري، موسى بن إسحاق بن موسى بكر أبو حدثنا قال ماسي، بن أيوب
ًا منامك عند الله تهللين وأردان، بن سلمة حدثنا قال المكي، العمري يزيد بن خآالد ثلث

ًا وأتسبحينه وأثلثين، ًا وأتحمدينه وأثلثين، ثلث فيها. وأما الدنيا من خآير فذلك وأثلثين، أربع
وأالثلثين الثامن المجلس في وأهو عنه، الله رضي بالله المرشد المام السيد "وأبه" إلى
أخآبرنا قال وأأربعمائاة، وأسبعين سبع سنة محرم من وأالعشرين السابع في إملءا وأالمائاتين،

حفص أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي العشائاري الحرني الفتح بن علي بن محمد طالب أبو
محمد بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا قال الواعظ، شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر

الصفهاني، محمد أبو قتيبة بن يوسف بن الحجاج حدثنا قال النصاري، غفير بن محمد بن
قوله في عباس ابن عن الضحاك عن عدي بن الزبير عن الحسين بن بشر حدثنا قال

تعالى: "اذكروأني الله يقول الصلة" قال وأأقم الكتاب، من إليك أوأحي ما تعالى: "اتل
إياي. ذكركم من أكبر إياكم أذكركم" فذكري

عليه بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال البكائاي، السري أبي بن الرحمن عبد بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال بالكوفة،

حدثنا قال هشام، بن الوليد حدثنا قال حرب، بن إبراهيم حدثنا قال بحر، بن الله عبد
إلى أعرابيان قال: جاءا المازني، بشر بن الله عبد عن قيس بن عمر عن يزيد بن الحارث
قال خآير، الناس أي الله رسول يا أحدهما فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول

قد وأشرائاعه السلم سنن إن الله، رسول الخآر: يا عمله. وأقال وأحسن عمره طال من
ًا لسانك يزال لآ قال به، أتشبث السلم أمر من بأمر فائاتني علي كثرت الله ذكر من رطب

وأجل. عز
الحسن بن محمد أخآبرنا قال الطبراني، أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة ابن أخآبرنا "وأبه" قال

عن القتات، يحيى أبي عن إسرائايل أخآبرنا قال رجاءا، بن الله عبد حدثنا قال كيسان بن
عن منكم عجز قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن عباس ابن عن مجاهد
يجاهده، أن العدوأ
تعالى". الله ذكر من فليكثر يكابده، أن الليل وأعن

قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أحمد -يعني صبيح ابن حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

أبو أخآبرنا قال البزار، الصباح بن محمد حدثنا قال أسيد، بن عامر حدثنا قال محمود، بن
بن حليم عن عصمة بن الله عبد عن الحارث بن مالك عن العمش عن عياش بن بكر



إذا تعالى الله يقول: "قال وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال حزام،
السائالين". أعطى ما أفضل مسألتي عن بذكري عبدي اشتغل

أن جابان بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
حماد حدثنا قال إسماعيل، بن مؤمل حدثنا قال غيلن، بن محمود حدثنا قال الجنديسابوري،

الله رسول أن عباس ابن عن حبيب بن طلق عن الطويل حميد حدثنا قال سلمة، بن
ًا الدنيا خآير أعطي فقد أعطيهن من قال: "أربع وأسلم وأآله عليه الله صلى وأالخآرة: قلب

ًا ًا شاكر ًا، وألسان ًا ذاكر ًا، البلءا على وأبدن ًا تبغيه لآ وأزوأجة صابر ماله". وألآ نفسه في خآوف
قال الساجي، يحيى بن زكريا حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

قال الكريم، عبد حدثنا قال النضر، أبو كثير بن يحيى حدثنا قال الجحدري، كامل أبو حدثنا
سمعتم وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن عطاءا حدثنا
ًا". يصيب لآ فإنه الله فاذكروأا الرعد ذاكر

أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال أيوب، بن العباس بن محمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
أبي عن سهيل عن حماد عن شعبة حدثنا قال يحيى، بن زياد حدثنا قال الخطاب، أبو حدثنا
قوم جلس قال: ما وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن أبيه عن صالح

ًا حسرة المجلس ذلك وأكان حمار، جيفة عن تفرقوا إلآ الله، ذكر غير عن فتفرقوا مجلس
القيامة. يوم إلى عليهم

سفيان ابن يعني إبراهيم حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال الرحمن، عبد أخآبرنا "وأبه" قال
زياد، بن الرحمن عبد حدثنا قال بكرة، أبو حدثنا قال المنادي، ابن حدثنا قال الظهراني،

في الذكر أهل بيوت يروأن السماءا أهل إن قال هريرة، أبي عن علقمة أبو حدثنا قال
ذكره. بقدر كل المضيئة السماءا نجوم تروأن كما الرض،

قال عليه، قراءاة التنوخآي علي المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال جدي، أخآبرني قال النسوي، سفيان بن الحسن بن سعد ابن إسحاق أخآبرنا

كما حسناتك حازم: أكتم أبو وأقال قال سفيان، أخآبرنا قال وأهب، ابن حدثنا قال حرملة،
الله. وأذكر الله حب بمثل المتنعمون تنعم وألآ المتلذذوأن تلذذ وأقال: ما سيئاتك، تكتم

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحسين حدثنا قال السماك، ابن حدثنا قال الزهري، الرحمن عبد بن الله عبد الفضل أبو
العبد، بعمل الملك، قال أوأ الملكان صعد يقول: إذا الحارث بن بشر سمعت قال عمروأ، بن

بينهما. ما له فدعوا ذكر، آخآر وأفي ذكر، أوأله في كان فإن انظروأا الله قال
بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن علي حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه،
حماد حدثنا قال حرب، بن سليمان حدثنا قال صخر، بن محمد بن محمد حدثنا قال رستم،

ًا مالك بن أنس أتينا قال ثابت، عن زيد بن لكم، يأذن أراه ما فقال شاك، هو فإذا يوم
ًا، أكون فقال: إني فتحدث فخرج أهون أجده كأني تعالى، الله وأذكرنا اجتمعنا فإذا شاكي

كان الخآير، الخبر وأهذا المجلس هذا الله رحمه أملى الصل. وألما في المالي علي. أخآر
ًا سنة الخآر ربيع من عشر الخامس السبت يوم إلى تعالى، الله رحمه بعده فبقى شاكي
الحسين المام الشيخ عليه الله وأصلى اليوم هذا في وأفاته وأكانت وأأربعمائاة، وأسبعين تسع

سكة في بالري خآانقاه جعلتها التي أخآته دار في وأدفن القرادي إسحاق بن علي بن
قبره وأنور الله رحمه وأأربعمائاة عشرة ثنتي سنة تعالى، الله رحمه مولده وأكان القوانين،

صلى الله رسول أخآبار محاسن المالي، هذه في جمع وألقد درجته، السلم دار في وأرفع
المواضع وأقيد الشأن، هذا علماءا عند صحيحة بأسانيد وأروأاها وأعيونها، وأسلم وأآله عليه الله

عن المروأية، الحاديث من وأالدرر بالغرر وأزينها موضع، في توجد تكاد لآ بتقييدات المشتبهة
العالمين. رب لله وأسلم. وأالحمد وأآله عليه الله صلى الله رسول أوألآد

 عشر الثاني الحديث
الصوم فضل

 بذلك يتصل وأما رمضان شهر صيام وأفضل
الكني، الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الدين عماد الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبي القاضي عن يروأيه الله أسعده
المرشد المام السيد حدثنا قال قراءاة، وأالده عن ذلك يروأي وأهو عليه، قراءاة الحمدوأني



سورة بن يعقوب بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا عنه الله رضي بالله
نافع عن عباد حدثنا قال بسطام، بن الهياج حدثنا قال بكار، بن محمد حدثنا قال البغدادي،

يوم، ذات وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال الغفاري، مسعود أبي عن
يكون أن العباد لتمنى رمضان، شهر في ما العباد يعلم يقول: "لو رمضان شهر أهل وأقد

الله صلى الله رسول فقال حدثنا، الله نبي خآزاعة: يا من رجل فقال سنة، رمضان شهر
حتى الحول، رأس إلى الحول رأس من رمضان، لشهر لتزين الجنة وأسلم: "إن وأآله عليه

العين الحور فنظر الجنة، شجر وأرق فصفقت العرش، تحت من ريح هبت ليلة أوأل كان إذا
ًا الشهر هذا في عبادك من لنا اجعل رب فقلن: يا ذلك إلى وأتقر بهم أعيننا تقر أزوأاج

العين، الحور من يوم كل في زوأجة الله زوأجه إلآ رمضان صام عبد من وأما بنا، أعينهم
امرأة كل على الخيام في المقصورات الحور به الله نعت مما مجوفة درة من خآيمة في

ًا سبعون وأيعطى الخآرى، لون على حلة منها ليس حلة، سبعون منهن ليس الطيب، من لون
سبعين على بالدر موشح ياقوت، من سرير على منهن امرأة وأكل الخآر يشبه لون منه

ًا ًا، السبعين وأفوق استبرق، من بطائانها فراش سبعون منهن امرأة وألكل أريكة، سبعون فراش
من لون فيها ذهب من صحفة وأصيف كل مع زوأجها للقيا وأصيفة وأسبعون لخدمتها، وأصيفة

من سرير على ذلك، مثل زوأجها وأيعطى لوأله، تجد ما مثل اللذة من لخآره تجد الطعام،
شهر من صامه يوم لكل هذا الحمر بالياقوت موشح ذهب، من سوار عليه حمراءا ياقوتة

الحسنات". من عمل ما سوى رمضان،
شهر من وأالعشرين السادس الخميس يوم عنه الله رضي المام السيد حدثنا "وأبه" قال

بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا رجب الصم الله
بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة،
الحارث حدثني قال وأهب، ابن حدثنا قال الرملي، موهب بن يزيد حدثنا قال المكي، داوأد
وأهو أوأس بن شداد على قال: دخآلت نسي بن عبادة عن زيد بن الواحد عبد عن نبهان بن

فقلت: وأما قال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول من سمعتهما حديثان فقال يبكي،
على قال: دخآلت هما؟

ًا وأجهه في فرأيت وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول الله رسول قلت: يا ساءاني، شيئ
وأالشهوة الشرك بعدي، من أمتي على أتخوفهما أمران قال وأجهك، في أرى الذي هذا ما

ًا يعبدوأن لآ إنهم أما الخفية، ًا، وألآ شمس ًا وألآ قمر ًا، وألآ حجر بأعمالهم، يراءاوأن وألكنهم وأثن
العبد قال: يصبح الخفية، الشهوة وأما قلت نعم، قال ذلك؟ الله: أشرك رسول قلت: يا
ًا، صومه. وأيدع فيواقعها شهواته، من شهوة له فتعرض صائام

بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال عليه، قراءاة القطيعي شبيب بن مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد

مالك، بن أنس عن الطويل حميد حدثنا قال عمارة، بن عون حدثنا قال القرشي، يونس
النهار". نصف وأبين بينه ما بالخيار وأسلم: "الصائام وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
بن محمد بن الله عبد حدثنا قال علينا، قدم البخاري الحارمي إبراهيم بن أحمد نصر أبو

بن محمد حدثنا قال الكوفي، العطار المهدي بن علي بن محمد حدثنا قال الحافظ، يعقوب
عائاشة عن أبيه عن عروأة، بن هشام عن حبيب بن عابد حدثنا قال الحارثي، زيد بن حماد

فيه تضاعف عظيم، شهر وأسلم: "رجب وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: قال
غيره". في تضاعف لآ ما الحسنات،
الصوفية شيخ الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة بأصفهان

الشافعي، حدثنا قال المزني، أخآبرنا قال الطحاوأي، سلم بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال
أبي وأعن هريرة أبي عن سعيد عن عجلن، ابن حدثنا قال عيينة، بن سفيان وأأخآبرنا قال

الزناد.
أحدكم أصبح قال: "إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن هريرة أبي عن العرج عن
ًا ًا يوم وأإذا الزناد، أبو صائام". وأزاد إني فليقل شاتمه امرؤ وأإن يجهل، وألآ يرفث فل صائام
صائام. إني فليقل صائام وأهو طعام إلى أحدكم دعي

أصل من عليه بقراءاتي السواق بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال عليه، قراءاة ماسي بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال سماعه،



حدثنا قال هشام، حدثنا قال الدمشقي، النصاري عاصم بن محمد بن جعفر بن محمد
قال شعيب،

أبي عن الرماني معبد بن الله عبد عن جرير ابن غيلن ابن عن قتادة، عن سعيد حدثنا
ًا قتادة: أن أوأ يصوم، كيف صومه عن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سأل أعرابي

ًا، قوله وأكرر وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول فغضب صومه، ما قال فلما مرار
الله: رجل رسول يا عمر قال الغضب وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول عن ذهب

الله: رسول يا فقال أفطر، وألآ صام ما قال أوأ أفطر، وألآ صام لآ قال كله، الدهر يصوم
وأإفطار يوم بعض صوم قال كله، الدهر صوم قال: ذاك شهر، كل من أيام ثلثة فصيام
عليه داوأد أخآي صوم ذلك قال يوم؟ وأإفطار يوم صوم قال ذلك، يطيق وأمن قال يوم؟

علي وأأنزل فيه وألدت يوم ذلك قال الآثنين؟ صوم قال السلم، عليه الله نبي فإنه السلم،
السنة. يكفر قال عاشوراءا؟ صوم قال قبلها، وأما السيئة يكفر قال عرفة؟ صوم قال فيه،

أبو حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد بن أحمد حدثنا قال الواعظ، عثمان بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عمر حفص

أبو وأحدثنا قال القاسم، أبو القاضي حدثنا قال الرقي، سعيد بن علي حدثنا قال سالم، بن
نصر أبو حدثنا قال النبيل، الشاهد الزجاج عبيد بن محمد بن الله عبد بن علي الحسن
ضمرة حدثنا قال الشامي، سعيد بن علي حدثنا قال الخلل، أيوب بن موسى بن حبشون

ثمانية يوم صام قال: من هريرة، أبي عن شهر عن مضر عن شوذب ابن عن ربيعة بن
ًا، ستين صيام له الله كتب الحجة، ذي من عشر النبي أخآذ يرخآم. لما غد يوم وأهو شهر
وألي فقال: ألست السلم عليه طالب أبي بن علي بيد وأسلم وأآله عليه الله صلى

لك بخ بخ عمر فقال مولآه، فعلي مولآه كنت من قال الله، رسول يا بلى قالوا المؤمنين؟
لكم أكملت تعالى: "اليوم الله فأنزل مؤمن، كل وأمولى مولآي أصبحت طالب أبي ابن يا

ًا، ستين صيام له الله كتب رجب من وأعشرين سبعة يوم صام دينكم" وأمن أوأل وأهو شهر
بالرسالة. وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي على السلم عليه جبريل هبط يوم

البغدادي المهيار بن رستة بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
العطار الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال بأصفهان، عليه قراءاة
حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين سبع سنة من الخآرة جمادى من خآلون لثمان الآثنين يوم إملءا

حدثنا قال الصفهاني، شبيب بن إبراهيم بن محمد حدثنا قال الصفهاني، محمد بن محمد
بن إسماعيل

الله رسول قال قال أنس، عن ثابت عن شعيب عن الزبرقان داوأد حدثنا قال البجلي، عمر
الله، باسم فليقل صائام وأهو طعام، أحدكم إلى قرب وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى

أنت إنك مني تقبله وأبحمدك، سبحانك أفطرت، رزقك وأعلى صمت لك اللهم لله، وأالحمد
العليم". السميع

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
زيد حدثنا قال عبدان، حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

مجاهد عن زياد أبي بن يزيد عن المنهال بن هدية عن همام أبو حدثنا قال الحريش، بن
ثلث، عن وأنهاني بثلث وأسلم، وأآله عليه الله صلى خآليلي أوأصاني قال هريرة، أبي عن

أن من وأنهاني الفجر وأركعتي شهر، كل من أيام ثلثة وأصيام النوم، قبل بالوتر أمرني
الثعلب. التفات ألتفت وأأن الديك، نقر أنقر وأأن القرد، إقعاءا أقعى

قصره في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
الحاركي، المغيرة أبي بن الرحمن عبد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال الكبير، بالطريفي

قال بشر، حدثنا قال مسدد، حدثنا قال المازني، حيان بن محمد العباس أبو حدثنا قال
كنت قال أبيه، عن المسيب بن سعيد عن الزهري عن إسحاق بن الرحمن عبد حدثنا

ًا له فألطف الشام أهل عن فسأله الشام، أهل من رجل فجاءا الخطاب، بن عمر مع جالس
الفطر، عجلتم ما بخير تزالوا لن قال الفطر، يعجلون قال عنه، سأله فيما فكأن المسألة،

وأغيره. الكلم في التنطع: التعمق السيد قال العراق، أهل بنطع ينطعوا وألن
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

يزيد بن راشد بن محمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآرنا
عن شعبة حدثنا قال داوأد، أبو حدثنا قال المعمرين، من وأكان وأمائاتين، تسعين سنة المديني
أصبح أن من إلي أحب صدري في الخناجر تختلف قال: لن جبير، بن سعيد عن العمش

ًا أفطر. ثم صائام



قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال الكاتب، الجهم بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد جعفر أبو حدثنا
بكير بن الله عبد حدثنا قال السدي، يعقوب بن عباد حدثنا قال الطبري، زيد بن جرير
أن شيخ حدثني قال الرحمن، عبد ابن العلءا عن سوقة بن محمد عن عمارة بن وأبشر
ً إلى قام رجل
إن قال اليمان؟ عن أخآبرني المؤمنين أمير يا فقال السلم، عليه طالب أبي بن علي

شعب أربع على منها فالصبر وأالجهاد، وأالعدل وأاليقين الصبر على دعائام أربع على اليمان
وأمن الشهوات، عن سل الجنة إلى اشتاق فمن وأالترقب، وأالزهد وأالشفق الشوق على

ترقب وأمن بالمصيبات، تهاوأن الدنيا في زهد وأمن المحرمات، عن رجع النار من أشفق
الحكمة، وأتأوأيل الفطنة، تبصره على شعب، أربع على الخيرات. وأاليقين إلى سارع الموت

الحكمة أوأل وأمن الحكمة تأوأل الفطنة تبصر الوألين. وأالعدل. فمن وأسنة العبرة، وأموعظة
غائاص شعب: على أربع على الوألين. وأالعدل في كان فكأنما العبرة عرف وأمن العبرة عرف
علم وأمن العلم، جميع فسر فهم فمن الحلم، وأروأضة الحكم وأزهرة العلم وأغيرة الفهم
شعب: أربع على أمره. وأالجهاد يفرط وألم الناس في عاش حلم وأمن الحكم، شرائاع عرف
أمر فمن الفاسقين، وأشنآن المواطن في وأالصدق المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر على

المواطن في صدق وأمن المنافق، أرغم المنكر عن نهى وأمن المؤمن، ظهر شد بالمعروأف
فقام له، وأجل عز الله وأغضب وأجل عز لله غضب الفاسقين شنئ وأمن عليه، ما قضى

ًا حبيبك له: أحبب فقال رأسه فقبل رجل إليه ًا بغيضك يكون أن عسى ما هون ما، يوم
ًا بغيضك وأأبغض ًا حبيبك يكون أن عسى ما، هون ما. يوم

القاسم أبو حدثنا قال عليه، قراءاة المقنعي محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
الحسن أبو أخآبرنا قال دريد، بن بكر أبو أخآبرنا قال الكاتب، زنجي بن محمد بن إسماعيل

في خآريمة بن العباس على دخآلت قال رجل، أخآبرني قال أبيه، عن الخضر، ابن -يعني
ًا جزع قد فرأيته فيه مات الذي مرضه ًا جزع بك، أرى الذي الجزع؟ هذا له: ما فقلت شديد
كأس وأله الجزعا أبدي الموت جزعي=وألمثل أبدى الموت ذكرت يقول: إن أنشأ ثم فبكى

جزعا منها العيشة في وأإن=مد تسقيه سوف حي كل السلعا منه بالصاب دائارة=مزجت بنا
أبالي لم عيشي اخآضر لنفسه: إذا العقيلي علي بن محمد المعالي أبي للشيخ الحكايات من

يعطى الذي عاجلً=وأليس يهلك الشيب بدءا كل فما أسودا دام أم اليام بعارضي=أبيضه
مخلدا الشباب

فهو الذكر جميل توخ الردى عاجله الثدي رضيع من بعده=وأكم عمر السن في طاعن فكم
في النار مثل العمر وأأيامه=في الدهر ترى وألبعضهم: أما مؤبدا يدوأم ما نعيم مؤبد=وأخآير

صاحب شعيب أبا إن قيل الربح سوى شيءا مرة يدي=من في ما الريح مر يمر الشيح
عن فقال: سألتني مخلوق؟ غير أم مخلوق، عندك العتاهية: القرآن لبي قلت قال دوأارد،

حتى الجواب، هذا فأجابني عليه فأعدت فأمسك، الله، غير عن قلت الله، غير عن أوأ الله
ًا، ذلك فعل حمار. وألكنك أجبتك قد فقال تجيبني، لآ لك ما له فقلت مرار

يوم لفظه من إملءا عنه، الله رضي بالله المرشد المام الجل السيد حدثنا "وأبه" قال
بن الكريم عبد طالب أبو أخآبرنا قال وأسبعين، أربع سنة شعبان شهر من الثالث الخميس

بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال بأصفهان، الصوفية شيخ الحسناباذي الواحد عبد
سيار بن أحمد حدثنا قال جميل، بن إبراهيم ابن إسحاق اخآبرنا قال إملءا، حيان بن جعفر

قال القطان، سعيد بن يحيى حدثنا قال الحمصي، مصفى بن محمد حدثنا قال المروأزي،
زكاة في مالك بن أنس عن الرقاشي يزيد عن عمروأ بن ضرار عن محمد بن سيف حدثنا

مملوكيهم المسلمون وأدعا رمضان، شهر صيام على وأالمسكين الضعيف بها فقووأا أموالهم
أقاموا حد عليه كان فمن السجون، أهل الولآة وأدعت رمضان، شهر ضرائاب عنهم فحطوا

وأبعث وأاعتكفوا، اغتسلوا رمضان شهر إلى المسلمون نظر إذا حتى سبيله، خآلوا وأإلآ عليه،
فيه وأفتحت الجن، أعقار فيه فغلوا رمضان شهر من ليلة أوأل في ملئاكة وأجل عز الله

أهل عن العذاب فيه وأرفع للعباد، الرزق فيه وأبسط النار أبواب وأأغلقوا السماءا، أبواب
ًا صام فمن القبور، ليلة قام وأمن عام، مائاة مسير النار من تباعد رمضان شهر من يوم

تلك ليلته صلة كانت القدر ليلة قام وأمن القدر، ليلة أجر مثل له كان رمضان شهر من
وأتسبيح فصيام النهار أما المسلمون وأكان عبادة، يعني أشهر وأأربعة سنة وأثمانين ثلثة

وأالقيام. وأالسجود الوحي فتلوأة الليل وأأما وأصدقة



عليه بقراءاتي البندار السواق بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال أصله، من

بن إبراهيم
الحسن سمعت قال عمران، أخآبرنا قال مرزوأق، بن عمروأ حدثنا قال البصري، الله عبد

يستحب. كان ذلك فإن لرمضان شعبان هلل في قال: انظروأا
قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن علي بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
حدثنا قال أبي، حدثنا قال الرازي، بكر أبي بن علي بن عمر حدثنا قال الرازي، إسماعيل

وأآله عليه الله صلى النبي قال: كان سعد، بن سهل عن حازم أبي عن محمد بن عمر
في صومه أكثر وأكان يصوم، لآ يقال حتى وأيفطر يفطر، لآ يقال حتى يصوم وأسلم،

شعبان.
بأبي المعروأف المؤدب الملحمي الحسن بن علي بن الوهاب عبد تغلب أبو حدثنا "وأبه" قال

قال إملءا، الحريري زكريا بن المعافى الفرج أبو حدثنا قال ببغداد، وأأصله لفظه من حنيفة
عبد حدثنا قال إبراهيم، بن يعقوب حدثنا قال المحاملي، إسماعيل بن الحسين حدثنا

سلمة، أم عن سلمة أبي عن الجعد أبي عن سالم عن منصور عن سفيان عن الرحمن
شهرين صام وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول رأيت قالت: ما عنها الله رضي

برمضان. شعبان يصل كان أنه إلآ متتابعين
بأصفهان، عليه قراءاة الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن أحمد أخآبرنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال
عن سفيان حدثنا قال الشافعي، حدثنا المزني. قال حدثنا قال الطحاوأي، سلمة بن محمد

عن أخآبريني أمه فقلت: أي عائاشة على يقول: دخآلت سلمة أبا سمعت قال لبيد، أبي ابن
وأآله عليه الله صلى الله رسول فقالت: كان وأسلم؟ وأآله عليه الله صلى الله رسول صيام
شهر في صام رأيته وأما أفطر، قد نقول حتى وأيفطر صام، قد نقول حتى يصوم وأسلم

قليلً. إلآ يصومه كان بل كله يصومه كان شعبان، في صيامه من أكثر قط
حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

محمد بن الله عبد حدثنا قال المخلص، العباس بن الرحمن عبد بن محمد طاهر أبو
عن معاوأية حدثني قال وأهب، بن الله عبد حدثنا قال نصر، بن بحر حدثنا قال النيسابوري،

عائاشة على وأدخآلت فقالت رجب، تصوم كانت أنها أمه عن سعيد بن أزهر عن صالح
ًا صائامة كنت عائاشة: إن فقالت رجب، تصوم أنها لها فذكرت فصومي محالة، لآ شهر
قالت: الفضل، فيه فإن شعبان

ًا، يصومون ناس وأسلم وأآله عليه الله صلى الله لرسول ذكر صلى الله رسول فقال رجب
شعبان". صيام عن هم وأسلم: "فإين وأآله عليه الله

قراءاة المتوتى البكا زمويه بن يحيى بن أحمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال السفاطي، محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال بالبصرة، الحي مسجد في عليه
يزيد حدثنا قال الملك، عبد بن محمد حدثنا قال بكر، أبا -يعني سعيد بن محمد بن أحمد

الله رسول سئل قال أنس، عن ثابت عن الرفيق، صاحب صدقة حدثنا قال هاروأن، بن
ًا شعبان فقال: "صوم أفضل؟ الصيام وأسلم: أي وأآله عليه الله صلى قيل لرمضان، تعظيم
رمضان". في فقال: صدقة أفضل؟ الصدقة فأي

بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
قال موسى، بن يونس بن محمد حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
عن الهيالي حصين بن الرحمن عبد حدثنا قال العنبري، غسان أبو كثير بن يحيى حدثنا
الله رسول قال: كان الشجرة، أصحاب من وأكان أبيه عن الزرقي عبيد عن دينار بن عمروأ
وأالسلمة وأاليمان بالمن علينا أهله قال: "اللهم الهلل رأى إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى
وأجل". عز الله وأربك ربي

القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال السفاطي، الفضل بن العباس حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان

قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن وأأخآبرناه السيد "ح" قال الرقام الوليد بن عياش
عن العلى عبد حدثنا قال الرقاشي، مروأان ابن أزهر حدثنا قال أحمد، بن عبدان وأحدثنا
أبي عن أصحابنا حدثنا قال الخصاصية بن بشير عن كليب بن جري عن قتادة عن سعيد
بها يجتن جنة ربه: "الصوم عن يروأى قال وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن هريرة



نفسي وأالذي أجلي، من وأشهوته طعامه يدع به، أجزي وأأنا لي وأالصوم النار، من عبدي
المسك". ريح من أطيب القيامة يوم الله عند الصائام فم لخلوف بيده،

قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو أخآبرنا قال البجلي، سنبك بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن عمر القاسم أبو أخآبرنا

زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشناني، مالك بن علي بن الحسن بن عمر الحسين
قال المروأروأذي،

أبيه عن محمد بن جعفر بن موسى حدثني قال العور، المروأزي إبراهيم بن موسى حدثنا
عليهم علي أبيه عن الحسين، بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر

ًا صام وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، الله سبيل في يوم
ثمارها". من يأكل الجنة وأأدخآله النار، عن وأجهه به الله صرف

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إسحاق بن بهلول حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

قال: مطرف، عن غيلن عن ميمون بن مهدي عن منصور بن سعيد حدثنا قال النباري،
زمانهم. قدر على الناس عقول

الله عبيد حدثنا قال الظهراني، حدثنا قال محمد، أبو أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال
صف حاتم بن لعلي معاوأية قال: قال يحيى عن السري عن ضمرة حدثنا قال الجهم، بن
أتوا. ما قوم عدل وأجورك مضوا، قد قوم جور قال: عدلك زماننا؟ لنا

أبو حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن محمد -يعني الباغندي حدثنا قال الشيباني، محمد بن الله عبد بن محمد المفضل

بن عمروأ حدثنا قال بشير، بن الحكم حدثنا قال حميد، بن محمد حدثنا قال سليمان، بن
حاجتي منه أدركت قال أوأ به ظفرت فيه كن من ثلث إبليس قال: قال الملئاي يعني قيس

برأيه. وأأعجب ذنوبه، وأنسي عمله، استكثر من
حدثنا قال عليه، بقراءاتي الشافعي البصري حبيب بن محمد بن علي أنشدنا "وأبه" قال

العباس مولآة فتيحه أنشدتنا قال بالبصرة، الزدي خآلف بن الله عبد ابن المعلى بن محمد
صورة في الكائان=وأجسمك بالمصر لنفسه: كأنك العلف بكر أبو قالت: أنشدنا الحسن بن

على نزهة=بحث صنته الذي وأقام خآائان أجل إلى خآادع=كذوأب أجل من صرت وأقد البائان
البلى=حصلت بدار انتهيت فلما دافن إلى حاملين غاسل=إلى إلى ناقلين فمن الصائان نقله
باطن في تسكن ظاهر=فأصبحت في تسكن كنت وأقد الراهن العمل على

ًا ستترك ًا الواهن المظلم بيتك البنا=إلى وأثيق بيت منزل إلى الساكنو_ن بها يعيش وأدار
تغلب أبو حدثنا "وأبه" قال للساكن الغبن من نفسه=فويل امرؤ يغبنن فل الساكن البيت

لفظه من حنيفة بأبي يعرف المؤدب الملحمي محمد بن الحسين بن علي بن الوهاب عبد
عبد حدثنا قال إملءا، الحريري طرازه بن زكريا بن المعافى الفرج أبو حدثنا قال وأأصله،

من خآلت لليلة السبت يوم في لفظه من إملءا البغوي العزيز عبد بن محمد بن الله
قيس، بن نوح حدثنا قال الشعث، أبو حدثنا قال سنة، وأثلثمائاة عشرة سبع سنة المحرم

عوف، بن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن شيبان بن النضر عن علي بن نصر حدثنا قال
ًا تحدثنا له: ألآ قلت قال عليه الله صلى الله نبي من أبوك سمعه أبيك، من سمعته حديث
وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله نبي فقال رمضان شهر أقبل بلى؟ قال وأسلم، وأآله

وأقامه صامه فمن قيامه، للمسلمين سننت وأإني صيامه، وأجل عز الله افترض شهر رمضان
ًا ًا إيمان أمه". وألدته كيوم ذنوبه، من خآرج وأاحتساب

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
حدثنا قال زياد، بن سهل أبو أخآبرنا قال الزرق، الفضل بن الحسين بن محمد الحسين أبو

عن معاوأية بن مروأان حدثنا قال سعيد، بن سويد سمعت قال شبيب، بن علي بن الحسن
أن الصامت بن عبادة عن آمنة أبي بن جنادة عن نسي بن عبادة عن قيس أبي بن محمد
ًا قال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول رمضان، شهور رمضان: "أتى شهر وأحضر يوم

ينظر الدعاءا، فيه وأيستجاب الخطايا فيه وأيحط الرحمة فيه الله يغشيكم وأخآير، بركة شهر
ًا، أنفسكم من الله فأروأا وأتباهيكم تنافسكم إلى فيه الله من الشقى كل الشقى فإن خآير

الله". رحمة فيه حرم
القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال التستري، إسحاق بن الحسين حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان
عبد بن عمر وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن وأأخآبرنا "ح" قال يحيى بن حرملة



بن عمروأ أخآبرني قال وأهب، ابن حدثنا قالآ أبي، حدثنا قال المصري، مقلص بن العزيز
قال الكوع، بن سلمة عن سلمة مولى يزيد عن الشج بن الله عبد بن بكير عن الحارث

شاءا وأمن صام شاءا من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عهد في رمضان في كنا
بطعام وأافتدى أفطر

فليصمه". الشهر منكم شهد الية: "فمن هذه نزلت حتى مسكين
مكشوف الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال بأصفهان، الصوفية شيخ الرأس
هشام حدثنا قال مسلم، بن محمد بن الله عبد حدثنا قال الحافظ، نعيم أبي بانتقا القمري

أبي عن الزهري عن الصلت بن مسلمة حدثنا قال سوار، بن سلم حدثنا قال عمارة، بن
وأأوأسطه رحمة، رمضان شهر وأسلم: "أوأل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة،
النار". من عتق وأآخآره مغفرة،

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الكسائاي علي بن محمد بن إبراهيم نصر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد -يعني يعلى أبو أخآبرنا قال المقري، عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر

قال عمروأ، بن الله عبد حدثنا قال حيان، بن موسى حدثنا قال الموصلي، المثنى علي
عن أبيه عن طلحة بن يحيى بن بلل حدثني قال المديني، سفيان أبي بن سليمان حدثنا
قال: الهلل رأى إذا كان وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن الله عبيد بن طلحة جده

الله". وأربك ربي وأالسلم وأالسلم وأاليمان باليمن علينا أهله "اللهم
حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

محمد بن جعفر حدثنا قال المقري، الحزقي جعفر بن أحمد بن إبراهيم القاسم أبو
بن عطاءا عن الحوص أبو حدثنا قال الحارث، بن منجاب بن محمد حدثنا قال الغرياني،
عن يحدثنا فأنشأ السلمي فرقد ابن عقبة بيت في قال: كنا السلمي، عرفجة عن السايب
فأذن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أصحاب من هو فإذا عليه رجل فاستأذن رمضان،

ًا حدثنا فلن أبا يا أوأ فلن عقبة: يا له قال عقبة رآه فلما له، رسول من سمعته مما حديث
وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال: سمعت رمضان، في وأسلم وأآله عليه الله صلى الله

الجنة أبواب وأفتحت جهنم أبواب وأغلقت الشياطين صفدت رمضان كان يقول: "إذا وأسلم
رمضان". يقنضي حتى أقصر الشر باغي وأيا هلم، الخير باغي يا ليلة كل مناد وأنادى

محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
يعقوب، بن يوسف محمد أبو القاضي حدثنا قال ماسي، بن أيوب بن إبراهيم بن الله عبد
عطاءا عن ليلى أبي ابن عن الثوري سفيان حدثنا قال العبدي، كثير بن محمد حدثنا قال
خآالد بن زيد عن

ًا جهز وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الجهني، ًا جهز أوأ حاج أوأ غازي
ًا، فطر أوأ أهله في خآلفه شيءا". أجره من ينقص أن غير من أجره مثل له كان صائام

حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
شعبان من المنصف الجمعة يوم إملءا الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

عباد بن محمد حدثنا قال أحمد، بن الله عبد حدثنا قال وأثلثمائاة، وأخآمسين ثلث سنة
تميم بن عمروأ عن زيد بن كثير عن التبان، إسماعيل ابن -يعني حاتم حدثنا قال المكي،

أظلكم قال: "قد وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن هريرة أبي عن أبيه عن
شهر المؤمنين على دخآل ما وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول بمحلوف هذا شهركم

منه". لهم شر شهر المنافقين على دخآل وأما منه لهم خآير
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق بن عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

بن أحمد العباس أبو حدثنا قال عليه، قراءاة القطيعي مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
عن عوانة أبو حدثنا قالوا الهيصم، بن وأنعيم هشام بن وأجلف مسدد حدثنا قال البار، علي
في فإن وأسلم: "تسحروأا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أنس، عن قتادة

بركة". السحور
أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الحرني الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن يحيى محمد أبو حدثنا قال الدقاق، المام المنتاب بن محمد بن عمروأ بن عثمان الطيب
قال المبارك، ابن أخآبرنا قال المروأزي، الحسن بن الحسين حدثنا قال صاعد، بن محمد
به وأانتفعوا وأاعقلوه العلم قال: تعلموا الرحبي، عبيد بن حبيب عن عثمان بن حريز أخآبرنا

الرجل يتجمل كما بالعلم يتجمل أن العمر بكم طال إن يوشك فإنه به، لتجملوا تعلموه وألآ
بثوبه.



الشافعي الفقيه الطبري طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال طرازه، أبو زكريا بن المعافى الفرح أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي

أبي قبر على قرأت يقول أدب صاحب وأكان الديب، إبراهيم بن إسحاق سمعت قال مخلد،
مصرعي مثل بمصرعي=فاحذري رهن أنا وأعي عي ثم عي تسمعني=ثم حي العتاهية: أذن

دعي أوأ منه التقى=فخذي سوى زادي ليس مضجعي فارقت حجة=ثم سبعين عشت
أنشدنا يقول، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبا القاضي سمعت "وأبه" قال

محمد أبي القضاة لقاضي الزرق الجرجاني القاسم بن الله عبد بن محمد بكر أبو القاضي
اسم لمن ابني الحماني: لمن للعلوي بالناس غاص وأمجلسه معروأف بن أحمد بن

ًا=وأأسلمني إخآواني صار ما إذا الجديدا الشيءا استطرف المطايا=لمن وأحيدا زمني بنو رفات
ًا أعاشر على بخطه القضاة قاضي فكتبها اللحودا اعتنقوا قد شكول=وأأشكالي لهم معشر

ًا فلقيته مات أن إلى وأينشدها عنها يسأل يزل فلم تقويمه، ظهر داره من بالقرب يوم
عنها تسألني قصدتني أنك فقال: علمت هذا؟ فقلت: ما علي يسلم أن قبل بنشيدها فبدأني

بعض. على بعضنا وأسلم لك وأقع كما فقلت: هو
أحمد بكر أبو أنشدنا قال البيضاوأي، إبراهيم بن علي بن محمد طالب أبو أنشدنا "وأبه" قال

بن مرثد بن محمد بكر أبو أنشدنا قال البزاز، شاذان بن محمد بن الحسن بن إبراهيم بن
بن محرز كتاب في البيات هذه وأجدت قال بكار، بن الزبير أنشدنا قال الخزاعي، محمود
الدهر صرف غد=إن من يوم يغرنك النهدي: لآ جرثومة بن لعمروأ هريرة أبي مولى جعفر
وأإن بالصافي ليس فاحتلب لبون درت غرته=وأإذا على الصغر ذا ساد وأيهيب يفنى

ًا يصبح من صفيته=عيش ًا رأينا كم للريب نصب وأأبو فانقلب عناه الدهر مأمن=قلب في ملك
وأللدهر الدهر راقب=عقب فإني الدهر فارقب اللعب تلك به الدهر أزمانه=لعب في قابوس

من التاسع الخميس يوم لفظه من إملءا بالله المرشد المام السيد حدثنا "وأبه" قال عقب
أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال المبارك، الله شهر

صالح، أبي بن عثمان بن يحيى حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو
أبو حدثني قال مطرف، بن محمد غسان أبو أخآبرنا قال مريم، أبي بن سعيد حدثنا قال

الخيط لكم يتبين حتى وأاشربوا "وأكلوا الية هذه نزلت قال: لما سعد، بن سهل عن حازم
أحدهم ربط الصوم أرادوأا إذا رجال فكان الفجر، من ينزل وألم السود، الخيط من البيض

الخيط رجليه في
ذلك بعد الله فأنزل أيهما، له يتبين حتى وأيشرب يأكل يزال فل البيض، وأالخيط السود

وأالنهار. الليل بذلك يعني إني الفجر" فعلموا "من
حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا قال السراج، الله عبد بن عيسى بن موسى القاسم أبو
حدثنا قال قبيصة، حدثنا قال مسلم، بن سعيد بن يوسف حدثنا قال السوابيطي، موسى

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال مالك، بن أنس عن ميمون زناد عن الطويل سلم
ًا بتارك ليس الله وأسلم: "إن غفر إلآ رمضان شهر من يوم أوأل صبيحة المسلمين من أحد

له".
أبو حدثنا قال الحسناباذي، محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عيسى بن سليمان أيوب أبو حدثنا قال إملءا، حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
أبو الله عبد بن العزيز عبد حدثنا قال أيوب، بن محمد بن سعيد حدثنا قال الجوهري،

عن المسيب بن سعيد عن يزيد بن وأعلي عروأبة أبي بن سعيد حدثنا قال القرشي، وأهب
من يوم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: خآطبنا عنه الله رضي الفارسي سلمان
ليلة فيه مبارك عظيم شهر أظلكم قد الناس فقال: "أيها رمضان، من يوم وأأوأل شعبان

ًا، قيامه وأجعل صيامه وأجل عز الله افترض شهر، ألف من خآير ًا تطوع فمن تطوع كان خآير
رزق في وأيزاد وأالمواساة الصبر شهر وأهو سنة، سبعين أدى كمن الخير ذلك من حظه

ًا فطر من فيه، المؤمن الله وأسقاه الجنة وأدخآول لذنوبه وأمغفرة رقبة كعتق له كان صائام
الله أعتقه مملوكه على خآفف وأمن الخآرة، في وألآ الدنيا في يظمأ لآ شربة حوضي من
رسول يا النار. فقيل من عتق وأآخآره مغفرة، وأأوأسطه رحمة، أوأله شهر وأهو النار، من

ًا فطر من الثواب هذا الله قال: يعطي الصائام، يفطر ما نجد كلنا الله: ليس على صائام
ًا أشبع وأمن تمرة، أوأ لبن مذقة شربة حوضي من الله وأسقاه لذنوبه مغفرة له كان جائاع

ًا بعدها يظمأ لآ خآصلتان خآصال، أربع عن بكم غنى لآ شهر وأهو وأالخآرة، الدنيا في أبد
ربكم بهما ترضون اللتان الخصلتان أما عنهما، بكم غنى لآ وأخآصلتان ربكم بهما ترضون



الخصلتان وأأما وأالنهار، بالليل وأتستغفروأنه له، شريك لآ وأحده الله إلآ إله لآ أن شهادة
بالله وأتستعيذوأن وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي على فالصلة عنهما، لكم غنى لآ اللتان

النار". من
كبارى بابن يعرف البقال المتوتي محمد بن الحسين بن القاسم محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد بن إبراهيم بن محمد الله عبد أبو أخآبرنا قال البصرة، جامع في عليه قراءاة
حدثنا قال البزاز، عمروأ بن أحمد حدثنا قال يوسف، بن محمد علي أبو حدثنا قال البحتري،

أبي عن سلمة أبي عن يحيى حدثنا قال فضيل، بن محمد حدثنا قال المنذر، بن علي
ًا رمضان صام وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، ًا إيمان وأاحتساب

ذنبه". من تقدم ما له الله غفر
عليه بقراءاتي البغدادي رستة بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بالبصرة، إملءا الكاتب البغدادي سيف بن محمد بن عمر القاسم أبو حدثنا قال بأصفهان،

قال المروأزي، الحسن بن الحسين حدثنا قال المنصور، مولى محمد بن يحيى حدثنا قال
قال: كان جبل، بن معاذ عن حصين عن سفيان حدثنا قال المبارك، بن الله عبد حدثنا
أفطرت"، رزقك وأعلى صمت، لك قال: "اللهم أفطر إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي
فأفطرت. وأرزقني فصمت، أعانني الذي لله يقول: الحمد خآيثم بن الربيع وأكان

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال عاصم، أبي ابن أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن محمد عن البكائاي الله عبد بن زياد حدثنا قال الجحدري، مسعود بن الصلت حدثنا
رسول مع أسلما قضاعة حي من رجلن قال: كان هريرة أبي عن سلمة أبي عن عمروأ

عبيد بن طلحة قال سنة، بعده الخآر وأأخآر أحدهما استشهد وأسلم وأآله عليه الله صلى الله
ذلك فذكرت فأصبحت فعجبت المستشهد، قبل منها المؤخآر فرأيت الجنة فأرأيت الله

وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله فقال: رسول وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله لرسول
السنة". لصلة وأكذا وأكذا ركعة، ألف بعده وأصلى رمضان شهر صام قد "أليس

بكر أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
بن علي بن الحسن سعيد أبو حدثنا قال البزار، شاذان بن الحسن بن إبراهيم بن أحمد
بن أنس عن الله عبد بن نافع حدثنا قال فروأخ، بن شيبان حدثنا قال المصري، زكريا
أن وأالرض للسموات الله أذن وأسلم: "لو وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك،
رمضان". شهر صام لمن الجنة لقالتا يتكلما

قال الطبري، سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عطاءا عن ليلى أبي عن سفيان حدثنا قال كثير، بن محمد حدثنا قال القاضي، يوسف حدثنا

فطر وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الجهني، خآالد بن زيد عن
ًا شيءا". أجره من ينقص أن غير من أجره مثل له كان صائام

أبو حدثنا قال بهمذان، عليه بقراءاتي زبرك بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال الخفاق، بركان بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد العباس

خآرب بن علي حدثنا قال شجاع، بن الله عبد بن أحمد حدثنا قال الكوفي، دارم أبي بن
زياد على دخآلت قال الشعث، عن السماك ابن عن الحفري داوأوأد أبو حدثنا قال الطائاي،

يقول: قال: وأجعل الظمأ، يوم البارد، الماءا على نبك أشعث: تعال يا لي فقال الرقاشي،
سنة. وأأربعين اثنتين صام وأالهفاه. قال: وأقد بي وأقطع العباد سبق

عليه، بقراءاتي البزار المقري شيطا بن الحسين بن الواحد عبد الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحسين علي أبو حدثنا قال المؤدب، سويد بن سعيد بن إسماعيل القاسم أبو أخآبرنا قال
الله عبد أبو حدثنا قال محمد، بن حرب بن علي حدثنا قال الكواكبي، جعفر بن القاسم بن

بن محمد حدثنا قال السكوتي، سليمان بن إبراهيم بن خآالد بن محمد حدثنا قال الرازي،
إلى يختلف شاب كان قال جده، عن الله عبيد بن محمد عن الهاشمي الفضل بن الله عبد
يأتي سوءا شاب وأهو هذا تدني إنك له فقيل وأيقربه، فيدنيه عنه، الله رضي عباس ابن

ًا قالوا: فوعدنا بعيني، أراه حتى هذا أصدق لآ فقال الموتى، وأيسلب وأينبشها القبور موعد
من هوى كان فلما منها، ناحية في فاخآتفوا فخرجوا المقابر، عباس ابن فوعدهم نريكه،
ًا أتى حتى القبور يتخلل أقبل قد الشاب إذا الليل فيه، فاضطجع لخده وأسوى حفر قد قبر

ًا لآ فقالت تحتي، الرض وأنطقت وأحدي، لحدي دخآلت إذا وأيلي ينادي: يا أقبل ثم بك مرحب
ً وألآ إذا وأيلي يا بطني، في صرت قد فكيف ظهري، على وأأنت أبغضك كنت قد أهل

ً وأحدي لحدي من خآرجت وأمن وأزوأجتي وأأبي أمي مني يبرأ وأقد عنقي، على وأزري حامل



النبياءا إلى نظرت إذا وأيلي يا يجري، بالحساب من إلى وأأسلموني وألدي من سعيي له
وأمن يخصلني من غد عذاب فمن نفسي نفسي ينادي كل صفوف وأالملئاكة وأقوف

يثبت من الصراط وأعلى يؤمني، من القيامة يوم أهوال وأمن سينقذني، من المظلومين
عندي يجد فلم أخآرى بعد مرة ربي عاهدت يعصى، أن بأهل له ليس من عصيت قدمي،
ًا وأقال: نعم القبر شفير على وأقف حتى عباس ابن فأقبل وأفاءا، وألآ صدق

وأتفرقوا. عباس ابن فعانقه القبر من الشاب فنهض وأالخطايا للذنوب أنبشك ما النباش،
أبو أنشدنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال

الدهر صحبت لنفسه: وألقد بالببغا المعروأف المخزوأمي نصر بن محمد بن الواحد عبد الفرج
عناده دوأاءا وأأعجزني عنده=فضلي ذنبي فرأيت وأخآبرته وأفساده لصلحه عارف=متعود صحبة
المام السيد حدثنا "وأبه" قال أحقاده من عليك الله من=نعم حقد تداوأي أن البلية وأمن

المبارك الله شهر من عشر السادس الخميس يوم إملءا عنه الله رضي بالله المرشد
إملءا، التنوخآي المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا قال وأسبعين، أربع سنة رمضان

محمد بن جعفر حدثنا قال المقري، الحرفي جعفر بن أحمد بن إبراهيم القاسم أبو قال
عن شقيق بن الحسن بن علي حدثنا قال شيبة، أبي ابن بكر أبو حدثنا قال الغرياني،

قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أمامة أبي عن غالب أبي عن وأاقد بن حسين
النار". من عتقاءا فطر كل عند "لله

عليه بقراءاتي الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
العباس أبو حدثنا قال إملءا، حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبد حدثنا قال بأصفهان،

حمزة بن عمروأ حدثنا قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا قال الخزاعي، علي بن محمد بن أحمد
بن أنس عن عروأبة أبي مسجد إمام وأهو الربيع أبو خآلف حدثنا قال القتيبي، أسيد أبو

تستقبلون ماذا رمضان حضره لما وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك،
ًا، قالها يستقبلكم وأماذا لآ قال حضر، عزوأ أم نزل أوأحى الله؟ رسول يا عمر فقال ثلث
قال القبلة، هذه أهل لكل رمضان شهر من ليلة أوأل في يغفر وأتعالى تبارك الله وألكن
وأسلم: وأآله عليه الله صلى النبي فقال بخ، وأيقول: بخ رأسه فهز رجل القوم ناحية وأفي
عليه الله صلى النبي فقال المنافقين، ذكرت وألكن لآ قال سمعت، لما صدرك ضاق "كأنه
شيءا". هذا في للكافر وأليس كافر المنافق وأسلم: "إن وأآله

بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبي حدثني قال أحمد، بن الله عبد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد

وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن الزهري عن عيينة بن سفيان قال: حدثنا
صام قال: "من وأسلم،
ًا رمضان ًا إيمان ًا القدر ليلة قام وأمن ذنبه، من تقدم ما له الله غفر وأاحتساب ًا إيمان وأاحتساب

رمضان صام قال: من مرات، أربع سفيان من أبي: سمعته قال ذنبه"، من تقدم ما له غفر
رمضان. قام من مرة وأقال

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الرزاق عبد عن الديري إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، سليمان القاسم أبو أخآبرنا

الله صلى الله رسول قال قال الساعدي، سعد بن سهل عن حازم أبي عن التوري عن
الفطر". عجلوا ما بخير الناس يزال وأسلم: "لآ وأآله عليه

عليه بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال بأصفهان،

حدثنا قال خآراش، أبي بن الصمد عبد بن الله عبد حدثنا قال الواسطي، سليمان بن محمد
بن عمروأ عن حيان بن مقابل عن عقبة بن مضاد عن أيوب بن عمروأ عن صبيح بن محمد
صلى الله رسول يقول: قال مالك بن أنس سمعت قال النصاري، الوارث عبد عن مرة،
ًا أفطر وأسلم: "من وأآله عليه الله عليه كان عذر وألآ رخآصة غير من رمضان شهر من يوم
ًا، ثلثين يصوم أن ًا، ستين يصوم أن عليه كان يومين أفطر وأمن يوم ثلثة أفطر وأمن يوم

ًا". تسعين يصوم أن عليه كان أيام يوم
نزيل القزوأيني العجلي الملك عبد بن هبيرة بن الواحد عبد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال المقري، صالح بن أحمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال بها، عليه بقراءاتي همذان
ابن أخآبرنا قال حيان، أخآبرنا قال السمرقندي، عامر بن عيد بن محمد بكر أبو حدثنا

يقول: سمعت هريرة أبا يقول: سمعت أبي حدثني قال الله، عبد بن يحيى عن المبارك



الجمعة إلى وأالجمعة الخمس يقول: "الصلوات وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
الكبائار". اجتنبت ما بينهن لما كفارة رمضان إلى وأرمضان

قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن محمد علي أبو حدثنا قال الديباجي، سهل بن أحمد بن سهل محمد أبو حدثنا

حدثنا قال جعفر، بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثنا قال بمصر، الكوفي الشعث
عليه علي عن أبيه عن الحسين بن علي جده عن أبيه عن جعفر جده عن أبيه عن أبي

قال قال السلم،
ربيع وأهو شهركم رمضان وأشهر شهري وأسلم: "شعبان وأآله عليه الله صلى الله رسول

فأطعموهم". اللحم من مساكينكم فيه ليشبع الضحية هذه تعالى الله جعل وأإنما الفقراءا
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن سهل حدثنا قال الرازي، سلم بن الرحمن عبد حدثنا قال الطبراني، سليمان القاسم
رسول قال قال سعد، بن سهل عن حازم أبي عن جعفر بن الله عبد حدثنا قال عثمان،

ًا الجنة في وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله أين القيامة يوم يقال الريان، له يقال باب
ًا يظمأ لم منه دخآل من الريان؟ إلى لكم هل الصائامون؟ دخآل فإذا منه فيدخآلون أبد

غيرهم". أحد منه يدخآل فلم أغلق آخآرهم،
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

-يعني إبراهيم بن محمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عن الحكم حدثنا قال مريم، أبو حدثنا قال البجلي، -يعني إسماعيل حدثنا قال شبيب، ابن

فصام رمضان في وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: سافر عباس ابن عن مجاهد
أفطر. شاءا وأمن صام شاءا فمن وأأفطر

محمد حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
الحسين حدثنا قال مالك، بن يحيى بن أحمد حدثنا قال بالبصرة، المقري الثرم أحمد بن
النصف ليلة قرأ قال: "من أبيه عن السلم عليهما محمد بن جعفر حدثنا قال علوان، بن
مرات، عشر ركعة كل في ركعة، مائاة في مرة ألف أحد الله هو قال رمضان، شهر من
من يؤمنونه وأثلثين بالجنة يبشروأنه ثلثين الملئاكة من مائاة منامه في يرى حتى يمت لم

أعداءاه". له يكتبون الباقية وأالعشرة يخطئ أن يعصمونه وأثلثين النار،
الحسني علي بن الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
أخآبرنا قال عليه، قراءاة محمد بن الحسين أبو أخآبرنا قال بالكوفة، عليه بقراءاتي البطحاني

حيان، بن الحسن بن القاسم بن جامع حدثنا قال سهل، بن محمد حدثنا قال العزيز، عبد
بن قاسم حدثني قال علوان، ابن حسين حدثنا قال حيان، بن الحسن جدي حدثني قال

يقول: السلم عليهما علي بن زيد الحسين أبا الشهيد المام سمعت قال نباته، بن السبغ
النفس، خآشعت القلب خآشع إذا القلب، في خآاشعون" قال: الخشوع صلتهم في هم "الذين

أشرت القلب أشر وأإذا
النفس.

قال عليه، بقراءاتي المقري سبطا بن الحسين بن الواحد عبد الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال
علي أبو حدثنا قال سويد، بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل القاسم أبو أخآبرنا

الجنيد الله عبد بن إبراهيم إسحاق أبو حدثنا قال الكوكبي، القاسم بن جعفر بن الحسين
ً سمعت قال الحبلي، منجى، الموت من ليس يقول: "وأاموتاه النواحين البكائاين من رجل

قليل عن وأكأني أوأتى، وألآ أزار لآ قليل عن وأكأني ماساناي أوأ غاداني قد بالموت كأني
ًا، القبر أتخذ قليل عن وأكأني وأالدنيا، الدين أوأدع أوأسد قليل عن وأكأني متكأ، وأاللحد بيت
ًا أجاوأر قليل عن وأكأني البلى، أهل أجاوأر قليل عن وأكأني بأخآرى، وأأستر بلبنة جفاة، قوم

بعد وأما وأغصصه، الموت إلآ يكن لم لو أنسى وأأيها أتذكر، الهوال أي وأاهولآه، وأاغفلتاه
ًا فأزعجني النداءا فأسمع نادى قد لو إسرافيل وأأوأهى أعظم الموت لحدي ضيق من غد
ًا ًا وأحيد ًا اللون متغير منفرد ًا بصري شاخآص الخليفة وأتبرأ عرقي، ألجمني قد عملي مقلد
ًا القيامة ظلم في فبقيت وأسعيي، كدي له كان وأمن نعم وأأبي، وأأمي نعم مني، متحير
سألني ثم التراب، في غيبني إذا لساني، يطلق وأمن روأعتي، يؤمن وأمن ندائاي، يقبل فمن
ًا أكن ألم قلت أفعل لم قلت فإن مني، به أعلم أنت عما فعلت قد قلت وأإن أرى، شاهد

ذخآري يا ينجيني، من عذابك وأمن يجيرني، من عدلك فمن عدلك، من المهرب فأين
لها يا النار، نزوأل قبل وأرضاك لقائاك، قبل فرضاك يعطني، لم غيرك سألت وأإن وأذخآيرتي،

بقربي يأنسون قبل كانوا وأقد عندهم لمكاني استوحشوا قد أهلي بين بتها ليلة فظاعة من



ًا أجبت فما خآمدت ًا وألآ داعي ًا يبكون، حين باكي حين همتهم كان مسجى: ما أظهرهم بين ميت
قالوا فرغوا إذا حتى صلة لغير وأوأضوئاي ثيابي عني وأجردوأا خآاتمي نزعوا غاسلً، إلآ أصبحوا
ًا وأقربوا جففوه ينقلوني، الموتى عسكر إلى المنايا أعواد على سطيح وأأنا فأدرجوني أكفان

لآ غيبتي أنها وأأيقنوا أهلي بكى لآه، ذلك عن وأآخآر متفكر، ناظر فكم الناس على بي مروأا
إليه الذي عظم وألقد يسمعوني، وألم حولي، من فأسمعوا باسمي نادوأا لقائاي، يرجون

تحته الرأس وأصار مضجع أضيق في فدليت يلطبوني بذحل كأنهم ثلثة قبري نزل يحملوني،
القبور في وأنور مضجعي وأبرد وأحشتي وأآنس غربتي ارحم فيارب وأسدوأني، وأبه الثرى
قبري.

أبو أنشدني قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
محمد

مذره نطفة بالمس بصورته=وأكان معجب من لنفسه: عجبت الباقي محمد بن الله عبد
بين نخوته=ما عجبه على وأهل قذره جيفة الرض في هيئته=يصير حسن بعد غد وأفي

بن عمروأ إلى يختلف العتاهية أبو كان قيل "وأبه" قال الحكايات من العذره يحمل يومين
ًا عليه فاستأذن مجاشع، أخآيه وأبين بينه كان لود مسعدة وأاستبطأه منزله، فلزم فعجب، يوم

عنك اليأس رقعته: كسلني أسفل في وأكتب لقائاك من يمنعني الكسل إليه: إن فكتب عمروأ
"وأبه" المل حبائال منه ثقة=قطعت أخآو رابني إذا إني كسلي من إليك طرفي فما=أرفع
ًا استأذن قال: وأقيل وأاس_تبدلت إخآائاك عن حلت قد إليه: مالك فكتب عنه، فحجب عليه يوم

لستم نظره هجره في عندي يك حاجته=لم الباب أغلق إذا إني كدره شيعة عمروأ يا
الآنقضاءا نهجتها=سريعة كالظل الدنيا لكن منفطره السماءا تكون وألآ=يوم للوفاة ترجون

ًا أضحى معرفة=فاليوم لديك وأجهي كان قد مشتمره جاءا وأقيل "وأبه" قال النكره من حرف
تخلف إليه يشكو محمد وأجعل ساعة، فتحدثا الهاشمي الفضل بن محمد إلى العتاهية أبو

إيابها حرص=وأالحادثات له الدنيا على اكتب: كل العتاهية أبو فقال السلطان، وأجفاءا الضيعة
زيادتها=وأزيادة الدنيا من تبقى شخص لناظر منه يبد جدث=لم في وأاراه من وأكأن حفص
السيد حدثنا "وأبه" قال فحص سفينة كل زجر تلطفها=عن في المنية ليد النقص هي الدنيا

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال المام،
الدلآل بن القاسم أبو حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

عاصم عن الربيع، بن قيس حدثنا قال الشعري، بلل أبو حدثنا قال الكوفي،
وأالخميس. الآثنين يصوم وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: كان الله عبد عن زيد عن

قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إبراهيم، بن علي أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

حدثنا قال مجيب، بن محمد الدلآل همام أبو حدثنا قال مطرف، بن يحيى حدثنا قال
الله رسول قال قال هريرة، أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن طهمان، بن إبراهيم

عبد لكل الله فيغفر وأخآميس، اثنين كل في الجنة أبواب وأسلم: "تفتح وأآله عليه الله صلى
ًا بالله يشرك لآ ًا، أخآيه وأبين بينه رجل إلآ شيئ يصطلحا". حتى بهما انتظروأا فيقال شحن

قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
محمد علي أبو حدثنا قال الديباجي، سهل بن الله عبد بن أحمد بن سهل محمد أبو أخآبرنا

بن جعفر بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثني قال بمصر، الكوفي الشعث محمد بن
حسين بن علي جده عن أبيه عن محمد بن جعفر جده عن أبيه عن أبي حدثنا قال محمد،

وأسلم: "دخآلت وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي عن أبيه عن
البيض". اليام يصومون الذين أهلها أكثر فرأيت الجنة

فقيل الشهر من أيام صام وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال "وأبإسناده" قال
أمثالها". عشر فله بالحسنة جاءا "من وأقرأ صدق فقد نعم فقال كله الشهر الصائام أنت له

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحكم بن يوسف حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

عن كثير، أبي بن يحيى عن داوأد بن سليمان حدثنا قال الوليد، بن بشر حدثنا قال الخياط،
وأأعوده عليه لسلم وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: أتيت هريرة أبي عن سلمة أبي
ًا فرأيته وأأمي، بأبي وأفديته عليه فسلمت وأدخآلت شكواه، من أبي بن علي إلى متساند

وأسلم وأآله عليه الله صلى وأالنبي صدره، على يده وأاضع السلم وأعليه السلم، عليه طالب
ادن قال ثم فدنوت، ادن قال ثم منه، فدنوت هريرة، أبا يا ادن فقال رجليه، باسط

وأآله عليه الله صلى الله رسول رجلي أصابع مست حتى فدنوت، ادن قال ثم فدنوت،



قال ثم بيده فأمسكه فناوألته ثوبك، طرف أعطني فقال فجلست، اجلس، لي فقال وأسلم،
وأأمي: فقال أبي فداك أوأصني فقلت بقيت، ما تدعهن لآ أربع بخصال هريرة: أوأصيك أبا يا

وألآ إليها، وأالبكور الجمعة يوم بالغسل أوأصيت
النوم، قبل بالوتر أوأصيك الدهر، صوم فإنه شهر كل من أيام بثلثة أوأصيك تلهوا، وألآ تلغوا

يا ثوبك: فقلت ضم الرغب فيهما فإن كله، الليل صليت إن فصلهما الفجر بركعتي وأأصيك
مرات. ثلث قال: أعلنه أعلمنه؟ أم هذا الله: أسر رسول

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال المقري، عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو

حدثنا قال الشافعي، حدثنا قال المدني، يحيى بن إسماعيل أخآبرنا قال الطحاوأي، سلمة
وأآله عليه الله صلى النبي زوأج عائاشة عن عمته عن يحيى بن طلحة عن عينية، بن سفيان
ًا، لك خآبأنا إنا فقلت وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول علي قالت: دخآل وأسلم حيس
ًا سأصوم قريبه وألكن الصوم أريد كنت إني أما فقال مكانه. يوم

بكر أبو أخآبرنا قال عليه بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
قال موسى، بن بشر حدثنا قال عليه، قراءاة القطيعي مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي بن محمد عن عوف حدثنا قال خآليفة، بن هوذة حدثنا
عز ربكم قال قال المسك، ريح من الله عند أطيب الصائاب فم قال: "خآلوف وأسلم وأآله

به". أجزي وأأنا لي وأالصوم مرضاتي، ابتغاءا وأشرابه وأطعامه شهوته ترك وأجل: عبدي
القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن وأمحمد البغدادي، إبراهيم بن عمر حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان
عامر بن سهل حدثنا قال العطار، خآلف أبي بن علي بن محمد حدثنا قالآ خآيثمة، بن أحمد

الله رسول أن الله، عبد عن علقمة عن إبرهيم عن مغيرة، عن عياش بن بكر أبي عن
وأأغض للفرج أحصن فإنه بالباءاة عليكم الشباب معشرة قال: "يا وأسلم وأآله عليه الله صلى

بالصوم". فعليه وأجاءا له فإن ذلك على يقدر لم فمن للبصر،
الحسن أبو حدثنا قال الزجي، أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الله حرسه الحرام المسجد في وأكتابه لفظه من الهمداني الحسن بن الله عبد بن علي
بن علي بن أحمد حدثنا قال موسى، أبي بن محمد بن السلم عبد حدثنا قال الندوأة، بباب
حدثني قال الزرق، خآالد بن هشام حدثنا قال النصاري، علي بن محمد حدثنا قال عمر،
المصلي القائام يقول: الصائام أدهم بن إبراهيم سمعت قال السائاب، أبي بن العزيز عبد

نفسه أغنى من الغازي المعتمر الحاج
الناس. عن

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الحسين علي أبو حدثني قال المبرزباني، موسى بن عمران بن محمد الله عبيد أبو

هذه قرأت قال اليزيدي، العباس بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال النحوي، المرزبان علي
قرأها أنه وأذكر فيها، أشياءا عن وأسألته محمد بن الفضل عمي العباس أبي على البيات

ًا: أعاذل حسان المنهال. وأقال بن عيينة المنهال أبي على فإنني=أحب عني اللوم غضى أيض
أي بأخآيل عليك فيها طائاري وأشيمتي=فما بالمور وأعلمي ذريني أجمل كان ما الخآلق من
يتشاءام القديم وأالبناءا النواوأيس في يكون أخآضر وأالخآيل: طائار بمشؤوأم، عليك طائاري فما

أرى أني تعلمي ألم مقبل الدهر آخآر عليه مرة=فلست الشيءا عن نفسي انصرفت به: إذا
شعبان سادس في المام السيد حدثنا "وأبه" قال وأالمتنقل اللونين ذا سبة=وأأبغض البخل
ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال لفظه، من إملءا خآمس سنة

قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة
بكر أبو وأأخآبرنا قال "ح" وأبه هاروأن بن يزيد حدثنا قال العطار، جعفر عن إدريس حدثنا
الذهبي، خآالد حدثنا قال نجدة، بن الوهاب عبد بن أحمد وأحدثنا قال سليمان، وأأخآبرنا قال
عن البرتي الله عبد بن مرثد عن حبيب، أبي بن يزيد عن إسحق بن محمد حدثنا قالآ

وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على قال: دخآلت الزدي جنادة عن الزدي حذاقة
طعام إلى وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فدعانا الجمعة، يوم الزد من نفر في
ًا؟ فتصومون قال لآ، قلنا أمس؟ أصمتم فقال صيام، إنا فقلنا يديه، بين قال لآ، قلنا غد

ًا. الجمعة يوم تصوموا لآ قال ثم فافطروأا، مفرد
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن الله عبد بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا



أبي عن الزرق، إسحاق حدثنا قال الصيرفي، الوهاب عبد بن الرحمن عبد حدثنا قال رستة،
الله رسول قال قال البراءا، عن عوسجة بن الرحمن عبد عن مصرف بن طلحة عن حيان،
عليه الله صلى
ًا صام وأسلم: "من وأآله حسنات". عشر له كتب يخرقه لم يوم

قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
سهل بن الله عبد بن أحمد بن سهل بن الله عبد بن أحمد بن سهل محمد أبو أخآبرنا

بن علي جده عن أبيه عن محمد بن جعفر جده عن أبيه عن أبي حدثنا قال الديباجي،
الشيطان يباعد الذي الله: ما رسول يا قيل قال السلم، عليهم علي عن أبيه عن حسين

العمل على وأالمواظبة الله في وأالحب ظهره، وأيكسر وأجهه وأيسود قال: الصوم، منا؟
وأتينه. يقطع وأالآستغفار دابره، يقطع الصالح

محمد بن الله عبد أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد أخآبرنا "وأبه" قال
ابن حدثنا قال خآالد، بن الهيثم حدثنا قال الهيثم، بن همذان حدثنا قال حيان، بن جعفر بن

أبي عن السمان صالح أبي عن أبيه عن أسلم، بن زيد بن الرحمن عبد حدثنا قال الطباع،
ًا صام وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، الله سبيل في يوم
ًا". خآمسين مسيرة النار من الله باعده خآريف

عليه، بقراءاتي الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الجريش أبو حدثنا قال إملءا، حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال

بن طريف عن خآالد، بن مسلم حدثنا قال مصعب، أبو حدثنا قال الكلبي، عيسى بن أحمد
عليه الله صلى النبي هريرة: أن أبي عن سلمة أبي عن كثير، أبي بن يحيى عن الرقاع

تصومه أن إليك الشهور أحب رأيت الله رسول يا فقلت كله، شعبان يصوم كان وأسلم وأآله
السنة، تلك في يمينه من يقسم حين شعبان في يكتب وأتعالى تبارك الله إن فقال شعبان،
صائام. وأأنا أجلي يأتي أن فأحب

الفضل أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قال الفرج، بن الصبغ بن محمد حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى حدثنا قال الزهري

العلءا بن السود عن ربيعة بن جعفر عن الحارث، بن عمر وأهب ابن حدثنا قال أبي، حدثنا
وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: كان عائاشة عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن

أقله. إلآ كله شعبان يصوم وأسلم
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن الله وأعبد إسحق بن الحسين حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
بن يحيى عن العزيز عبد بن سويد حدثنا قال رشيد، بن داوأد حدثنا قالآ حنبل، بن أحمد

شعبان يصل كان وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أمامة: أن أبي عن القاسم، عن الحارث
برمضان.

قراءاة البكار المتوتي زمويه بن يحيى بن أحمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال السفاطي، محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال بالبصرة، الحي مسجد في عليه

علي بن وأالحسين الصباح محمد بن الحسن حدثنا قال سعيد، بن محمد بن أحمد بكر أبو
قال قال هريرة، أبي عن صالح أبي عن العمش حدثنا قال وأكيع، حدثنا قالآ السود، بن

إلآ له آدم ابن عمل وأتعالى: كل تبارك الله وأسلم: "قال وأآله عليه الله صلى الله رسول
ًا فرحة فرحتان وأللصائام أجلي، من وأشرابه طعامه يدع به، أجزي وأأنا لي فإنه الصوم غد

ريح من وأجل عز الله عند أطيب الصائام فم وألخلوف إفطاره، عند وأفرحة ربه يلقى حين
جنة". الصوم المسك،

عليه، بقراءاتي الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الوليد حدثنا قال إملءا، حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال

بن عباد حدثنا قال الرسوقي، نافع بن زكريا حدثنا قال الحسن، بن علي حدثنا قال إبان،
قام قال الجرشي ربيعة جده عن أوأيس بن نمير عن الغاز بن هشام عن الخواص، عباد
ًا الناس في ينزل أحدكم بال ما الستور، عليه ترخآى وأما السرائار في الله فقال: "اتقوا يوم
قائام هو يقول: "أفمن وأتعالى تبارك وأالله إمائاه، من وأالمة به يمر للنبطي الخطيئة عن

ًا يمسخه أن أحدكم يؤمن ما وأجل عز الله مقام فأجلوا نفس" وأيحكم كل على أوأ قرد
ًا القوم: من رجل فقال الخآرة، في وأعقوبة الدنيا في جري هو فإذا إياه، بمعصيته خآنزير

الرحيم عبد هو فإذا الحالف من القوم فنظر ربيعة، يا ذلك ليكونن هو إلآ إله لآ الذي وأالله
غنم. بن



قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال الصيرفي، بكير بن الله عبد بن أحمد بن الحسين الله عبد أبو حدثني

قلبة، أبي عمروأ بن الزراع زيد أبو حدثنا قال الدمي، يحيى بن عثمان بن أحمد الحسين
قال: كان السبيعي إسحاق أبيه عن شعبة حدثنا قال اليربوعي، المحبر بن بدل حدثنا قال
الشعر: من شيءا يتمثل السلم عليه طالب أبي بن علي
ًا أحببت إذا وأأحبب وأسامع عملت ما راءا الذى=فإنك عن وأاصفح للحلم معدنا وأكن حب

ًا=فإنك ًا أبغضت إذا وأأبغض نازع أنت متى تدري لآ مقارب ًا=فإنك بغض متى تدري لآ مقارب
من للدهر لنفسه: أما أبي أنشدني قال القاسم، أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال راجع الود
من الذكي الذنابا=وأينتصف على الرؤوأس فتستعلي الدني من الشريف به رضى=يدال حكم

أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد المام السيد حدثنا "وأبه" قال الغبي
من إملءا خآمس سنة رجب من السابع الخميس يوم في الله رحمه الحسني الله عبد

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال لفظه،
المبارك بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

الجمحي قدامة أبي بن الملك عبد حدثني قال أوأيس، بن إسماعيل حدثنا قال الصنعاني،
عثمان أخآيه عن أبيها عن مظعون، بن قدامة بنت عائاشة عن حسين بن عمر عن أبيه عن
لي فتأذن المغازي في الغربة هذه علي تشق رجل الله: إني رسول يا قال أنه مظعون، بن
فإنها بالصيام مظعون بن يا عليك وألكن لآ، قال فأخآتصي؟ الخصي في الله رسول يا

مجفرة.
قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

محمد علي أبو حدثنا قال الديباجي، سهل بن الله عبد بن أحمد بن سهل محمد أبو أخآبرنا
جعفر بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثنا قال بمصر، الكوفي الشعث بن محمد بن
عن حسين بن علي جده عن أبيه عن جعفر جده عن أبيه عن أبي حدثنا قال محمد، بن

الله وأسلم: "وأكل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي عن أبيه
للصائامين". بالدعاءا ملئاكة

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
صالح بن الهيثم بن أحمد بن محمد حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو

أبي بن علي بن الحسن بن الحسن بن جعفر بن محمد بن جعفر حدثنا قال التميمي،
علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين حدثنا قال السلم، عليهم طالب

علي بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر بن علي حدثنا قال السلم، عليهم طالب أبي بن
أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم طالب أبي بن علي بن الحسين
ًا الجمعة يوم صام وأسلم: "من ًا صبر ًا أيام عشرة به أعطي وأاحتساب ًا غر تشاكل لآ زهر

الدنيا". أيام
قال بأصفهان، عليه بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن إبراهيم إسحاق أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن موسى حدثنا قال سليمان، أبو الرهاوأي سليمان بن أحمد حدثنا قال الحسن، بن محمد

ذر أبي عن عتبة، بن نمير عن الله عبد بن هزيل عن سعيد بن يحيى حدثنا قال مروأان،
الناس أعراض عن اللسان يقول: "كف وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت

صيام".
عليه، بقراءاتي الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد حدثنا قال إملءا، حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال
حدثنا قال الزلآل عتاب أبو حدثنا قال الحساني، يحيى بن زياد حدثنا قال أيوب، بن العباس

أبي عن ليلى، أبي ابن -يعني الرحمن عبد بن محمد حدثنا قال البجلي، أبو بن جرير
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: سمعت عائاشة عن مسروأق عن إسحاق

ًا أصبح عبد من يقول: "ما له وأاستغفر أعضاؤه وأسبحت السماءا أبواب له فتحت إلآ صائام
ًا ركعتين أوأ ركعة صلى فإن بالحجاب، توارى أن إلى السماءا أهل له أضاءات تطوع

ًا السموات فإن رؤيته، إلى اشتقنا فقد إلينا اقبضه العين: اللهم الحور من أزوأاجه وأقلن نور
بالحجاب". توارى أن إلى يكتبونها سبح أوأ هلل

الشاطر بابن المعروأف الكاتب طاهر أبو محمد بن الوهاب عبد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
الحربي، الختلي الحسن بن محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة



قال مهران، بن علي بن الحسين حدثنا قال الشعث، بن سليمان بن الله عبد حدثنا قال
قال: الحوص، أبي عن حصين عن وأاقد بن حماد عن الغساني، هاروأن بن الله عبد حدثنا

ًا صومك يوم أصبح مسروأق يا لمسروأق يقول مسعود ابن سمعت ً دهين وأعبوس وأإياك كحيل
مزمار، أوأ معزاف منه لك يظهر لم ما ملتك أهل من دعاك من دعوة وأأجب الصائامين،

الجبال بأمثال الله تلق إن أنك وأاعلم الشهادة، عليه تقطع وألآ منهم مات من على وأصل
ًا وأإن عليه صل مسروأق يا الشهادة، عليه تقطع وأأن ذكرها كلمة الله تلق أن من خآير ذنوب
ًا رأيته ًا، أوأ مصلوب وأسلم. وأآله عليه الله صلى النبي على فأحل سئلت فإن مرجوم

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الذكواني محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الجاروأد، بن علي بن أحمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
عمروأ حدثان قال الفضل، بن الفيض قال مسعود، بن الله عبد ابن -يعني إسماعيل حدثنا

صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن صالح أبي عن رافع، بن المسيب عن ثابت بن
به". أجزي وأأنا لي الصوم الله وأسلم: "يقول وأآله عليه الله

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

بن محمد وأحدثنا قال سليمان، أخآبرنا قال بكر، أبو وأأخآبرنا السيد قال منهال، بن حجاج
أبي بن محمد بن ميمون بن مهدي حدثنا قال هلل، بن حيان حدثنا قال المصصي، كيسان

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: أنشأ أمامة أبي عن حيوه، بن رجاءا حدثنا يعقوب،
وأغنمهم، سلمهم فقال: اللهم بالشهادة، لي ادع الله رسول يا فقلت فأتيته، غزوأة وأسلم
ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أنشأ ثم وأغنمنا، فسلمنا فغزوأنا يا فقلت آخآر، غزوأ
أنشأ ثم وأغنمنا، فسلمنا فغزوأنا وأغنمهم، سلمهم فقال: اللهم بالشهادة، لي الله: ادع رسول
ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول ًا، غزوأ مرتين أتيتك إني الله رسول يا فقلت ثالث

رسول يا قلت ثم وأغنمنا فسلمنا فغزوأنا وأغنمهم سلمهم اللهم فقلت بالشهادة لي تدعو
وأامرأته أمامة أبو وأكان له، مثيل لآ فإنه بالصيام عليك قال عليك، آخآذه بعمل أمرني الله

ًا، إلآ يلقون لآ وأخآادمه ًا دارهم في رأوأا فإن صيام ًا أوأ نار ضيف، اعتراهم قد أن علموا دخآان
بأمر فمرني به، الله ينفعني الله يكون أن أرجو بأمر أمرتني الله، رسول يا فقلت أتيته ثم

بها وأحط درجة بها الله رفعك إلآ سجدة لله تسجد لن أنك قال: اعلم به، الله ينفعني آخآر
معين. بن يحيى وأثقه البصري حبيب أبو هو هلل بن خآطيئة. حيان عنك

بن الله عبد بكر أبو أخآبرنا قال الصيرفي، إبراهيم بن أحمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سعيد بن إبراهيم حدثنا قال الحسن، بن محمد بن إبراهيم حدثنا قال القتات، محمد

جبير: "أن بن سعيد عن العمش عن سفيان عن الزبيري محمد أبو حدثنا قال الجوهري،
فاخآرجوا. بالمعاصي عملوا إذا وأاسعة" قال أرضي

علي الحسن أبو أنشدنا قال الزجي، أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو "وأبه" أنشدنا
معاذ: بن ليحيى الله عبد بن محمد أنشدنا قال الهمداني، الحسن بن الله عبد بن

حب العبد داءا كان وأإذا بلئايا من أرى مما فرح مداوأيا=وألآ أصيب لآ بدائاي أموت
ًا يرجى دوأنه مليكه=فمن ًا دهره يمضي الله مع مداوأيا طبيب ًا=مطيع كان أوأ كان تراه متلذذ

حدثنا "وأبه" قال بيا ما خآليلي بي جنون بي صحة=وأما بعد من جن يحيى يقولون عاصيا
بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا قال لفظه، من إملءا الله رحمه المام الج السيد

الحارثي إبراهيم بن محمد بن أحمد نصر أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن
بن محمد حدثنا قال الحافظ، يعقوب بن محمد بن الله عبد حدثنا قال علينا، قدم البخاري

حدثنا قال الحارثي، زيد بن حماد بن محمد حدثنا قال الكوفي، العطار المهدي بن علي
الله صلى الله رسول قال قالت، عائاشة عن أبيه عن عروأة بن هشام عن حبيب بن عايذ
غيره". في يضاعف لآ ما الحسنات فيه الله يضاعف عظيم شهر وأسلم: "رجب وأآله عليه

بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
الفضل بن العباس حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال

"رجع". الرقام الوليد بن عياش حدثنا قال السباطي،
أزهر حدثنا قال أحمد، بن عبدان وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عن كليب بن جرى عن قتادة عن سعيد عن العلى عبد حدثنا قالآ الرقاشي، مروأان بن
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن هريرة أبي عن أصحابنا حدثنا قال الخصاصة، بن بشير
أجزي وأأنا لي وأالصوم النار من عبدي بها يجتن جنة وأجل: "الصوم عز ربه عن يروأي كان



يوم الله عند الصائام فم لخلوف بيده نفسي وأالذي أجلي، من وأشهوته طعامه يدع به،
المسك". ريح من أطيب القيامة

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الغرياني، بكر أبو حدثنا قال إملءا، حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو

قال هريرة، أبي عن أبيه عن العلءا عن العزيز عبد حدثنا قال العثماني، مروأان أبو حدثنا
ابن عملها حسنة وأتعالى: كل تبارك الله وأسلم: "قال وأآله عليه الله صلى الله رسول قال
يذر به، أجزي وأأنا لي فإنه الصيام إلآ ضعف سبعمائاة إلى حسنات عشر به أجزي آدم

أجلي". من وأالشراب الطعام
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحمال، بن العباس أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
قتادة عن مسكين، بن سلم حدثنا قال داوأد، أبو حدثنا قال يزيد، بن إسماعيل حدثنا قال
الصيام: من أطاق فعلهن من قال: "ثلث وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أنس عن
". وأقال وأيتسحر يشرب، أن قبل أكل

الخطيب بقراءاة الكاتب الشاطر محمد بن الوهاب عبد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الحرني، الختلي الحسن بن محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال عليه،
قال الرزاق، عبد حدثنا قال حميد، بن عبد حدثنا قال الشاشي، الحسن ابن يعني حاتم

وأآله عليه الله صلى الله رسول يقول: قال هريرة أبا سمع أنه همام، عن معمر أخآبرنا
فله إذنه غير من كسبه من أنفقت وأما بإذنه، إلآ شاهد وأبعلها المرأة تصوم وأسلم: "لآ

أجره". نصف
قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

محمد علي أبو حدثنا قال الديباجي، سهل بن الله عبد بن أحمد بن سهل محمد أبو أخآبرنا
قال محمد، بن جعفر بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثني قال الكوفي، الشعث بن

علي عن أبيه عن الحسين بن علي جده عن أبيه عن جعفر جده عن أبيه عن أبي حدثني
له تكلف إذا رجل على وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم
اليوم ذلك في صيامه يكن لم ما يفطر أن فأمره صائام وأهو فدعاه طعامه المسلم أخآوه

ًا أوأ فريضة النهار". يمل لم وأما سماه، نذر
المسلم، لخآيك وأسلم: "فطرك وأآله عليه الله صلى الله رسول قال "وأبإسناده" قال

ًا أعظم عليه، السروأر وأإدخآالك صيامك". من أجر
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

المصيصي، الباقي عبد بن يحيى حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
بن ميسرة عن الواحد، عبد بن الوليد حدثنا قال المصيصي، سعيد بن اليمان حدثنا قال
صلى الله رسول قال: أوأصاني مسعود ابن عن علقمة عن إبراهيم، عن مغيرة عن ربه عبد
ًا صومي يوم أصبح أن وأسلم وأآله عليه الله ًا، صومك يوم تصبح وألآ مترجلً، دهين عبوس

لآ المعازف أظهروأا فإذا المعازف، يظهروأا لم ما المسلمين من دعاك من دعوة وأأجب
على وأصل تجبهم،

ًا قتل وأإن قبلتنا أهل من مات من ًا، أوأ مصلوب الرض قراب بمثل الله تلقى وألن مرجوم
ًا القبلة". أهل من أحد على الشهادة تبت أن من لك خآير ذنوب

بقراءاتي شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال بشير، بن فطن حدثنا قال إملءا، محمد بن الله عبد حدثنا قال أبي، حدثني قال عليه،
انقطع القيامة يوم كان يقول: إذا الجوني عمران أبا سمعت قال سليمان، بن جعفر حدثنا

وأجل. عز الله في كان بوصل ليس وأصل كل
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد بن الله عبيد حدثني قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
فقال: ما فأتاه طاهر بن الله عبد بن محمد زيارة عن الوراق محمد تخلف قال الرحمن،

الود على اصطلحت عدلآ=إذا الخآوان تهاجر يقول: رأيت فأنشأ استمع، فقال بك؟ أبطأ الذي
خآراسان أهل لك وأهبت قال: قد مريب مودته في إلآ=ظنين اللمام بواصل وأليس القلوب
كلهم.

محمد بن نصر بن الواحد عبد الفرج أبو أنشدنا قال التنوخآي، القاضي أنشدنا "وأبه" قال
لنفسه: لله حمدان بن سعيد بن الحارث فراس أبو أنشدنا قال بالببغاءا، المعروأف المخزوأمي

جمع فكأنها تلهب فحم في جاءا بناره=هو الغلم جاءا أعجب كان ما منظر أشد=ذوأ ما برد



السيد حدثنا "وأبه" قال معشب ند بيننا فكأنها=ما انطفت ثم وأمذهب منها فمحرق الحلي
عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا شعبان عشر ثالث في الله رحمه المام

بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله
حدثنا قال خآارجة، بن الهيثم حدثنا قال العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب

قال: سمعت أمامة أبي عن مهران، بن ميمون عن جبلة بن صالح عن خآراش بن شهاب
بنى وأالجمعة وأالخميس الربعاءا يوم صام يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول

ًا له الله ظاهره". من وأباطنه باطنه من ظاهره ترى الجنة، في بيت
حدثنا إملءا. قال التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

الطبري، جرير بن محمد حدثنا قال الكاتب، الجهم بن محمد بن علي بن أحمد جعفر أبو
عن شعبة عن عامر، بن سعيد حدثنا قال المقدمي، علي بن عمر بن محمد حدثني قال
وأجد وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أنس، عن صهيب بن العزيز عبد
ًا طهور". فإنه ماءا على فليفطر لآ وأمن عليه، فليفطر تمر

عبد محمد أبو أخآبرنا قال الذكواني، محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال يوسف، بن إسحاق بن الله عبد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله
قال: هريرة أبا أن عكرمة عن الحكم حدثنا قال العدوأي، عمر بن حفص حدثنا قال أبي،
ًا: صوم أتركهن لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى خآليلي بهن أوأصاني خآصال ثلث أيام ثلثة أبد
حضر. أوأ سفر في الفجر وأركعتا وأتر، على وأنوم الشهر، في

عليه، بقراءاتي الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
العباس أبو حدثنا قال إملءا، حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال

عن جريح، ابن عن علوان بن الحسين حدثنا قال مسلم، بن إبراهيم حدثنا قال الهروأي،
الله رسول يكن قالت: لم عنه الله رضي سلمة أم عن يسار بن عطاءا عن أسلم بن زيد

شعبان، في صيامه من أكثر رمضان شهر بعد شهر في يصوم وأسلم وأآله عليه الله صلى
فإن الموات، إلى الحياءا من شعبان في اسمه ينسخ السنة تلك في يموت من أنه وأذلك

يموت. فيمن اسمه نسخ وأقد يسافر الرجل
أخآبرني قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

حدثنا قال حدثهم، سليمان بن الله عبد أن الواعظ عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو
عن الوأزاعي حدثنا قال القاري، حماد بن عتبة خآليد أبو حدثنا قال الزرق، خآالد بن هشام
جبل بن معاذ عن السكسكي، مخامر بن مالك عن مكحول عن أبيه عن ثوبان وأابن مكحل

شعبان من النصف ليلة خآلقه إلى الله قال: "يطلع وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن
مشاحن". أوأ لمشرك إلآ خآلقه لجميع فيغفر

حدثنا قال بأصفهان، الصوفية شيخ محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد أخآبرنا "وأبه" قال
البزار محمد بن أحمد حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو
العباس أبو

بكر أبو حدثني قال الرزاق، عبد حدثنا قال الحلواني، علي بن الحسن حدثنا قال المديني،
أبي بن علي عن أبيه عن الله عبد بن معاوأية عن محمد بن إبراهيم عن سيرة أبي بن

من النصف ليلة كانت قال: "إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن السلم عليه طالب
إلى الشمس لغروأب فيها ينزل وأتعالى تبارك الله فإن نهارها، وأصوموا ليلها فقوموا شعبان
الفجر". يطلع حتى فأرزقه، مسترزق ألآ له، فأغفر مستغفر فيقول: ألآ الدنيا سماءا

فأسقط رحمته، نزوأل وأعز جل بنزوأله أراد عنه: إنما الله رضي المام السيد "وأبه" قال
عن وأتعالى تبارك الله اللغة: قال في شائاع وأذلك مقامه إليه المضاف وأأقام المضاف
وأجل: عز وأقال ربي، أمرني حيث إلى ربي" أي إلى ذاهب السلم: "إني عليه إبراهيم
أم يممت أنا الربع ثور: سل بن حميد وأقال القرية، أهل به القرية" وأأراد "وأاسأل

بن وأموسى علي بن زيد طريق من وأروأينا "وأبه" قال يتكلما أن للربع عادة مالك=وأهل
وأسلم. وأآله عليه الله صلى النبي عن آبائاهم، عن السلم، عليهم جعفر

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن الدبري، إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

النبي به بلغ مسعود ابن عن الحوص أبي عن إسحاق أبي عن معمر عن الرزاق عبد
ربه، يلقى حين وأفرحة إفطاره، عند فرحتان: فرحة قال: "للصائام وأسلم وأآله عليه الله صلى

المسك". ريح من الله عند أطيب الصائام فم خآلوف



قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن أحمد حدثني قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا

أبي عن إسحاق أبي عن حبيب، بن حبيب حدثنا قال سعيد، بن سويد حدثنا قال الجعد،
أجزي وأأنا لي قال: "الصوم وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن الله، عبد عن الحوص

فم وألخلوف وأجل، عز ربه لقاءا عند وأفرحة فطره، عند يفرحهما: فرحة فرحتان للصائام به،
المسك". ريح من الله عند أطيب الصائام

قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
محمد علي أبو حدثنا قال الديباجي، سهل بن الله عبد بن أحمد بن سهل محمد أبو أخآبرنا

بن
قال محمد، بن جعفر بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثني قال الشعث، بن محمد
علي عن أبيه عن حسين بن علي جده عن أبيه عن جعفر جده عن أبيه عن أبي حدثنا

وأنعسه عبادة، الصائام وأسلم: "نوم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم
تسبيح".

القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
نعيم، أبو حدثنا قال العزيز، عبد بن علي حدثني قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان

غاديان: قال: الناس مسعود ابن عن أبيه عن الرحمن عبد بن معن عن سفيان، حدثنا قال
وأالسكينة نور، وأالصلة جنة، وأالصيام برهان، الصدقة فمعتقها، وأمفاديها فموبقها، نفسه فبائاع
مغرم". وأتركها مغنم

بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد الطاهر أبو خآالي أخآبرنا قال بها، عليه بقراءاتي الكوفي الحسني الرحمن عبد

بن إسحاق بن العزيز عبد أخآبرنا قال عليه، قراءاة العلوي عيسى بن الحسن بن محمد
الله عبد بن محمد حدثنا قال الحسن، بن سهل بن محمد حدثني قال ببغداد، جعفر

مسلم بن عيسى داوأد أبو حدثنا قال الخطاب، بن العزيز عبد حدثنا قال بحلب، الخشاب
وأجل عز الله تقوى السلم: إن عليهما علي بن زيد الحسين أبو المام قال قال العمى،

بعثت الله تقوى وأإن العمال، صغائار في نفوسهم حاسبوا حتى معصيته المتقين حمت
وأذكره الله مناجاة فاستلذوأا النصب، طول أبدانهم على وأخآففت طاعته على المتقين
وأمهدوأا المنكرات، وأاجتنبوا بالصالحات عملوا الذي أوألئك وأالضراءا، السراءا على وأحمدوأه

مآب. وأحسن لهم فطوبى لنفسهم،
عليه، بقراءاتي الجوهري الحسن بن محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

علي أبو حدثني قال المبرزباني، موسى بن عمران بن محمد الله عبيد أبو أخآبرنا قال
اليزيدي، العباس بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال النحوي، المرزبان بن علي بن الحسين

أبي على قرأها أنه وأذكر محمد، بن الفضل عمي العباس أبي على البيات هذه قرأت قال
كعب بكرمان: يا يمرضه كان له لمولى بدر ابن يعني حارثة وأقال المنهال، بن عيينة المنهال

وألآ شمس طلعت ما كعب يا حادي آثارهم في وأللموت ابتكروأا=إلآ وألآ قوم من راح ما
ً تقرب غربت=إلآ تخفى وألآ ضغائان له=ذوأوأا وأليس يحيا من عيش في خآير لآ لميعادي آجالآ

وأأحقاد
المام السيد حدثنا "وأبه" قال وأإبعاد نصر من التحايل لحاجته=جاءا يدعو متى وأد وأأهل

تمكينه الله أدام الحسني الله عبد أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد
إملءا وأأربعمائاة وأسبعين خآمس سنة الصم الله شهر من وأالعشرين الثامن الخميس يوم
عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال داره، في لفظه من

بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان،
أخآبرنا قال محمد، وأأخآبرنا "ح" قال وأالق بن جندل حدثنا قال شيبة، أبي بن عثمان

زيد عن عمروأ بن الله عبيد حدثنا قالآ الطيالسي، العباس بن الله عبد وأحدثنا قال سليمان،
وأآله عليه الله صلى النبي عن الله، عبد بن جرير عن إسحاق أبي عن أنيسة، أبي بن

وأأربع عشرة ثلث البيض أيام الدهر، صيام شهر كل من أيام ثلثة قال: "صيام وأسلم
ثقة. السدي وأهب أبو الرقي عمروأ: هو بن الله عشرة". عبيد وأخآمس عشرة

عليه، بقراءاتي الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أحمد، بن عبدان حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبيد محمد أبو حدثنا قال
ثابت عن جريح، ابن عن داوأد أبي ابن حدثنا قال الخطابي، عمروأ بن الله عبد حدثنا قال



حاجة فل الكذب وألآ الخنا يدع لم قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن أنس عن
وأشرابه". طعامه يدع أن في لله

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قحطبة، بن الله عبد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

بن سعيد حدثنا قال البح، -يعني يحيى بن حماد حدثنا قال عبدة، بن أحمد حدثنا قال
فقلت: إني وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: سألت عمروأ بن الله عبد عن سنان
ًا؟ وأأفطر يومين فأصوم قلت لآ، قال أصوم؟ أوأ الصوم أسرد أناقصه، فجعلت لآ، قال يوم

ًا يصوم كان فإنه داوأد صوم فقال: صم ًا. وأيفطر يوم يوم
قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد حدثنا قال الديباجي، سهل بن الله عبد بن أحمد بن سهل محمد أبو أخآبرنا
بن جعفر بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثني قال بمصر، الكوفي الشعث بن محمد

حسين بن علي جده عن أبيه، عن جعفر عن جده عن أبيه عن أبي حدثني قال محمد،
علي عن أبيه عن

وأزكاة زكاة، شيءا وأسلم: "لكل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم
الصيام". الجساد

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد حدثني قال أحمد، بن عبدان حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

عن الهللي، الحسن ابن -يعني الزراد الحميد عبد حدثنا قال البصري، العطار بشر بن
قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن الله عبد عن السود عن إبراهيم عن العمش

صائام". إني فليقل جاهل عليه جهل فإن يجهل، وألآ يرفث فل أحدكم صوم يوم كان "إذا
أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الهيثم، بن حمدان حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
أبيه عن أسلم، بن زيد بن الرحمن عبد حدثنا قال الطباع، ابن حدثنا قال خآالد، بن الهيثم

وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن السمان صالح أبي عن
ًا صام "من ًا". خآمسين النار من الله باعده الله سبيل في يوم خآريف

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن يحيى محمد أبو حدثنا قال حيويه، بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو

المبارك، بن الله عبد أخآبرنا قال المروأزي، الحسن بن الحسن حدثنا قال صاعد، بن محمد
ً الناجي: أن المتوكل أبي عن العبدي، مسلم بن إسماعيل أخآبرنا قال المسلمين من رجل
ًا أيام ثلثة عبر ًا يجد فل يمسي صائام ًا، فيصبح عليه يفطر شيئ رجل له فطن حتى صائام
فإذا بضيف الليلة أجيءا لهله: إني فقال شماس، بن قيس بن ثابت له يقال النصار من

كأنكم الطعام إلى بأيديكم اضربوا ثم فليطفه، يصلحه كأنه بعضكم فليقم المصباح وأضعتم
قامت طعامهم وأضعوا فلما به، ذهب أمسى فلما ضيفنا، يشبع حتى تأكلوا فل تأكلون
حتى يأكلون وألآ يأكلون كأنهم بأيديهم يضربون جعلوا ثم فأطفأته، المصباح تصلح امرأته

وأآله عليه الله صلى النبي إلى غدا ثابت أصبح فلما قوتهم، الطعام كان وأإنما ضيفهم، شبع
فأنزل ضيفكم وأمن منكم الله عجب وأسلم: لقد وأآله عليه الله صلى النبي له فقال وأسلم،

خآصاصة". بهم كان وألو أنفسهم على "وأيؤثروأن وأجل عز الله
الصوفية شيخ الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الطيب أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال بأصفهان

عن الحسين بن محمد حدثنا قال قيس، بن عبيد بن الله عبد حدثنا قال روأح، بن أحمد
عبيد عن السكاسك من رجل عن الشامي نوح بن إسحاق حدثني قال بسطام، بن يحيى
الرهبان، بمنزلة المة هذه في يكونون قوم نعت لجد قال: إني كعب عن ضميرة بن الله

بمحبة وأاتصالهم اجتهادهم من الملئاكة تعجبت الحكمة، بنور ألسنتهم تنطق نور على قلوبهم
وأأظمأوأها وأجل عز لله أنفسهم جوعوا قوم قال إسحاق؟ أبا يا هم من قيل وأجل، عز الله

بهم فيؤتى الصفوف تلك بين من فيلتقطون وأالظمأ الجوع أهل ليقم القيامة: ألآ يوم ينادوأن
في وأالناس عليها فيجلسون مثلها، الذان تسمع وألم العيون تر لم منصوبة مائادة إلى

الحساب.
بن محمد بكر أبا سمعت يقول، الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد سمعت "وأبه" قال

وأتسعين خآمس سنة الرازي سهل بن الله عبد سمعت يقول، المفيد محمد بن أحمد



ًا لله يقول: إن الرازي معاذ بن يحيى سمعت يقول وأمائاتين، في الله محبة نور كان لو عباد
ًا إلآ الرض في يوجد لآ حتى العباد قلوب في لذروأه أكفهم له. محب

أبو أنشدنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
فراس أبو أنشدنا قال بالببغا، المعروأف المخزوأمي محمد بن نصر بن الواحد عبد الفرج

وأعله يكون الحشا=مما قلق تبت وألآ عليك لنفسه: خآفض حمدان بن سعيد بن الحارث
المام السيد حدثنا تخشاه الذي تكفي أن ترى=وأعساك مما مدة أقصر فالدهر وأعساه
بكر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا شعبان من العشرين الخميس يوم في الله رحمه
أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد

حدثني قال صالح، بن الله عبد حدثنا قال الزدي، شعيب بن مطلب حدثنا قال الطبراني،
ًا هند: أن أبي بن سعيد عن حبيب أبي بن يزيد حدثني قال الليث، بن عامر بني من مطرف

مطرف: إني فقال ليسقيه، بلبن له دعا الثقفي العاص أبي بن عثمان أن حدثه صعصعة
من جنة يقول: الصيام وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عثمان: سمعت قال صائام،

يقول: "صيام وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول وأسمعت القتال، من أحدكم كجنة النار
الشهر". من أيام ثلثة صيام حسن،

أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال ماهان، بن بكر أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

قال الحارث، أبي بن محمد بن أحمد حدثنا قال الشنب، الحسن بن موسى بن القاسم
عن وأكيل بن بكر حدثنا قال الحارث، بن يعلى أبي حدثنا قال يعلى، بن يحيى حدثنا

بن عمروأ بن الله عبد الرحمن: أن عبد بن سلمة وأأبي المسيب بن سعيد عن الزهري
الليل لقومن قلت: وأالله أني وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: أخآبر العاص

لآ فقال: "إنك وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول ذلك فبلغ عشت، ما النهار وألصومن
بعشر الحسنة فإن أيام، ثلثة شهر كل من وأصم وأأفطر، وأصم وأنم، صل ذلك، تطيق
الدهر". صوم مثل وأذلك أمثالها

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال المروأزي، أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن الله عبد أبي عن صالح، بن معاوأية عن سعيد بن الليث حدثنا قال علي، بن عاصم

وأآله عليه الله صلى الله رسول تقول: نهى كانت أنها الصماءا عمته عن أبيه عن بشر
ًا إلآ أحدكم يجد لم وأإن يقول السبت، يوم صوم عن وأسلم عليه. فليفطر أخآضر عود

أخآبرنا قال عليه، قراءاة الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو

قال عيينة، بن سفيان أخآبرنا قال الشافعي، حدثنا قال المزني، أخآبرنا قال الطحاوأي، سلمة
بن جابر يقول: سألت جعفر بن عباد بن محمد سمعت قال جبير، بن الحميد عبد أخآبرني

الجمعة؟ يوم صيام عن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي بالبيت: أنهى يطوف وأهو الله عبد
البيت. هذا وأرب فقال: نعم
حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال المطرز، زكريا بن قاسم حدثنا قال الزيات، علي بن محمد بن عمر حفص أبو
قال قال هريرة، أبي عن صالح، أبي عن العمش عن معاوأية أبو حدثنا قال كريب، أبو

أوأ قبله بصوم إلآ الجمعة يوم أحدكم يصم وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول
بعده".

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن الله عبد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
قال زكريا،
الحسن: أن عن الغنوي عنبسة حدثنا قال أبي، حدثنا قال الوهاب عبد بن عثمان حدثنا

يقول: "إن كان وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن يحدث كان العاص أبي بن عثمان
النار". من العبد بها يستجن جنة الصيام

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن الدبري، إبراهيم بن إسحق حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

يزيد بن علي عن زحاه، بن الله عبيد عن المطرح عن مهران بن حسين عن الرزاق عبد
ًا صام قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أمامة أبي عن القاسم عن في يوم

المضمر". في الجواد الفرس ركض عام مائاة مسيرة النار من وأجهه الله بعد الله سبيل



حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
زياد، بن محمد بن الله عبد حدثنا قال المخلص، القرشي الرحمن عبد بن محمد طاهر أبو

أن صالح، بن معاوأية حدثني قال وأهب، بن الله عبد حدثنا قال نصر، بن بحر أخآبرنا قال
الله رسول إلى الشهور أحب تقول: كان عائاشة سمع أنه حدثه قيس أبي بن الله عبد

برمضان. يصله ثم شعبان يصومه أن وأسلم وأآله عليه الله صلى
بن سهل محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي التنوخآي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

الشعث بن محمد بن محمد علي أبو حدثنا قال الديباجي، سهل بن الله عبد بن أحمد
أبي حدثنا قال محمد، بن جعفر بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثني قال الكوفي،

السلم، عليه علي عن أبيه عن حسين بن علي جده عن أبيه، عن جعفر جده عن أبيه عن
ًا يصبح عبد من وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال فيقول فيشتم صائام

أدخآلوه بالصيام عبدي من عبدي وأجل: استجار عز الله قال إلآ صائام، إني عليكم سلم
الجنة".

قال عليه، بقراءاتي السلماسي محمد بن جعفر بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
وأأخآبرنا "ح" قال لفظه من حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو حدثنا

بن عثمان الطيب أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي العشائاري الجربي الفتح بن محمد طالب أبو
بن الحسين حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى محمد أبو حدثنا قالآ المنتاب، بن عمروأ

سمعت قال إبراهيم، بن هاروأن أخآبرنا قال المبارك، ابن أخآبرنا قال المروأزي، الحسن
الرجل: يقول أن قال صومي؟ في بغيي وأما قال صومك، في تبغ وألآ يقول: صم الحسن
كذا لي ارفعوا

ًا. أصوم أن أريد فإني كذا، لي وأارفعوا غد
عليه بقراءاتي الصفار محمد بن الرحمن عبد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال الجصاصين، سكة في بأصفهان منزله في
حدثنا قال الحسن، بن حماد حدثنا قال عقبة، بن أحمد بن الله عبيد حدثنا قال حبان، بن

الله نبي داوأد أن الوهاب وأعبد البناني ثابت حدثنا قال سليمان، بن جعفر حدثنا قال سيار،
ًا أمسى السلم عليه لنا، شاة من قالوا هذا؟ لكم أين من فقال لبن، بشربة فأتي صائام

الرسل معشر قال: إنا الله؟ نبي يا تسأل فلم اشتريناها قالوا الشاة؟ لكم أين قال: وأمن
ًا. وأنعمل الطيبات نأكل أن أمرنا صالح

عبيد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن علي بن الحسين علي أبو حدثنا قال المرزباني، موسى بن عمران بن محمد الله

البيات هذه قرأت قال اليزيدي، العباس بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال النحوي، المرزبان
بن عيينة المنهال أبي على قرأها أنه وأذكر محمد، بن الفضل عمي العباس أبي على

ما الله فإن قومنا=علينا خآاف ما أهوال من ننج الخشرم: وأإن بن هدبة يعني وأله المنهال،
إلآ نحن ما وأآباؤنا وأقيصرا وأكسرى نصر بني قبلنا=ملوك غال فقد دهر غلنا وأإن يسرا شاءا

ًا لآقوا الذي بنوهم=سنلقى وألو قرابة=تصاممتها ذي امرئ قول من وأعوراءا مقدرا حمام
نالني دهر يك وأإن تغيرا دهر صرف إن وأاصطناعه=لدائاره غيره حي كرامة وأأهجرا أساءا

أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم معشرا الحوادث تخطى فما وأأصابني=بريب
بابا الحساس بن أحمد الفقيه أخآبرني قال الله، أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس
شعبان من وأالعشرين السابع في تعالى الله رحمه المام حدثنا قال عليه، قراءاة الذوأي

قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا
إبراهيم إسحاق أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
حدثنا قال النعمان، بن محمد بن الله عبد حدثنا قال منده، بن يحيى بن محمد ابن -يعني

قال هريرة، أبي عن صالح أبي عن العمش عن عوانة أبو حدثنا قال ربيعة، أبو
الصائامون". هم وأسلم: "السائاحون وأآله عليه الله صلى الله رسول قال

بكر أبو حدثنا قال غيلن، بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
بن أحمد ابن -يعني الله عبد حدثنا قال إملءا، الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد
النبي إلى أعرابي قال: جاءا عباس ابن عن عكرمة عن حرب بن محمد حدثنا قال حنبل،
ًا وأأن الله إلآ إله لآ أن تشهد فقال الهلل، رأيت وأسلم: فقال وأآله عليه الله صلى محمد
صوموا. وأسلم: أن وأآله عليه الله صلى النبي فنادى نعم، فقال وأرسوله؟ عبده

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال موسى، بن بشر حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا



الله عبد وأحدثنا قال سليمان، أخآبرنا قال محمد، وأأخآبرنا "ح" قال إسحاق بن يحيى حدثنا
بن محمد حدثنا قالآ لوين، سليمان بن محمد حدثنا قال الصفهاني، الصهاح بن محمد بن

عليه الله صلى النبي عن علي بن طلق أبيه عن يحدث طلق بن قيس سمعت قال جابر،
رأيتموه وأإذا فصوموا، رأيتموه فإذا مواقيت، الهلة هذه جعل الله قال: "إن وأسلم وأآله

حديثه: في إسحاق بن يحيى وأقال لوين، لفظ ثلثين" هذا تعدوأا عليكم غم فإن فأفطروأا،
العدة. فأتموا عليكم غم فإن

قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
محمد علي أبو حدثنا قال الديباجي، سهل بن الله عبد بن أحمد بن سهل محمد أبو أخآبرنا

جعفر بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثني قال بمصر، الكوفي الشعث بن محمد بن
حسين، بن علي جده عن أبيه عن جعفر، جده عن أبيه عن أبي، حدثني قال محمد، بن
ًا أن أبيه عن فمن رمضان، ما تدروأن لآ فإنكم رمضان تقولوا يقول: لآ كان السلم عليه علي
رمضان. وأجل: شهر عز الله قال كما قولوا وألكن لقوله، كفارة وأليصم فليتصدق قاله

قراءاة البكار المتوتي زمويه بن يحيى بن أحمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال السفاطي، محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال بالبصرة، الحي مسجد في عليه

هريرة أبي عن قلبة، أبي عن أيوب عن زيد بن حماد عن الربيع أبو حدثنا قال خآليفة، أبو
رمضان شهر جاءاكم أصحابه: "قد يبشر وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان

الجحيم، أبواب فيه وأتغلق الجنة أبواب فيه الله يفتح صيامه، عليكم الله فرض مبارك شهر
حرم". فقد خآيرها حرم من شهر، ألف من خآير ليلة فيه الشياطين، فيه وأتغل

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن يونس بن محمد حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو

مالك بن أنس عن قتادة عن القطان، عمران حدثنا قال بلل، بن محمد حدثنا قال موسى،
قد الشهر هذا وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال رمضان شهر دخآل قال: لما

حرم فقد حرمها من شهر، ألف من خآير ليلة فيه المبارك، الله شهر وأهو عليكم، دخآل
محروأم". كل إلآ خآيرها يحرم وألآ كله، الخير

الصوفية شيخ الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي بأصفهان

حدثنا قال بعبادان، الشامي إبراهيم بن محمد حدثنا قال الموصلي، يعلى أبو أخآبرنا قال
رضي عباس ابن عن رباح، أبي بن عطاءا عن الوأزاعي عن القاضي سوار أخآي بن أحمد
إلى الحول من لتزين الجنة وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه، الله

الشهر هذا في لنا اجعل الجنة: اللهم قالت رمضان شهر دخآل وأإذا رمضان لشهر الحول
ًا، عبادك من ًا". عبادك من الشهر هذا في لنا اجعل العين: اللهم الحور وأيقلن سكان أزوأاج

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
قال الغرياني، بن جعفر حدثنا قال المقري، الحرقي جعفر بن أحمد بن إبراهيم القاسم أبو

وأحدثني الغرياني قال علي، بن نصر عن قيس، بن نوح حدثنا قال سعيد، بن قتيبة حدثنا
بن النضر عن علي بن نصر حدثنا قال قيس، بن نوح حدثنا قال الجهضمي، علي بن نصر

ًا تحدثنا له: ألآ قلت قال عوف، بن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن شيبان، من سمعته حديث
رمضان أقبل قال بلى، قال وأسلم؟ وأآله عليه الله صلى الله رسول من أبوك وأسمعه أبيك
صيامه، وأجل عز الله افترض شهر رمضان وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله نبي فقال
ًا -وأقامه صامه فمن قيامه، للمسلمين سننت وأإني ًا إيمان كيوم ذنوبه من خآرج وأاحتساب
أمه". وألدته

بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
يعلى، أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه،
عن مسلم أبي عن الجحفي، خآلءا حدثنا قال نمير، بن الله عبد بن محمد حدثنا قال

صلى الله رسول فقال القدر، ليلة قال: ذكرنا هريرة أبي عن أبيه عن سهيل عن العمش،
وأسلم: كم وأآله عليه الله

وأبقي وأعشروأن ثنتان فقال: مضى ثمان، وأبقي وأعشروأن ثنتان فقلنا الشهر؟ من مضى
وأعشروأن". تسع الشهر سبع،

عليه بقراءاتي التاجر سمة بن موسى بن عمروأ بن الرازق عبد الطيب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال المقري بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال بأصفهان،

أبو حدثنا قال الحارث، أبو يونس بن شريح حدثنا قال القنطري، شعيب بن محمد بن حامد



النبي قال قال هريرة، أبي عن سيرين بن محمد عن قتادة عن عجاج عن الحمر، خآالد
فإنما صومه، فليتم ناس وأهو رمضان في شرب أوأ أكل وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى

وأسقاه". الله أطعمه
الصفاع عمروأ أبي سبط الحللي مهروأرهزد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، قراءاة
سمعت قال الشعث، بن إبراهيم حدثنا قال يزيد، بن إسماعيل حدثنا قال جعفر، بن

نصر ببخت عذبوا لما إسرائايل بني من الكتاب وأحملة النبياءا أبناءا أن يقول: بلغنا الفضيل
أتينا الذي رب: بالعار يا فقالوا وأجل، عز الله إلى شكوا الجبابرة، الملوك من دوأنه وأمن

وألآ يعرفونك لآ قوم بأيدي وأعذبتنا منه، خآير فينا ما على وأنحن علينا يعرفك لآ من سلطت
يعرفني من عصاني إذا أنبيائاهم: إني بعض إلى وأجل عز الله فأوأحى بربوبيتك، لك يقروأن

بعاصيكم مطيعكم لخآذن الغضب، شديد تسميت الله أنا وأإني يعرفني، لآ من عليه سلطت
ظهرانيكم. بين علنية أعصى لآ حتى

قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
علي أنشدني قال عليه، قراءاة المرزباني موسى بن عمران بن محمد الله عبد أبو حدثنا

لنفسه: العمر أنشدهم العتاهية أبا أن جدي، عن أبي أخآبرني قال الخآفش، سليمان بن
وأمن فيدعي=تقليلها سنيه عن يسأل وأالمرءا فيعود الفتى عثرته تزيد=وأيقال وأالذنوب ينقص

غلط لآ هيهات المولود وأيهلك الكبير أنه=يبقى يعقل كان إن يرى ما أوأ يحيد الممات
وأليس تأخآير ليس أجمعا=أن وأالمؤالف المخالف إن تبعيد وألآ تقريب مؤخآر=للموت وأليس
خآلود

الخميس يوم في الله رحمه المام الجل السيد حدثنا قال الحمدوأني، إلى "وأبالسناد" الوأل
إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا قال رمضان، المبارك الله شهر من الخامس

قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن
حدثنا قال شيبة، أبي بن شيبان حدثنا قال حنبل، بن أحمد ابن -يعني الله عبيد حدثنا

أبيه عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن شيبان، بن النضر حدثني قال الفضل، بن القاسم
ًا رمضان صام وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال ًا إيمان خآرج وأاحتساب
أمه". وألدته كيوم ذنوبه من

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال أحمد، بن الله عبد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
قيس حدثنا قال إبان، بن إسماعيل حدثنا قال عقيل، بن عبيد بن الله عبد محمدبن حدثنا

وأآله عليه الله صلى النبي قال: صعد سمرة، بن جابر عن حرب بن سماك عن الربيع، بن
محمد: من يا فقال السلم عليه جبريل أتاني قال آمين، آمين فقال: آمين المنبر وأسلم
محمد: من يا فقال آمين، فقلت آمين، قل الله فأبعده الجنة فدخآل فمات وأالديه أحد أدرك
قال آمين، فقلت آمين، قل الله فأبعده النار فأدخآل له يغفر فلم فمات رمضان شهر أدرك
آمين. فقلت آمين، قل الله فأبعده النار فدخآل فمات عليك يصلي وألم عنده ذكرت وأمن

بأصفهان الصوفية شيخ بن محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الرأس بمكشوف المعروأف

بن بكر أبو حدثنا قال كريب، أبو حدثنا قال المطرز، زكريا بن قاسم حدثنا قال حبان، بن
عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن صالح أبي عن العمش عن عياش،

وأغلقت الجن، وأمردة الشياطين صفدت رمضان شهر من ليلة أوأل كان وأسلم: "إذا وأآله
يا مناد وأنادى باب، منها يغلق فلم الجنة أبواب وأفتحت باب، منها يفتح فلم النار أبواب
أقصر". الشر باغي وأيا هلم الخير باغي

قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن الله عبد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
قال الشعري، الله عبد بن يعقوب بن نوح حدثنا قال بشر، بن علي حدثنا قال زكريا،
سمرة، بن الرحمن عبد عن المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى حدثنا قال أبي، حدثنا
الله رسول علينا خآرج قال

ًا!ً رأيت البارحة فقال: "رأيت وأسلم وأآله عليه الله صلى ً عجب ًا يلهث أمتي من رجل عطش
ًا وأرد كلما وأأروأاه". فسقاه رمضان صيام فجاءاه منع، حوض

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
يعقوب بن يوسف حدثنا قال النحوي، كيسان بن أحمد بن محمد بن علي الحسن أبو



عن حصين أخآبرنا قال هشيم، حدثنا قال الربيع، أبو داوأد بن سليمان حدثنا قال القاضي،
لكم يتبين حتى وأاشربوا الية: "كلوا هذه نزلت قال: لما طي حاتم بن عدي عن الشعبي،

فجعلتهما وأأسود أبيض عقالين إلى عمدت الفجر" قال من السود الخيط من البيض الخيط
أصبحت فلما البيض، من السود لي يستبين فل الليل من أقوم فجعلت وأسادتي، تحت

وأسادك كان وأقال: إن فضحك فأخآبرته، وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على غدوأت
الليل. وأسواد النهار بياض ذلك إنما لعريض،

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن الدبري، إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

الجهني، خآالد بن زيد عن عطاءا عن ليلى، أبي ابن عن سليمان بن جعفر عن الرزاق عبد
ًا فطر وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال له كان وأسقاه أطعمه صائام
شيءا". أجره من ينقص أن غير من أجره مثل

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عمروأ بن أحمد بكر أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

حدثنا قال بنان، بن شعيب حدثنا قال المسمر، بن إبراهيم حدثنا قال الخالق، عبد بن
قال: "أفطر وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن أنس عن قتادة عن القطان، عمران
الملئاكة". عليكم وأصلت البرار، طعامكم وأأكل الصائامون، عندكم

قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
محمد علي أبو حدثنا قال الديباجي، سهل بن الله عبد بن أحمد بن سهل محمد أبو أخآبرنا

جعفر بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثني قال بمصر، الكوفي الشعث بن محمد بن
عن حسين بن علي جده عن أبيه عن جعفر، جده عن أبيه عن أبي حدثنا قال محمد، بن

أفطر إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان السلم عليهم علي عن أبيه
لك قال: "اللهم

الله شاءا إن الجر وأبقي العروأق وأابتلت الظمأ ذهب منا، فتقبله أفطرنا رزقك وأعلى صمنا
تعالى".

عبد بن محمد الحسين وأأبو البندار عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قالآ منهما، وأاحد كل على بقراءاتي التككلي العزيز
حدثنا قال البصري، الله عبد بن إبراهيم مسلم أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان

أبي عن شهاب، ابن عن الرحمن عبد بن قرة حدثني قال الوأزاعي، عن النبيل عاصم أبو
وأجل عز الله وأسلم: "قال وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن سلمة
ًا". أعجلهم إلي عبادي أحب فطر

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد بن وأإبراهيم العزيز عبد بن علي حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو

سلمة بن الحماد حدثنا قال الجمحي، معاوأية بن الله عبد حدثنا قالآ النصاري، البصري الله
صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن صهيب، بن العزيز عبد عن زيد بن وأحماد

بركة". السحور في فإن وأسلم: "تسحروأا وأآله عليه الله
قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الجاروأد، بن بكر أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن القاسم حدثنا قال الواسطي، سليمان بن سعيد حدثنا قال حرشة، بن زيد حدثنا قال

صلى الله رسول مع صمنا قال: ما هريرة أبي عن نصر أبي عن الحريري حدثنا قال مالك،
ثلثين. صمنا مما أكثر وأعشرين تسعة وأسلم وأآله عليه الله

عليه، بقراءاتي الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد حدثنا قال إملءا، حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال

عن صبيح، بن الربيع حدثنا قال الله، عبيد حدثنا قال مسلم، بن الحسين حدثنا قال روأح،
وأتفر إلي وأتدعو وأتنساني تذكرني آدم ابن وأجل: يا عز الله كتب بعض في قال أنه الحسن

غيري. وأتعبد وأأرزقك مني
أبي أنشدني قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال

لنفسه: أبي أنشدني قال العلف، بكر أبي بن العزيز عبد أنشدني قال
ًا جر من عذر ما عن به=أطال الحياة طالت أكلما سنه أربعين بعد عذره رسنه=ما خآالي

ًا=عن يكف لآ من عذر ما وأسنه حذره أخآذ في القصر ساكن يا كفنه لبسه دوأن ذنبه منتهي
وأطنه قبره صار وأقد وأطن=بات له بيته مصبح كم سكنه وأمن الثرى رأيت بلهنيته=أما



يطل فرحته=فلم الحياة في به طالت دفنه وأقد بعده من به=يسر يسر أخ ذي من عجبت
كيف مت إذا لي قل بدنه مفارق منه تفارقه=وأالروأح لآ الذنب لآزم يا حزنه موته بعد

ًا=وأهي بالنجاة للنفس وأكيف حسنه في تزيد أوأ من=سيئة ينقص كم مرتهنه قدمته بما غد
ًا=عليه الجنان يسكن مسلم عند أمانته=وأالويل يخن لم لمن طوبى الخزنه تسلم فيها غد

الخائافين سيسكن لعنه وأمن منا العرش برحمته=ذوأ خآصه من بين كم للخونه الحساب
أبو بالله المرشد المام الجل السيد حدثنا "وأبه" قال أمنه من كل النار جنته=وأيسكن

يوم لفظه من إملءا الله رحمه الحسني الله عبد أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين
أبو أخآبرنا قال وأسبعين، خآمس سنة رمضان المبارك الله شهر من عشر الثاني الخميس

بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب
وأثلثمائاة، وأخآمسين اثنين سنة رمضان شهر في عليه قراءاة الشافعي إبراهيم بن الله عبد
حدثنا قال إسحاق، بن يحيى -يعني زكريا أبو حدثنا قال السدي، موسى بن بشر حدثنا قال

جده، عن أبيه عن علي بن محمد عن خآالد بن عمروأ عن زيد بن حماد أخآو زيد بن سعيد
عمر ابن عن نافع عن ثابت أبي بن حبيب وأعن السلم، عليهم طالب أبي بن علي عن

أم بيت من فخرج إلينا رمضان في يخرج أن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قالآ: انتظرنا
كحلته. وأقد سلمة

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن يحيى بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
الصفهاني، منده
جعفر أبي بن الحسن عن قرة بن الفضل حدثنا قال علي، بن عمر حفص أبو حدثنا قال
عليه الله صلى الله رسول قال قال سلمان، عن المسيب بن سعيد عن زيد بن علي عن
ًا فطر وأسلم: "من وأآله في الملئاكة عليه صلت حلل، من شراب أوأ طعام على صائام

القدر". ليلة عليه الله صلى جبريل عليه وأصلى رمضان، شهر ساعات
أبو حدثنا قال الحسناباذي، محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو حدثنا قال الهروأي، العباس أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
أيوب بن جرير حدثنا قال حماد، بن سهل حدثنا قال الحساني، يحيى بن زياد الخطاب
الله رسول سمعت قال مسعود، ابن عن بردة ابن نافع عن الشعبي حدثنا قال البجلي،

رمضان في ما العباد يعلم فقال: "لو رمضان في وأهو يوم ذات وأسلم وأآله عليه الله صلى
الجنة فقال: إن الله: حدثنا، نبي يا خآزاعة من رجل فقال كلها، السنة يكون أن أمتي لتمنت
ريح هبت رمضان من يوم أوأل كان فإذا الحول، رأس إلى الحول رأس من لرمضان لتزين

من لنا اجعل رب فيقلن: يا العين، الحور فتنظر الجنة وأرق فصفصفت العرض تحت من
ًا الشهر هذا في عبادك ًا يصوم عبد من فما قال بنا، أعينهم وأتقر بهم أعيننا تقر أزوأاج يوم

"حور وأجل عز الله نعت مما در من خآيمة في العين الحور من زوأجة زوأج إلآ رمضان من
ًا سبعين وأيعطى لون، على حلة سبعون منهن امرأة كل الخيام" على في مقصورات من لون

لحاجتها وأصيفة ألف سبعون منهن امرأة لكل الخآر، لون على لون منه ليس الطيب
لقمة لخآر تجد طعام من لون فيها ذهب من صفحة وأصيفة كل مع وأصيف، ألف وأسبعون

ًا سبعون منهن امرأة لكل لوأله، تجد ما لذة منها سرير كل على حمراءا، ياقوتة من سرير
ًا سبعون ذلك مثل زوأجها فيعطى أريكة، سبعون فراش كل فوق استبرق، من بطائانها فراش

من صامه يوم بكل هذا ذهب، من سوار عليها بالدر موشح أحمر ياقوت من سرير على
الحسنات". من عمل ما سوى رمضان

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
بن الله عبد حدثنا قال برغوث، بابن يعرف التمار الله عبد بن أحمد بن الله عبد محمد أبو

بشير بن الحكم حدثنا قال حميد، بن محمد وأحدثنا قال إملءا، البغوي العزيز عبد بن محمد
بن سعيد عن المغيرة، أبي -يعني جعفر عن الملني قيس بن عمروأ حدثنا قال سليمان، بن

تفتح رمضان قال: "في وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عن عمر ابن عن جبير
وأتغلق الجنة، أبواب
من هل هلم، الخير طالب يا السماءا من مناد وأينادي وأالشياطين، المردة وأتغل النار، أبواب
النار". من عتقاءا ليلة كل فطر عند تعالى وأالله يعطى، سائال من هل له، يغفر تائاب

كامل بن عبدوأس بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو حدثنا "وأبه" قال
ًا الزعفراني المؤدب السلمي بن جعفر بن أحمد بكر أبو حدثنا قال الخطيب، بانتقا لفظ
حدثنا قال الحراني، الحسن بن الله عبد شعيب أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان



عن سلمة أبي عن كثير، أبي بن يحيى حدثنا قال الوأزاعي، حدثنا قال الله، عبد بن يحيى
صائام. وأهو يقبل كان وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: إن عائاشة

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد بن محمود حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
أبي عن حصين أبي عن الربيع، بن قيس حدثنا قال عمروأ، بن إسماعيل حدثنا قال الفرج،
قال الوصال، عن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: "نهى هريرة أبي عن صالح
يطعمني ربي عند أظل إني كأحدكم، لست إني قال تواصل، الله: إنك رسول يا فقيل

وأيسقيني".
أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

يزيد حدثنا قال حمزة، بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
أبي عن الشناني عن حمزة أبي عن الفضل بن سلمة حدثنا قال المبارك، ابن -يعني

فرحتان: وأسلم: "للصائام وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن الحوص
ربه". لقاءا عند وأفرحة إفطاره، عند فرحة

بقراءاتي الرأس مكشوف محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن عمران حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه،
أبي عن المسيب بن سعيد عن سهل بن عقبة بن الرحمن عبد حدثنا قال المديني، راشد

ًا صام وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، عف رمضان من يوم
الجنة". له الله أوأجب وأبطنه، وأفرجه وألسانه طرفه فيه

أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الخطيب الحسن بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال مخلد، بن الحسن بن علي حدثنا قال إملءا، زيد بن علي بن أحمد بن عيسى القاسم

عبد إلى يرفعه عمران، بن الله عبد بن أحمد جعفر أبي عن العزيز عبد بن محمد حدثنا
بن الله

بني يا اللواح، في له وأكتبه السلم عليه عمران بن موسى على الله أنزل فيما سلم: أن
على كنتم وأإن تبكون، وألآ تضحكون بالكم فما ربكم لقاءا من اليقين على كنتم إن إسرائايل

وأتعمروأن قلوبكم، وأتوسخون ثيابكم تغسلون بالكم فما وأعقابها، الخآرة ثواب من اليقين
نهيتم قد الذي كأن عنه نهيتم ما وأتركبون به أمرتم ما وأتتركون آخآرتكم، وأتخربون دنياكم

ً عنه، نهيتم قد به أمرتم قد الذي وأكأن به، أمرتم قد عنه الذين إلى انظروأا مهلً، مهل
الحق يؤدوأا لم إذ النار إلى وأصاروأا به وأحوسبوا لغيرهم جمعوا ما تركوا كيف قبلكم كانوا
وأقد تسأل لم مت، أنا إذا وأوألدي أهلي يصنع كيف شعري أحدكم: ليت وأيقول جمعوا، فيما

وأهذا ينسونك، قليل عن نسيتهم فكما وأغيرهم، وأالوألآد وأالزوأاج وأالمهات آبائاك من رأيت
فإنما أموالكم من فتزوأدوأا وأحاجته، فقره ليوم وأعمل لنفسه قدم من فخيرهم الناس دأب
دار وأاحذر ربك وأاتق هذا فاعقل الوارث، إلى صار متم فإذا أحياءا، دمتم ما لكم هي

إلآ قوم أعزها وألآ الوضع، أقبح وأضعتهم إلآ قوم رفعها ما قبلكم، الذين غرت فقد الغروأر،
أماتهم ما لوأليائاه رضيها وألو الفناءا، عليها كتب ما تعالى الله أحبها وألو الذل، أقبح أذلتهم
وأتعالى تبارك الله اتقى فمن بلوى، دار وأجعلها للفناءا خآلقها وأتعالى جل الله وألكن عنها،
فقد ذلك جهل وأمن وأماله، نفسه من يملك مما بخير منها وأتزوأد وأحذرها وأاعتبر فيها تفكر
الخلق وأله البالغة، الحجة وألله عليه، الحجة لآتخاذ إليه وأبين فاعذره، أمرها تعالى الله بين

قدير. شيءا كل على وأهو وأالمر
محمد أبو حدثنا قال الحسناباذي، محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد أخآبرنا "وأبه" قال

قال زكريا، بن محمد جعفر أبو حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد
أقسم يقول: "وألآ الحسن سمعت قال خآالد، بن حمزة حدثنا قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا

أردت ما بأكلي، أردت ما يقول نفسه، يلوم إلآ تراه لآ المؤمن اللوامة" قال: إن بالنفس
ًا يمشي وأالفاجر يعاتبها إلآ تراه فل نفسي، بحديث أردت ما بكلمتي، ًا قدم يعاتب لآ قدم

نفسه.
أبو حدثنا قال التوري، الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

بن جعفر محمد أبو حدثنا قال عليه، قراءاة الحصين بن محمد بن إبراهيم بن أحمد العباس
بن محمد حدثنا قال محمد، بن أحمد حدثنا قال الخواص، القاسم بن نصير بن محمد

قال المهلبي، الله عبد بن محمد حدثني قال البزار، عثمان أبو سعيد حدثني قال الحسين،
زيد: بن عدي قال قال العتكي، الله عبد بن بكر أبو حدثني



ًا ًا=وأهو يعود أضحى وأصحيح عنهم لحقوهم=ضل بعدهم وأأطبا يعود ممن للموت أدنى مريض
للنمارق أهل بينما وأثمود بعدهم من عاد نوج=ثم قوم من الديار أهل أين وأاللدوأد سعوطهم

وأالموعود الوعيد ذاك وألكن=بعد الحديث ينقضي لم ثم الجلود التراب إلى أفضت وأالدي_باج
 الوأل الجزءا تم

 الثاني الجزءا
 المالي كتاب
 الرحيم الرحمن الله بسم

 عشر الثالث الحديث
وأفضلها القدر ليلة ذكر
 بذلك يتصل وأما

الخميس يوم في لفظه من إملءا روأحه الله قدس الجل المام السيد حدثنا "وأبه" قال
العطار بن أحمد بن المظفر بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا قال شعبان، من وأالعشرين الثاني

أبو حدثنا قال السقا، بن محمد بن الله عبيد محمد أبو أخآبرنا قال بواسط، عليه بقراءاتي
قال هريرة، أبي عن قلبة أبي عن أيوب حدثنا قال المعتمر، عن مسعود حدثنا قال خآليفة،

شهر رمضان، شهر جاءاكم أصحابه: "قد يبشر وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى الله نبي قال
فيه وأتغل الجحيم، أبواب فيه وأيغلق الجنة أبواب فيه يفتح صيامه، عليكم افترض مبارك

حرم". فقد خآيرها حرم من شهر ألف من خآير ليلة فيه الشياطين،
الصوفية، شيخ الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال الكاتب، حمزة حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال
قال: كان أنس عن الزهري عن معمر عن المبارك، ابن حدثنا قال حماد، بن نعيم حدثنا
تفتح رمضان جاءاكم للناس: "قد قال رمضان شهر جاءا إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي

القوة من فيه المؤمن وأيعطى الشياطين فيه وأتغل النار أبواب وأتغلق الجنة أبواب فيه
حرم". فقد خآيره حرم من الناس، غفلت فيه يغتنم للفاجر نقمة وأهو وأالصلة للقيام

عليه بقراءاتي التاجر سمة بن موسى بن عمر بن الرزاق عبد الطيب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال له، الحديث وألفظ جامعها في بأصفهان

إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال نصير، بن القاسم بن أحمد حدثنا قال المقري، بن عاصم
التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي وأحدثنا قال "رجع" السيد المروأزي

بن الله عبد حدثنا قال المقري، أحمد بن إبراهيم بن عمر حفص أبو حدثنا قال إملءا،
أحمد وأحدثنا الله عبد قال إبراهيم، بن إسماعيل حدثنا قال جدي، حدثنا قال البغوي، محمد

وأحدثنا الله عبد قال زيد، بن حماد حدثنا قالوا الزهراني، الربيع وأأبو الموصلي إبراهيم بن
عن أيوب عن سليمان بن المعتمر حدثنا قالآ العجلي، المقداد بن وأأحمد إبراهيم بن يعقوب

أصحابه يبشر وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان هريرة، أبي عن قلبة أبي
وأتغلق الجنان أبواب فيه تفتح صيامه، عليكم الله افترض رمضان شهر جاءاكم يقول: "قد

فقد خآيرها حرم من شهر، ألف من خآير ليلة فيه الشياطين، فيه وأيغل الجحيم، أبواب فيه
ًا وأقامه صامه فمن مضاعفة، فيه وأالنفقة حرم، ًا إيمان وألدته كيوم ذنوبه من خآرج وأاحتساب
أمه.

حدثنا قال عليه، قراءاة الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحمال، هاروأن ابن -يعني موسى حدثنا قال المفيد، يعقوب بن أحمد بن محمد بكر أبو

أبي عن قلبة أبي عن أيوب حدثنا قال الوارث، عبد حدثنا قال هلل، بن بشر حدثنا قال
مبارك شهر رمضان، شهر وأسلم: "أتاكم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة،
مردة فيه وأتغل الجحيم، أبواب فيه وأتغلق السماءا أبواب فيه تفتح صيامه، عليكم الله فرض

حرم". فقد خآيرها حرم من شهر ألف من خآير ليلة فيه لله الشياطين،
عليه، بقراءاتي الكسائاي الله عبد بن علي بن محمد بن إبراهيم نصر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أخآبرنا قال عليه، قراءاة المعدل حنيش بن محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال
عمروأ بن إسماعيل حدثنا قال بدراك، الداركي الفرقدي مخلد بن علي بن محمد جعفر أبو

قال قال الزهري، عن الزبيري الوليد بن محمد عن فضالة بن قرح أخآبرنا قال البجلي،
سيد وأصهيب العرب، سيد وأأنا البشر، سيد وأسلم: "آدم وأآله عليه الله صلى الله رسول
الليالي وأسيد رمضان، شهر الشهور وأسيد الحبش، سيد وأبلل فارس، سيد وأسلمان الروأم،

الطور". الجبال وأسيد السدر، الشجر وأسيد الجمعة، يوم اليام وأسيد القدر، ليلة



قال عليه، قراءاة قاذوأيه بن الله عبد بن أحمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
زكريا بن قاسم حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

صالح أبي عن العمش، عن عياش بن بكر أبو حدثنا قال كريب، أبو حدثنا قال المطرز،
من ليلة أوأل كان وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن

وأفتحت باب منها يفتح فلم النار أبواب وأغلقت الجن، وأمردة الشياطين صفدت رمضان شهر
أقصر". الشر باغي وأيا هلم، الخير باغي يا مناد وأنادى باب، منها يغلق فلم الجنة أبواب

قال عليه، بقراءاتي محمد بن صاعد بن إسماعيل الحسن أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بن عمر الحسين أبو القاضي حدثنا قال حامد، بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال سعيد، بن الحسين بن أحمد حدثنا قال الشيباني، الحسن
الحسين، بن علي بن زيد الحسين أبي الشهيد المام عن سعيد، بن هاروأن عن مخارق بن
صلى الله رسول قال: سمعت السلم عليهم طالب أبي بن علي عن جده عن أبيه عن
وأعزتي أكبادهم، الظامئة أين مناد نادى القيامة يوم كان يقول: "إذا وأسلم وأآله عليه الله

يحاسبون". وأالناس ليأكلون فإنهم الموائاد لهم فتوضع بالصائامين فيؤتى قال اليوم، لروأينهم
قال عليه، بقراءاتي الحربي العشائاري الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الله عبد أبو وأأخآبرنا قال "رجع" السيد المنتاب محمد بن عمروأ بن عثمان الطيب أبو حدثنا
قال المنصور، جامع في عليه بقراءاتي السلماني جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسين

قالآ لفظه، من الخزاني حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو حدثنا
قال المروأزي، الحسن بن الحسين حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى محمد أبو حدثنا
ما أن يعلم من قال: المؤمن الحسن عن صبيح ابن أخآبرنا قال المبارك، بن الله عبد أخآبرنا

ً الناس أحسن من وأالمؤمن قال، كما وأجل عز الله قال ًا، الناس وأأشد عمل أنفق لو خآوف
ً ًا يزداد لآ يعاين، أن دوأن أمن ما مال من جبل ًا صلح ًا، ازداد إلآ وأعبادة وأبر يقول: لآ فرق

وأيتمنى العمل يسيءا علي، بأس وألآ لي وأسيغفر كثير الناس سواد وأالمنافق: يقول أنجو،
وأجل. عز الله على
الخميس يوم في تعالى الله رحمه المام السيد حدثنا "وأبه" قال وأالحكايات الفوائاد في

بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا قال لفظه، من إملءا ستين سنة شعبان عشر خآامس
قال عليه، قراءاة التنوخآي علي بن المحسن

الخليل بن إسحاق يعقوب أبو حدثنا قال محمد، بن أحمد بن الله عبيد الحسين أبو حدثنا
عن يقول: حكى الجوزاني الحارث أبا سمعت قال يوسف بن أحمد حدثنا قال الحلب،

بن زهير وأعلى التفسير، في مقاتل ثلثة: على على عيال كلهم قال: الناس أنه الشافعي
الكلم. في حنيفة أبي وأعلى الشعر، في سلمى أبي

الهواز نزيل الحنيفي البصري علي بن رباح بن يوسف محمد أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قراءاة الردني بندار بن الحسين بن علي الحسن أبو حدثنا قال جامعها، في عليه قراءاة
بأنطاكية، الديب الفضيل بن محمد بن محمود العباس أبو حدثنا قال منزله، في بمصر عليه
حبيب بن بكر بن الله عبد وأهب أبو حدثنا قال عثمان، بن الهيثم بن الله عبد حدثنا قال

بحناصره الله رحمه العزيز عبد بن عمر خآطبنا قال نصر، أبو بشير حدثنا قال السهمي،
ًا تخلقوا لم فقال: إنكم ًا تتركوا وألم عبث ًا لكم وأإن سد عليكم فيحكم الله ينزل ميعاد

عرضها التي الجنة وأحرم الله رحمة من خآرج من وأخآسر خآاب فقد بينكم، القضاءا وأيفصل
ًا وأباع وأالرض، السموات ًا بباق، نافد ً بنار، وأجنة بأمان، وأخآوف أنكم تروأن ألآ بكثير، وأقليل

ًا تشيعون يوم كل في الهالكين أسلب في ًا غادي في له فتنقبون وأجل، عز الله إلى وأرائاح
قضى قد ممهد، وألآ موسد غير تتركونه ثم صدع، بطن في تجعلونه ثم الرض من صدع
ًا التراب، وأسكن السباب، وأخآلع الحباب فارق قد أثره، وأانقضى نحبه ًا بعمله، مرتهن فقير
ًا قدم، ما إلى لكم لقول إني الله وأأيم بكم، الموت نزوأل قبل الموت فاتقوا ترك، عما غني
وأأتوب الله فأستغفر عندي، مما أكثر الذنوب من منكم أحد عند أعلم وأما المقالة هذه
بي بدئ أنه لوددت عندنا ما يسعه لآ أحد من منكم وأما ذاوألآ به اللسان كان وألولآ إليه،

يخطب لم ثم بكاؤه، عل حتى وأبكى وأجهه على رداءاه وأضع ثم بلوني، الذين وأيلحقني
مات. حتى بعدها

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد حدثنا قال لفظه، من الهمذاني جهضم بن الحسن بن الله عبد بن علي الحسن أبو
وأجل عز الله طريق في قال: الناس عثمان بن عمر الحسن أبو شيخنا ذكر قال مليح، بن

وأعلو القدر إثبات بذلك يطلب وأبثه، وأحفظه وأفهمه بدرسه مشغول بالعلم ثلثة: عالم



مشغول، بذلك فهو طلب، ما نحو عقله وأأنصب لذلك وأجهه وأكشف الرئااسة، وأمرتبة المنزلة
لآ وأالعلم للعلم وأخآادم يحرسه، لآ وأالعلم للعلم حارس فهو مفتون، طلب ما وأبمحبة

لهل عبرة فهو طلب، ما وأفتنته علم، ما وأحجابه لنفسه، وأمضرته لغيره منفعته يستخدمه،
لآ بالعبارة، مفتون بالنطق، مستدرج البصائار،

ذلك. من بالله نعوذ الدنيا، فتن به وأأضر الهوى ملكه قد بليته، في ينظر وألآ الفتنة يعقل
ً بالسهر يكدها نفسه على العلم به وأأطلق علم قد العلماءا: عالم من وأالثاني وأيظمئها ليل
نعيم ملذ قلبه على غلب قد الثواب، مرغوب من به وأعد قد لما الثواب في رغبته بالنهار،
فهو يطلب بما مشغول فهو التوفيق، بذلك ساعده قد بها، الحياة وأدوأام وأزهرتها الخآرة

ً كان وأإن الوسيلة، قرب من وأذريعة الحق سبل من سبيل وأعلى الخآرة بطلب مشغولآ
وأمطلب العلم أهل ميدان في بالدخآول له يؤذن لم لحظه، وأسعيه وأكده لنفسه فوسيلته

طلب معالي إلى همته وأعلت إيمانه، هدى بصائار له تكشفت وألو القرب، روأائاح نسيم
غيب، كل عن مغيب رزق، كل من العلماءا: عتيق من وأالثالث المقدسين حياة لحي الحياة

نظر، إذا ينظر وألآ نودي، إذا يسمع لآ الله محبة من سكران وأجل، عز الله بذكر وأله
آرابه، لتفصلت المدة بقاءا فلولآ الحياة به ضاقت قد مكروأب صدره، في تردد أنفاسه
المعروأف بمحبته، المكرم بذكره، المخصوص الله رجل وأذاك بأسراره يجد لما قلبه وألتفطر

وأأرضه. سماوأاته في ملئاكته قبائال بين
الواعظ شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الشج، سعيد أبو حدثنا قال ثابت، بن الله عبد حدثني قال أبي، حدثني قال عليه، بقراءاتي
قال قال غزوأان، بن الفياض عن يذكر طلحة أخآي سمعت قال الرازي، يحيى أبو حدثنا قال

حملت قد بني يا نائام، وأأنت بالسحار ينادي منك، أكيس الديك يكونن لآ بني لآبنه: يا نعمان
ًا أحمل فما ثقيل حمل وأكل الجندل فإنه وأالكذب إياك بني يا السوءا، جار من أثقل شيئ
بعض فإن النظر وأبعض إياك بني يا صاحبه، يقليه قليل وأعما العصفور لحم من أشهى
ًا تأكل لآ بني يا القلب، في الشهوة يورث النظر تتركه أوأ تنبذه إن فإنك شبعك فوق شبع
ًا تقطع أن أردت إذا بني يا تأكله، أن من خآير للكلب ًا، تؤامر حتى تقطعه فل أمر يا مرشد

ًا، فأرسل حاجة في أرسلت إذا بني ًا تصب لم فإن حكيم يا نفسك، رسول أنت فكن حكيم
مد. إذا البحر وألآ غضب إذا السلطان يعان لآ بني

محمد عمر أبو حدثنا قال العتيقي، أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبا سمعت قال الحلب، بن سليمان أيوب أبو أخآبرنا قال حيويه، بن محمد بن العباس بن

فذهب أمره، أوأل في النحو طلب حنيفة أبو يقول: كان الحربي إسحاق بن إبراهيم إسحاق
ًا، فيه يكون أن فأراد يحسن، فلم يقيس له: فقيل وأكلوب، وأكلب وأقلوب، فقال: قلب أستاذ
بمكة رجل فسأله بالنحو، علم له يكن وألم يقيس الفقه: فكان في وأوأقع فتركه وأكلب كلب
ً شج له: رجل فقال رجل

عليه يكن لم قبيس بأبا يرميه حي أنه لو شيءا عليه له ليس خآطأ، فقال: هذا بحجر،
شيءا.

ببغداد الشافعية إمام طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال طرازه، بن زكريا بن المعافى الفرج أبو القاضي حدثنا قال عليه، بقراءاتي
حدثنا قال النحوي، هاروأن بن الله عبيد حدثنا قال النحوي، المرزبان بن علي بن الحسين

قال: كان العيني عن منصور بن نصر أخآبرني قال الدينوري، يعقوب أبي بن محمد بكر أبو
ًا إذنه عليه دخآل إذ كثير، إلى النظر يحب مروأان بن الملك عبد أمير يا فقال يوم

وأكان كثير، فأدخآل غلم، يا أدخآله فقال الملك، عبد فاستبشر بالباب، كثير المؤمنين: هذا
ًا ًا دميم أن من خآير بالمعيدي الملك: تسمع عبد فقال بالخلفة، فسلم العين، تزدريه وأحقير
تراه.

تسمع تقول الفرج: العرب أبو القاضي لنا قال الطيب، أبو القاضي لنا قال السيد "وأبه" قال
كثير: فقال سائار، مثل وأهو تراه، أن من خآير بالمعيدي تسمع وأأن تراه، أن لآ بالمعيدي

ً قاتل قاتل وأإن ببيان، نطق فإن وأقلبه، بلسانه بأصغريه لرجل فإنما المؤمنين أمير يا مهل
المور عريكتي أيدت وأجربتني=فقد المور المؤمنين: وأجربت أمير يا أقول الذي وأأنا بجنان،

فتزدريه=وأفي النحيف الرجل ترى خآبير فيه منا لخآو أني=بهم على الرجال تخفى وأما
لهم الرجال عظم فما الطرير الرجل ظنك فتقتليه=فيخلف الطرير وأيعجبك يزير أسد أثوابه

ًا=وألم أطولها الطير بغاث وأخآير كرم زينها بزين=وألكن بغاث الصقور وألآ البزاة تطل جسوم
ًا=وأأم أكثرها الطير بالعظم يستغن لب=فلم بغير البعير عظم لقد نزوأر مقلة الباز فراخآ



لنا قال السيد، لنا "وأبه" قال نكير وألآ لديه عرف بالهروأاي=فل يضرب ثم فيركب البعير
بالفتح وأبغاث لغتان: بغاث الطير بغاث في الفرج أبو القاضي لنا قال الطيب، أبو القاضي
لآ التي وأالمقلة الضم، بعضهم أجاز وأقد باللغة، العلم أهل عند فخطأ الضم فأما وأالكسر،

عليه الله صلى الله النبي عن روأى ما ذلك وأمن اللم: الهلك، بفتح وأالقلب وألد، لها يعيش
الشاعر: قول وأمنه الله، وأقى ما إلآ قلت لعلي"، وأمتاعه المسافر قال: "إن أنه وأسلم وأآله
في كثير: أنشدني يا قال ثم هوى ذا أقلتن الحج كليالي ناظر=وألآ منظر كالتجمير أر فلم

الذي أينا المر في الشريك المر=وأأين في المشارك إخآوانك فأنشده: خآير هذا دهرك إخآوان
ًا كان غبت الحي=وأإن في سرك حضرت إن القي_ن أخآلصه الحسام مثل ذاك رعينا أذن

رأوأك ما فإذا شينا يزينك كلما عنهم=بدلوا غبت إذا معشر في أنت زينا فازداد الحلى جله
ًا=أنت قالوا وأأين كثير، يا لك الله الملك: يغفر عبد له فقال علينا الرجال أكرم من جميع

تنكر فل صديق من فقر عند لك كثير=وأما يستغني حين أقول: صديقك أني غير الخآوان
حنق غيظي=على أراد الصديق إذا وأكنت ضيق عند الزيارة عنك إذا=طوى أحذ على

ًا وأفيه صديق بل أكون أن عنه=مخافة وأصفحت ذنوبه غفرت بريقي وأأشرقني في أيض
الخميس يوم في روأحه الله قدس المام الجل السيد حدثنا "وأبه" قال وأالحكايات الفوائاد
علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا شعبان من وأالعشرين الثامن

بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة المزاكر، الصالحاني
المحاربي حدثنا قال العمش، حدثنا قال الحسن، بن محمد بن إبراهيم حدثنا قال حيان،

التوراة: في مكتوب قال كعب عن همام عن داوأد بن الغفور عبد عن حنيس بن بكر عن
ًا آذى "من فهو الله آذى وأمن الله، آذى فقد النبياءا آذى وأمن النبياءا، آذى فقد مؤمن

وأالقرآن". وأالنجيل التوراة في ملعون
أصفهان، جامع في عليه بقراءاتي الصيرفي إبراهيم بن أحمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

إسحاق أبو أخآبرنا قال المقري، فورك بن محمد بن محمد بن الله عبد بكر أبو أخآبرنا قال
عباس حدثنا قال الجامع، مسجد إمام متويه بابن المعروأف الحسن بن محمد بن إبراهيم

سمعت الرحمن. قال عبد بن الضحاك حدثني قال أبي، أخآبرني قال مزيد، بن الوليد بن
تقتدوأا لآ اللباب أوألي وأيا يعلم، لآ بمن تقتدوأا لآ العلم أوألي يقول: يا سعد بن بلل

لآ وأمن المساكين يكون لآ الحسان أوألي وأيا بالعمي، تقتدوأا لآ البصار أوألي وأيا بالسفهاءا،
منكم، وأجل عز الله إلى أقرب يعرف

وأينفعه. له يبقى فيما مفكر فليفكر لهم، يستجاب أن وأأحرى
قال عليه، بقراءاتي الحبلي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال أبي، حدثني قال الزهري، محمد بن الرحمن عبد بن الله عبد الفضل أبو أخآبرنا
الحارث: أن بن بشر بن علي رقعة في قرأت قال سلم، بن محمد بن أحمد بكر أبو

فقال قال وأجل؟ عز الله إلى المعرفة أهل أوأصل نصر: بم أبا يا فقال عليه، دخآل المازني
إن أعلم، ما بقدر فقال: أجبتك جواب، بأعجب تجيبني عجباه يا قلت الدائارة، لي: بالسلف

ًا يحمل أن من وأأعظم وأأعز وأأجل أكرم وأجل عز الله لآ وأعر طريق على أوأليائاه من وألي
ًا تكون وألن قال: إنك الله؟ رحمك قلت: زدني يبلغه، ما الزاد من يعطيه تكون حتى مريد
ًا، لآطفه فإذا لآطفه، وأاصله فإذا وأاصله، العبد أراد إذا قال: إنه الله، رحمك قلت: زدني مراد

منعها إنما كان إذا وأنظر العبادة إلى جن اللطف فقد فإذا الرضوان، خآلع قلبه على خآلع
يزال فل بالشكر، بادر نعمة قبل من منعها إنما كان وأإن بالتوبة بادر معصية قبل من

ًا حسنه يا طاعته، بتمام وأجل عز الله يلقى حتى كذلك قلبه يرعى قبره من خآرج وأقد غد
ً ً ألبس وأقد بالنور، مكلل ملئاكة به وأأحدقت النور، من نجيب على وأحمل النور، من حلل
النور. نور إلى ينظر أن المؤمن بذلك فليستطيع النور، حجب إلى وأأدخآل النور،

السمرقندي، الخطيب الفقيه الحنيفي نصروأيه بن إبراهيم بن علي الحسن أبو "وأبه" أخآبرنا
ًا بغداد علينا قدم بسمرقند، العباسي يحيى بن محمد أحمد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة حاج
الرحمن عبد بن محمد الله عبد أبو أخآبرنا قال المرزبان، العزيز عبد أحمد أبو أخآبرنا قال

بن الرحمن عبد عن إسحاق أبي عن معمر عن الرزاق، عبد أخآبرنا قال بكيش، البجلي
معهم قفر بأرض سفر قوم كمثل الذنوب من المحقرات قال: مثل مسعود ابن عن يزيد

جمعوا حتى بالعظم هذا وأيجيءا بروأثة يأتي هذا فجعل فتفرقوا، النار، إلآ يصلحه وألآ طعام
وأيجمع الذنب وأيذنب الكذبة يكذب المحقرات صاحب كذلك طعامهم، به أصلحوا ما ذلك من
جهنم. نار في وأجهه على وأجل عز الله يكبه أن لعله ذلك



عليه، بقراءاتي التوزي بن الحسين بن علي بن أحمد الحسن أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قال دريد، بن الحسن بن محمد أخآبرنا قال المرزباني، عمران بن الله عبيد أبو أخآبرنا قال

ًا يترك وألم منهم الرجل مات إذا العرب قال: كانت عمي حدثنا قال الرحمن، عن حدثنا وألد
كله. فلن قالوا: مات سوءا، خآلف وأترك

حاتم أبو محمد أخآبرنا قال عمران، بن محمد أخآبرنا قال علي، بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال
ًا سمعت قال الصمعي، عن على محسود وأرب داؤه، هي بنعمة مغبوط يقول: رب أعرابي

شقاؤه. هو سقم من مرحوم وأرب بلؤه، هو رخآاءا
حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد حدثنا قال لفظه، من الهمذاني جهضم بن الحسن بن الله عبد بن علي الحسن أبو
الحسين أبا سمعت يقول النيسابوري جعفر محمد أبا سمعت قال نجي، بن الله عبد بن

فأوأل جهدك، فيهن وأاعمل بهن احتفظ عشرة وأأي يقول: عشرة أصحابه بعض يوصي التوزي
منه. وأالثانية تقربن فل الشرع علم حد عن تخرجه حالة وأجل عز الله مع يدعي من ذلك
الرئااسة إلى يسكن رأيته من تقربنه. وأالثالثة فل وأخآالطهم جنسه أبناءا غير إلى رأيته من

ًا مت إن الدنيا إلى رجع فقير فلحه. وأالرابعة ترجو وألآ منه تقربن فل وأالتعظيم أوأ جوع
ًا ًا أربعين قلبك تقسي رفقته فإن أرفقك، وأإن به ترتفقن وألآ منه تقربن فل ضر من صباح
ًا رأيته ًا رأيته من جهله. وأالسادسة تأمن فل بعمله مستغني وألآ عليها يدل لآ باطنة حالة مدعي
وأيسكن نفسه عن يرضى رأيته من دينك. وأالسابعة على فاتهمه ظاهره حفظ عليها يشهد

يسمع المزيدين من رأيته من الحذر. الثامنة أشد فاحذره مخدوأع أنه فاعلم وأقته، إلى
ًا السماع عند تراه لآ فقير خآيره. وأالتاسعة ترجون فل الرفاهية إلى وأيميل القصائاد حاضر
رأيته من همه. وأالعاشرة وأتبديد سره لتشوش ذلك بركات من منع أنه وأاعلم فاتهمه،
ًا ًا وأإخآوانه أصدقائاه إلى مطمئن ديانته. وأوأهن عقله بسخافة له فاشهد الخلق لكمال مدعي

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سعيد بن الحسن بن إبراهيم حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو

قال: إني حيويه، بن رجاءا عن ذكوان بن محمد عن نوح بن سالم حدثنا قال الجوهري،
رجاءا: عليك يا فقال فسلم، الهيئة حسن رجل جاءا إذ الملك عبد بن سليمان بباب لواقف

إنسان حاجة فرفع سلطان من منزلة له كان رجاءا: من يا الضعيف، وأعون بالمعروأف
رجاءا: يا للحساب، قدميه ثبت وأقد يلقاه يوم وأجل عز الله لقي رفعها يستطيع لآ ضعيف

أحب من رجاءا: إن يا حاجته، في وأجل عز الله كان المسلم أخآيه حاجة في كان من إنه
ًا وأجل عز الله إلى العمال الخضر أنه يرى رجاءا فكان فقده، ثم مسلم على تدخآله فرح

عليه. الله صلى
الواعظ شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم ابو أخآبرنا "وأبه" قال

بقراءاتي
قال يوسف، حدثنا قال مسلم، بن علي حدثنا قال شيبة، أبي بن بكر أبو حدثنا قال عليه،
ً عمر ابن قال: رأى أبيه، عن بردة أبي عن سعيد عن شعبة حدثنا قد اليمن أهل من رجل
لم ركابها ذعرت المدلل=إن بعيرها لها وأيقول: إني البيت حول بها يطوف وأهو أمه حمل
ثم وأاحدة، جرة بر وألآ قال: لآ عمر: جزيتها؟ ابن يا ترى ما أكثر حملتني ما أحملها أذعر
ركعتين. المقام خآلف صلى ثم طاف

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
يعقوب، بن الله عبد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبيد محمد أبو أخآبرنا

قال صالح، بن الرحمن عبد حدثنا قال عبيد، ابن محمد بن الله عبد بكر أبو حدثنا قال
ًا: لآ رجل أنشد قال بشير، بن محمد حدثنا تحية جواب خآطابه=إلآ السفيه إلى ترجعن مسعر

ًا جيفة=تزداد تحرك تحركه فمتى حياكها فقال: مسعر ذلك فأعجب قال حراكها أردت ما نتن
معناه. يعني القرآن، في هذا

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الزبير حدثنا قال العل، أبي بن الحرمي حدثنا قال الشاهد، محمد بن طلحة القاسم أبو

عن حارست، بن محمد بن بكار حدثني قال أوأيس، أبي ابن إسماعيل حدثني قال بكار،
بن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد عن عروأة بن هشام عن الزناد أبي بن الرحمن عبد

عبد بن عمر وأكان قال إمرته، في عليه يستأذن العزيز عبد بن عمر إلى جاءا مسعود: أنه
ً يجله العزيز ًا، إجللآ ًا عثمان بن عمروأ بن الله عبد وأقال: عنده الحاجب فرده شديد مخلي

أبا بإتيانه: فبعث عمر فأخآبر البيات قال ربما صلحه في وأكان غضبان، فانصرف قال به،



علم ما بالله يقسم عمر إن وأيقولآن يعذرانه، مالك بن وأعراك خآيثمة ابن سليمان بن بكر
مالك=فإن بن عراك مني أبلغا وأعراك: ألآ بكر لبي فقال إياك، الحاجب برد وألآ بإتيانك

عشرين ابن وأهو أتى ما حجة=على ستين ابن أن تريد فكيف بكر أبا فأبلغ نفعل لم أنت
الصخر من موقران بي منكما=كأنكما شواكل تبدوأ جعلت وأصاحبه: لقد لعمر وأقال عشر أوأ

تؤتيا أن تعجبا وألآ الحشر إلى وأالمصير المعاد خآلقتما=وأفيها منها الرض تراب فما
ًا القوام حشى فتكلما=فما وأغل لآ القوم تحول=من دلو دلواكما علقت لقد الكبر من شر

ًا أطاوأعتماني مزرى وألآ المراسي فلولآ يورى مثله وأما أوأرى لقد معاكسة=لعمري ذا عاذر
ًا فيكما=للمتكما تقياي الله اتقاءا وأاجد=علنية غير فيكما أدلي شئت وألو الجمر من أحر لوم

في وأيستشرى يلح حتى له عنكما=ضحكت أنه وألم آمر لم أنا فإن السر في عندي قال أوأ
ًا الفوائاد التاسع الخميس يوم في روأحه الله قدس المام السيد حدثنا "وأبه" قال أيض

محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا شعبان من وأالعشرين
البزار شاذان بن الحسن بن إبراهيم بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الجوهري

الحميد، عبد ابن -يعني بندار حدثني قال الزهر، أبي بن بكر أبو حدثنا قال عليه، قراءاة
حتى؟ خآبر وأمأجوج" أين يأجوج فتحت إذا وأجل: "حتى عز الله قول عن الفراءا سألت قال

شبوا أبناءاكم بطونكم=وأرأيتم قملت إذا وأأنشدني: حتى الوعد، اقترب في لي: الخبر فقال
قلبتم أوألآدكم كبر إذا حتى قال: المعنى الخب العاجز اللئيم لنا=إن المجن ظهر وأقلبتم

به أخآبرني ما بمثل فأخآبرني ذلك عن المثنى بن معمر عبيدة أبا فسألت المجن، ظهر
ًا لي: العرب عبيدة. وأقال أبي عن أخآذه الفراءا أن فأحسب الفراءا، من الواوأ تسقط أيض
قدر على العرب تعالى الله خآاطب وأإنما طرحها، وأتقديرها تثبتها، كما إثباتها وأتقديرها الكلم

خآلقت لمن أسجد الله. "قال لعنه إبليس عن حكاية اسمه جل فقال يتكلمون، به كانوا ما
ًا، إبليس كلم وأهي جملة على معطوفة جملة لنها وأقال أعلم، وأالله أرأيتك" يريد قال طين

لو خآذ السوءا غريم من مختلبه معه وأافى لنا=ثم لثمار غاص ما عبيدة: غاص أبو وأأنشدني
ًا=أمن ًا. وألو أراد سلبه تبغى العريان حجر حجر
بقراءاتي البزار التوزي بن الحسن بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

عليه،
بن المظفر أخآبرنا قال عليه، قراءاة جعفر بن مخلد بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا قال

العبدي، بكر أبو حدثني قال عليل، بن الحسن -يعني العنزي حدثنا قال الشرائاي، يحيى
وأأكسبته خآزوأرة في وأهو بارد يوم ذات فخرج وأزوأار، له أضياف دلف أبي عند قال: اجتمع

إلآ أعطيكم وأما لواجب حقكم فقال: إن وأاجتمعوا شعراؤكم؟ أين فقال أضيافه، دار إلى
من أجد له: هاهنا فقال أشعرهم، إليه فقربوا أشعركم، هاتوا القرابة، مع الجر على للعتماد
قال منقر لبي فراخ حائاط=وأسط في تنقر أجز: قنبرة قال لآ، قال الشعر، في يتقدمك

لي؟ عليه: أتأذن كسوة لآ المنظر سيءا القوم من رجيل فقال حصر، وأدخآله الخآر فوجم
به، وأاستبشر فضحك قال للقنبر قدر قد رزقها=وأالرزق طلبت فيما تعد فقال: لم هات، قال

له. يؤبه لآ وأكان به، القوم وأأعطى وأكساه، الجائازة في وأقدمه القوم، أشعر أنت وأقال
الواعظ شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

سفيان بن هاروأن حدثني قال محمد، بن الله عبد حدثنا قال أبي، حدثنا قال عليه، بقراءاتي
قال قال شيبة، بن شبيب حدثني قال مسلم، بن صالح بن الله عبد حدثني قال المستملي،

الله إن المؤمنين أمير يا قال: قلت وأأوأجز، عظني شبيب سماره: يا من وأكنت جعفر أبو لي
ًا قومك يجعل بأن نفسه من لك يرض لم وأجل عز نفسك من له ترض فل خآلفه، من أحد
قصرت كنت لئن قال: قلت وأقصرت، أوأجزت لقد قال: وأالله منك، أشكر هو عبد يكون بأن
فيك. النعمة كنه بلغت فما

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد محمد أبو حدثنا قال الحرار، حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو

يحيى أبو حدثني قال شيبة، بن عمر حدثني قال السكري، محمد بن الرحمن عبد بن الله
جبلة أتيت ثابت بن حسان قال قال أبيه، عن الماجشون بن يوسف حدثني قال الزهري،

النابغة، وأهو ضفيرتين ذوأ رجل يمينه وأعن عليه، لي فأذن مدحته وأقد الغساني اليهم بن
فأعرفه هذا قلت: أما هذين؟ لي: أتعرف يديه: فقال بين فجلست أعرفه، لآ آخآر يساره وأعن

فسمعت، استنشدناهما شئت فإن عبدة، بن علقمة قال: هو أعرفه، فل الخآر وأأما النابغة،
النابغة: قال: فاستنشد فذاك، قلت قال سكت، أحببت وأإن



لعلقمة: قال ثم نصفي، فذهب قال الكواكب بطي أقاسيه ناصب=وأليل أميمة يا لهم كليني
فذهب قال مشيب خآان عصر الشباب طروأب=بعيد الحسان في قلب بك فأنشد: طحا أنشد

فأنشد، سمعت ما بعد تنشدنا أن أحببت إن أعلم الن لي: أنت قال ثم قال الخآر، نصفي
فأنشدته قال: هات، أنشد، بل لآ وأقلت قال: فتشددت فأمسك، تمسك أن أحببت وأإن

يغشون المفضل الكريم مارية ابن أبيهم=قبر قبر عند جفنة فيها: أبناءا أقول التي القصيدة
أحسابهم=شم كريمة الوجوه بيض المقبل السواد عن يسألون كلبهم=لآ تهز ما حتى

لي أمر ثم بدوأنهما، أنت ما فلعمري أدنه، أدنه لي قال: فقال الوأل الطراز من النوف
عام. كل في عندنا لك وأقال: هذا وأاحد، جيب لها أقمشة وأبعشرة دينار بثلثمائاة

بقراءاتي الشافعي الطبري الفقيه طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
جعفر بن أحمد حدثنا قال طراوأه، بن زكريا بن المعافى الفرج أبو القاضي حدثنا قال عليه،

بن العباس بن الله عبد حدثني قال هاروأن، بن ميمون حدثني قال البرمكي، موسى بن
من الرشيد هاروأن المؤمنين أمير قال: خآرج الربيع بن الفضل جده عن الربيع، بن الفضل

أمير سروأر سرني فقلت: قد يضحك، وأهو وأشرب وأنام عندها تغدى وأقد زبيدة عند
ًا، إلآ أضحك فقال: ما المؤمنين، رنة، فسمعت وأشربت وأنمت المرأة هذه عند أكلت تعجب

عم، ابن يا لي فقالت: هيها مصر، من وأردت دينار ألف فقالوا: ثلثمائاة هذا؟ ما فقلت
منك. رأيت خآير وأقالت: أي عربدت حتى برحت فما إليها، فدفعتها

أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال علينا، قدم الري نزيل النخعي الواعظ معروأف بن محمد بن معروأف المشهور

سمعت يقول، معاذ بن الحسين سمعت قال بأنطاكية، الهمذاني الخزاعي الحسن بن محمد
ًا ابني الله يقول: رحم عياض بن الفضيل ًا. محرابه في فخر الله كتاب من آية قرأ علي ميت

في عليه بقراءاتي جعفر بن محمد بن العزيز عبد القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
المنذر، أبي عن الصباح، بن الحسن أحمد أبو أخآبرنا قال بالبصرة، حرام بني في منزله

عبد قال قال
نفوسكم بنا تقون الدوأرا الحنق أبلغتم حرب=فقد بن معاوأية أبلغ حسان: ألآ بن الرحمن

مستجيرا إلآ الثقفي فيها=وألآ الموي ترى لآ بحرب تدوأرا أن الدوأائار بكم المنايا=عسى
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الصالحاني علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال جميل، بن إسحاق أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
ظريف: ما بن مطرف يقول: قال عيينة بن سفيان سمعت قال العباس، بن عمروأ بن محمد
ثم الله لسخط أتعرض أن أحب عيينة: ما ابن قال فيها، وأما الدنيا لي وأأن كذبت أني أحب

يتوب. لآ أم علي أيتوب أدري لآ
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي حمدان بن علي بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحسين، أبو الحسن بن علي حدثنا قال قتاكي، ابن -يعني يعقوب بن الله عبد بن جعفر
بن حماد حدثنا قال الحسين، بن محمد عن حدثت قال يوسف، بن إبراهيم حدثنا قال

على قال: دخآلت مهران بن ميمون عن بلغه أنه يذكر در ابن حدثنا قال الكوفي، الوليد
قال: مهران بن ميمون عن بلغه أنه وأهو الشاعر البربري سابق وأعنده العزيز عبد بن عمر

ًا ينشد وأهو الشاعر البربري سابق وأعنده العزيز عبد بن عمر على دخآلت في فانتهى شعر
ًا=أتته للموت بات صحيح من البيات: وأكم هذه إلى شعره فلم هجع ما بعد بغتة المنايا آمن

ًا الموت جاءاه إذ يستطع ًا=وألآ النساءا تبكيه فأصبح امتنع بقوته منه وألآ بغتة=فرار مقنع
جمع قد بالمس كان قد ما ببطنه=وأفارق فصار لحد من وأقرب رفع وأإنصوته الناعي يسمع

ًا بماله=وألآ الغني الموت يترك فما يبكي يزل قال: فلم يدع جاه إذ المال في معدم
عنده. من فقمنا عليه، غشى حتى وأيضطرب
الموفق بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد الله رحمه الجل المام السيد حدثنا "وأبه" قال

شعبان من وأالعشريت التاسع الخميس يوم في لفظه من إملءا الحسني الله عبد أبي بالله
عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال وأسبعين، ست سنة

بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان،
قال: الله عبد عن زر عن عاصم عن سفيان حدثنا قال نعيم، أبو حدثنا قال العزيز، عبد

الصائامون. السائاحون
أبو حدثنا قال فادوأيه، بن الله عبد بن أحمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عيسى بن سليمان أيوب أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
أبو الله عبد بن العزيز عبد حدثنا قال ثواب، بن محمد بن سعيد حدثنا قال الجوهري،



بن سعيد عن زيد بن وأعلي قتادة عن عروأبة، أبي بن سعيد حدثنا قال القرشي، وأهب
يوم آخآر وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: خآطبنا الفارسي سلمان عن المسيب

مبارك عظيم شهر أظلكم قد الناس أيها قال: "يا رمضان من يوم أوأل قال أوأ شعبان من
ًا، قيامه وأجعل صيامه، الله افترض شهر، ألف من خآير ليلة فيه ًا تطوع فمن تطوع كان خآير

سبعين أدى كمن كان فريضته أدى وأمن سواه، فيما فريضة أدى كمن الخير ذلك من حظه
ًا فطر وأمن فيه المؤمن رزق في وأيزاد وأالمؤاساة الصبر شهر وأهو فريضة، له كان صائام

في يظمأ لآ شربة حوضى من تعالى الله وأسقاه الجنة وأدخآول لذنوبه وأمغفرة رقبة كعتق
رحمة أوأله شهر وأهو النار، من الله أعتقه مملوكه على خآفف وأمن الخآرة، في وألآ الدنيا

الصائام، يفطر ما يجد كلنا الله: ليس رسول يا فقيل النار، من عتق وأآخآره مغفرة وأأوأسطه
ًا فطر من الثواب هذا الله يعطي قال ًا أشبع أوأ تمرة أوأ لبن مذقة على صائام وأكان جائاع

شهر وأهو وأالخآرة، الدنيا في بعدها يظمأ لآ شربة حوضي من الله وأسقاه لذنوبه مغفرة له
أما عنهما، بكم غنى لآ وأخآصلتان ربكم، بهما ترضون خآصال: خآصلتان أربع عن بكم غنى لآ

وأتستغفروأنه له شريك لآ وأحده الله إلآ إله لآ أن ربكم: شهادة ترضون اللتان الخصلتان
عليه الله صلى النبي على عنهما: فالصلة بكم غنى لآ اللتان الخصلتان وأأما وأالنهار، بالليل

النار". من وأجل عز بالله وأتستعيذوأن وأسلم، وأآله
محمد أبو حدثنا قال الصوفية، شيخ الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد حدثنا قال الموصلي، يعلى أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد
عطاءا عن الوأزاعي، عن القاضي سوار أخآي بن أحمد حدثنا قال بعبادان، الشامي إبراهيم

الجنة وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن رباح أبي بن
اجعل الجنة: اللهم قالت رمضان شهر دخآل فإذا رمضان، لشهر الحول إلى الحول من لتزين

ًا، عبادك من الشهر هذا في لنا الشهر هذا في لنا اجعل العين: اللهم الحور وأيقلن سكان
ًا". عبادك من أزوأاج

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
حدثني قال الحراني، شعيب أبو حدثنا قال السمسار، وأضاح بن جعفر بن الحسن سعيد أبو

الله عبد بن يحيى
آخآر صيام عن بكر أبي بن محمد بن القاسم قال: سألت قيس بن داوأد حدثنا قال البابلي،

الهلل. يغم أن إلآ به بأس قال: لآ يكره؟ هل شعبان من يوم
قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
سهل عن حازم أبو حدثنا قال مكسر، بن مبشر حدثنا قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا قال
الريان له يقال باب وأسلم: "للجنة وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال سفر، بن

معهم يدخآل فلم الباب ذلك أغلقوا دخآلوا فإذا هلموا، لهم يقال الصائامون، إليه يدعى
غيرهم".

كبارى بابن يعرف البقال المتوتي محمد بن الحسين بن القاسم محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن لوين حدثنا قال إبراهيم، بن إسحاق بن أحمد حدثنا قال البصرة، جامع في عليه قراءاة

سعيد، أبي عن يسار بن عطاءا عن فارط، بن الله عبد عن أيوب بن يحيى عن المبارك،
ما وأحفظ حدوأده فعرف رمضان صام وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

ذنبه". من تقدم ما له غفر منه يحفظ أن له ينبغي
قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

محمد علي أبو حدثنا قال الديباجي، سهل بن الله عبد بن أحمد بن سهل محمد أبو أخآبرنا
قال محمد، بن جعفر بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثني قال الشعث، محمد بن

قال: كان السلم، عليهم علي عن أبيه عن حسين بن علي جده عن أبيه عن أبي حدثنا
الصائامون، عندكم قال: "أفطر قوم عند أكل إذا وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول
الخآيار". الملئاكة عليكم وأصلت البرار، طعامكم وأأكل

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن إبراهيم حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو

عن نافع عن ثوبان، ابن عن الوليد بن الوليد حدثنا قال سلمة، حدثنا قال الهللي، الحارث
ًا صام وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عمر، بن رمضان من يوم

كلها". ذنوبه له الله غفر حرامه وأيحرم حلله يحل وأتحميد، وأتهليل وأتكبير وأسكوت بإنصات



أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال التستري، إسحاق بن الحسين حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

أيوب حدثنا
قال قال عباس، ابن عن دينار بن عمروأ عن ثوبان عن الوليد، بن الوليد حدثنا قال الوزان،
ًا صام وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول ًا رمضان من يوم فلو بصومه له محتسب

ًا لوأسعهم تنقضي أن إلى الدنيا كانت منذ اجتمعوا الدنيا أهل أن ًا طعام يطلب لآ وأشراب
ًا الجنة أهل إلى ذلك". من شيئ

شيخ الرأس مكشوف محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي بأصفهان الصوفية

الحضرمي، بكير بن محمد حدثنا قال زكريا، بن محمد بن الله عبد حدثنا قال إملءا، حبان
أبي بن سمعت قال طلحة، أبي بن الله عبد بن إسحاق عن مسلم بن الوليد حدثنا قال

وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول يقول: قال عمروأ بن الله عبد سمعت يقول، مليكة
مستجابة". دعوة فطره عند "للصائام

أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الحربي الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال صاعد، بن محمد بن يحيى محمد أبو حدثنا قال المنتاب، بن عمر بن عثمان الطيب

طلحة، بن محمد أخآبرنا قال المبارك، ابن حدثنا قال المروأزي، الحسن بن الحسين حدثنا
في وأيصوم العبادة في يجتهد كان يزيد بن السود شروأان: أن بن الرحمن عبد أخآبرنا قال
هذا يعذب له: لم يقول قيس بن علقمة فكان قال يصفر، أوأ جسده يخضر حتى الحر

السود غيره: إن وأقال فجد، جد المر السود: إن فيقول قال الجسد؟ هذا يعذب لم الجسد
أريد. قال: كرامته

أخآبرنا قال بأصفهان، عليه بقراءاتي الصيرفي إبراهيم بن أحمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا قال المقري، فورك بن محمد بن محمد بن الله عبد بكر أبو

ابن -يعني عباس حدثنا قال الجامع، مسجد إمام متويه بابن المعروأف الحسن بن محمد
عباد يقول سعد بن بلل سمعت قال الضحاك، حدثني قال أبي، أخآبرني قال الوليد،

ًا أن يخبركم مخبر جاءاكم الرحمن: هل ًا أوأ منكم، تقبلت أعمالكم من شيئ خآطاياكم من شيئ
ًا خآلقناكم أنما حسبتم أم لكم، غفرت الثواب لكم عجل لو وأالله ترجعون، لآ إلينا وأأنكم عبث

وألآ دراهم، لتعجيل الله طاعة في أفترغبون عليكم، افترض ما كلكم لآستقللتم الدنيا في
الكافرين وأعقبى اتقوا الذين عقبى تلك وأظلها دائام أكلها جنة في تنافسون وألآ ترغبون

النار.
أخآبرنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

بالنبار، المؤدب إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الشاهد، جعفر بن محمد بن طلحة القاضي
أبو حدثنا قال
وأاصل عن شوذب بن الله عبد حدثنا قال ربيعة، بن ضمرة حدثنا قال الفرج بن أحمد عتبة

في نسير الشعري. قال: كنا موسى أبي أبيه عن بردة أبي عن عينية، بن مولى الحدب
ًا نادى إذ منصوب، وأالشراع وأالماءا السماءا إلآ نرى فل البحر أمسكوا السفينة أهل يا منادي

على قال: قضى فأخآبرنا، حالنا ترى له: قد قلت قال نفسه، على الله قضاه بقضاءا أخآبركم
ًا كان الدنيا في نفسه عطش من أن نفسه أبو قال القيامه، يوم يسقيه أن الله على حق

الحديث. لهذا فيصومه الحر الشديد اليوم إلى يعمد موسى أبو بردة: فكان
إملءا رمضان شهر سابع الخميس يوم في الله رحمه المام الجل السيد حدثنا "وأبه" قال

بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال لفظه، من
أبو شعيب بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال
عن خآالد بن نصر حدثنا قال حريث، ابن الحسين أبو أخآبرنا قال الشيباني، الرحمن عبد

الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن عطاءا عن جريج، ابن عن رشيد بن الحسن
ًا فطر وأسلم: "من وأآله عليه أجره". مثل فله صائام

بن علي حدثنا قال إملءا، التنوخآي المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
عبد حدثنا قال عيسى، بن أحمد حدثنا قال القاضي، يعقوب بن يوسف أخآبرنا قال كيسان،

سمع أنه حدثه سلمة بني مولى جبير بن موسى لهيعة: أن ابن أخآبرنا قال وأهب، بن الله
حرم فنام الرجل صام إذا الناس قال: كان أنه أبيه عن يحدث مالك بن كعب بن الله عبد

الله رسول عند من الخطاب بن عمر فرجع الغد، من يفطر حتى وأالشراب الطعام عليه
ثم فأيقظها نامت قد امرأته فوجد عنده سهر وأقد ليلة ذات وأسلم وأآله عليه الله صلى



على عمر فغدا ذلك، مثل كعب فصع بها، وأوأقع نمت ما فقال نمت، قد إني فقالت أرادها،
أنفسكم تختانون كنتم وأجل: " أنكم عز الله فأنزل وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
يتبين حتى وأاشربوا وأكلوا لكم الله كتب ما وأابتغوا باشروأهن فالن عنكم وأعفا عليكم فتاب
الليل". إلى الصيام أتموا ثم الفجر من السود الخيط من البيض الخيط لكم

أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال يحيى، بن محمد الله عبد أبو أخآبرنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
عدي عن الشعبي عن حصين أبي عن عباس، بن بكر أبو حدثنا قال وأكيع، بن سفيان حدثنا

من البيض وأجل: "الخيط عز قوله في وأسلم وأآله عليه الله صلى الله النبي عن حاتم بن
الفجر" قال: من السود الخيط
النهار. وأمجيءا الليل ذهاب

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الرحمن عبد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال المفيد، بن محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو

كثير أبي بن يحيى عن الدستوائاي، هشام حدثنا قال هاروأن، ابن يزيد حدثنا قال السقطي،
قوم عند أفطر إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان مالك بن أنس عن

الملئاكة. عليكم وأنزلت البرار، طعامكم وأأكل الصائامون، عندكم قال: أفطر
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة زيدة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو سعيد بن عثمان بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
عاصم، عن عباس بن بكر أبو حدثنا قال يونس، بن أحمد حدثنا قال الكوفي، الضرير عمروأ

فإن وأسلم: "تسحروأا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن زر عن
بركة". السحور

القاسم وأأبو الحسناباذي، محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن جعفر بن محمد بن الله عبد حدثنا قالآ قادوأيه، بن الله عبد بن أحمد بن العزيز عبد

حدثنا قال وأاتفقا، الشعراني قادوأيه ابن زاد روأح، بن أحمد الطيب أبو حدثنا قال حبان،
بن محمد عن عياش، بن بكر أبو حدثنا قال المنصوري، الله عبد بن إبراهيم بن محمد
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، بن الله عبد عن مسروأق عن ثابت

القعدة، ذي في القبائال وأتمير شوال، في معمعة وأتكون رمضان، في صيحة وأسلم: "تكون
ًا. المحرم" يقولها في المغرب أهل وأخآروأج الحجة، ذي في الدماءا وأتسفك ثلث

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي حمدان بن علي بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال عيسى، أبو أخآبرنا فتاكي. قال بن يعقوب بن الله عبد بن جعفر القاسم أبو

عن الله عبد بن محمد عن الرملي يزيد بن الله عبد حدثنا قال غالب، بن محمد بن أحمد
الله رسول قال قال عباس، ابن عن مزاحم بن الضحاك عن الله عبد بن الرحمن عبد

ذلك في يكون المشرق، من الزمان آخآر في كوكب وأسلم: "يطلع وأآله عليه الله صلى
ًا، سبعون فيها يموت رمضان في صيحة العام ًا، سبعون وأيعمى ألف ًا، سبعون وأيتيه ألف ألف

ًا، سبعون وأيخرس ًا، سبعون وأيصعق عذراءا، ألف سبعون وأينفتق ألف ًا، سبعون وأيصم ألف ألف
وأالتكبير وأالتسبيح وأالصلة بالصدقة قال: عليكم ذلك؟ كان إن تأمرنا ما الله رسول يا قيل

ألآ ذلك علمة الله: ما رسول يا قيل القرآن، وأقراءاة
السنة". أمنت فقد يكن وألم رمضان من النصف مضى قال: إذا السنة؟ تلك في يكون

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
نجدة بن الوهاب عبد بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو وأأخآبرنا قال "رجع" السيد له الحديث وألفظ الحوطي،
بن الله عبد بن أحمد بن العزيز عبد القاسم وأأبو عليه، بقراءاتي الحسناباذي محمد بن

قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قالآ عليه، قراءاة قادوأيه
الضحاك، بن الوهاب عبد حدثنا قالآ إجازة، عاصم أبي بن عمروأ بن أحمد بكر أبو حدثنا
الديلمي، فيروأز عن لبابة أبي بن عبدة عن الوأزاعي عن عياش بن إسماعيل حدثنا قال
رسول يا قيل صوت، رمضان في وأسلم: "يكون وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال
ليلة كان إذا رمضان من النصف في بل قال: لآ آخآره؟ في أوأ وأسطه في أوأ أوأله في الله

ًا، سبعون له يصعق السماءا من صوت يكون الجمعة ليلة النصف ًا، سبعون وأيخرس ألف ألف
ًا، سبعون وأيعمى ًا، سبعون وأيصم ألف قال أمتك؟ من السالم الله: فمن رسول يا قالوا ألف

الوأل: صوت فالصوت آخآر، صوت يتبعه ثم لله، بالتكبير وأجهر بالسجود وأتعوذ بيته لزم من
شوال في وأالمعمعة رمضان في وأالصوت الشيطان، وأالثاني: صوت السلم، عليه جبريل



المحرم: وأما محرم، وأفي الحجة ذي في الحاج على وأيغار القعدة، ذي في القبائال وأتمير
المؤمن عليها ينجو بقتبها الزمان ذلك في الراحلة لمتي، فرج وأآخآره أمتي، على بلءا أوأله
ألف". مائاة تغل دسكرة من له خآير

مصر، وأسكن اليمن من كان الله، لعنه الكذاب العنسي السود قاتل الديلمي هذا: هو فيروأز
أخآتان. وأتحتي - أسلمت عنه روأى الله، عبد اسمه ابن له

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
راطبا بن إسحاق بن علي الحسن أبو حدثنا قال لولو، بن محمد بن علي الحسن أبو

سفيان عن القرشي خآالد أبو حدثنا قال الجوهري، سعيد بن إبراهيم حدثنا قال النماطي،
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله النبي عن عائاشة، عن أبيه عن عروأة بن هشام عن الثوري

اليام". سلمت الجمعة سلمت وأإذا السنة، سلمت رمضان سلم قال: "إذا
أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الحضلي الفرا الحسين بن محمد يعلى أبو أخآبرنا "وأبه" قال

جعفر بن القاسم بن الحسين علي أبو حدثنا قال سويد، بن سعيد بن إسماعيل القاسم
حدثني قال الكوكبي،

قال رجا، بن يحيى عن المنهال بن السري عن بديل ابن أخآبرنا قال الخآفش، الله عبد أبو
وأعلى وأإفطاره، مرضه، أنفق: في ما الحساب يوم عنهن العبد يسأل لآ الحسن: ثلث قال

ضيفه.
قال عليه، بقراءاتي الحربي العشائاري الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

"رجع" السيد المام الدقاق المنتاب محمد بن محمد بن عمر بن عثمان الطيب أبو حدثنا
بن محمد عمر أبو حدثنا قال السلماسي، جعفر بن الحسيم الله عبد أبو وأأخآبرنا قال

ًا، الخراز حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس صاعد، بن يحيى محمد أبو حدثنا قالآ لفظ
عبد بن عمر أخآبرنا قال المبارك، ابن أخآبرنا قال المروأزي، الحسن بن الحسين حدثنا قال

إني الحكماءا من حكيم يقول: قال منبه بن وأهب سمعوا وأغيره: أنهم مهرب بن الرحمن
أجره أعطي إن كالجير فأكون الجنة، ثواب رجاءا أعبده أن وأجل عز ربي من لستحي

كالعبد فأكون النار مخافة أعبده أن وأجل عز ربي من لستحي وأإني يعمل، لم وأإلآ عمل
وأقال قال أهل، له هو كما أعبده وألكني يعمل، لم يرهب لم وأإن عمل رهب إن السوءا

غيره. مني يستخرج لم ما وأجل عز ربي حب مني يستخرج وأهب: وألكن بن عمر
قال عليه، قراءاة التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

الحسين بن محمد حدثنا قال الطوسي، محمد أبو حدثنا قال سنبك، بن عمر القاضي حدثنا
وأاسع: صلوا بن محمد قال محمد، بن الله عبيد - يعني العنسي قال قال الزعفراني، - يعني
الدهر. نوائاب عنكم يذهب وأتصدقوا النشور، يوم لحر النهار وأصوموا القبور، كظلمة بالليل

الخميس يوم في تعالى الله رحمه الجل المام السيد حدثنا "وأبه" قال الفوائاد في مجلس
بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا رمضان المبارك الله شهر عشر الرابع
عثمان بن طالب محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي إبراهيم بن أحمد عن عمر

بن الحسن بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الزدي السراج أخآت بابن المعروأف
بن الله عبد حدثنا قال النحوي، يحيى بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المقري، مقسم
الله عبد قال: وأقال هاروأن أخآيه عن الزبير حدثني قال إبراهيم، بن يحيى حدثنا قال شبيب،

أبيه عن عروأة، بن يحيى بن محمد بن سليمان عن به فحدثني هاروأن وألقيت شبيب بن
في الزبير ابن على فدخآل جعدة بني نابغة السنة قال: أفحمت عروأة بن الله عبد عمه عن

أنشده: ثم الحرام المسجد
عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو وأأخآبرناه السيد "وأبه" قال
الحسين حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان،

النهري، هاروأن يحيى حدثني قال الزبيري، بكر أبي بن هاروأن حدثنا قال البغدادي، فهم بن
عروأة بن الله عبد عمه عن أبيه عن الزبير، بن عروأة عن يحيى بن محمد بن سليمان عن
بالمدينة جالس وأهو الزبير بن الله عبد فأتى جعدة، بني نابغة السنة قال: أفحمت الزبير بن

وأسويت معدم فارتاح وأالفاروأق وأليتنا=وأعثمان لما الصديق لنا المسجد: حكيت في فأنشده
ًا فاستووأا=فعاد الحق في الناس بين به يجوب ليلى أبو أتاك مظلم اللون حالك صباح

ًا عنه لتخبر عشمشم الفلة جواب الليل الدجى=دجى الليالي به=صروأف زعزعت جانب
صفو عندنا: أما وأسائالك أهون الشعر فإن ليلى، أبا إليك الزبير ابن فقال المصمم وأالزمان

ًا، عنك يشغلها أسد بني فإني عقوبة وأأما الزبير، فلل مالنا الله مال في لك وألكن وأتيم
في السلم أهل لشركتك وأحق وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول لرؤيتك حقان: حق



الركاب له وأأوأفر رخآيل وأحمل سبع بقلئاص له وأأمر النعم دار فأدخآله به أمر ثم السلم،
ًا ًا، بر ًا، الحب فيأكل يستعجل النابغة فجعل وأتمر لقد ليلى، أبي الزبير: وأيح ابن فقال صرف
يقول: وأليت وأسلم عليه الله صلى الله رسول لسمعت النابغة: أشهد فقال الجهد، به بلغ

وأالنبيون أنا كنت إلآ فأنجزت وأوأعدت فوفيت، وأعاهدت فرحمت، وأاسترحمت فعدلت، قريش
الطبراني. لفظ عن الخبر القاصفين فراط

لنفسه: وألي الصابي هلل بن إبراهيم بن المحسن بن هلل الحسين أبو أنشدنا "وأبه" قال
الرجل أسبق أن لي فخر وألآ البزل على الحوار تقصير بجهده=وأقصر شادي رام قد حاسد

كنت المدى=إذا إلى سبقت لو أني عار وألآ فضلي من المنازل أدنى عن الذي=تأخآر
ًا ًا أقراني ليت ألآ شكلي شكله بمن مسبوق ًا وألم كثير الحبل منقطع الحق مضاع أكن=غريب

ًا كفى ًا=عن يستضام أخآاه وأإن أهل وألآ إليها يأوأي أسوة زماننا=بلى في الحجا أن جزن محلئ
للترحل قلوصي وأظله=وأحنت المقام طيب هزني لقد جهل حمى في ثوى من إلآ الورد

ًا=فل للقدر العيش حفظ كان إذا وأالحل ظل وألآ ببرد نفسي متعت حافظ
لستجفي وأإني رحلي السرى في حامل حصان لمركبي=بظهر الحصان بطن من سأعتاض
ًا=إذا في العلي الرحل وأاستوطئ الذل من ضجيع فيها لي كان وأثيرة=إذا الحشايا العز ناجي
ًا لي أضحى جلدي جلدته عر من بي=ليشفيه يستحك عاجز يوم كل أفي الرحل على رديف

المحافل في أجمعتنا إذا مثلي لآبس مالها وألكن كاتب=عليه داراريع من لي ما مثل له
الكلم عن فيها قدره بلغة=هوى من غايتنا إلى جرينا بالنعل النعل حذوأك شبيهي بزة=رأيت

على أثرى وألكنه الفضل بالمنطق كفاي امتلت عيه=وألآ فرط من كفاه ظفرت فما الفحل
كل ثروأة=إلى المال عن عدلت لئن الجزل وأالدب الفضل حسب نقصه=وأأملقت حسب

ًا وأازدرت العبد صبت=إلى التي كالبغي هي فما وأالصل الفرع ساقط وأغد البعل عن نشوز
لي الله حكم وأذلك نذل مستأخآر كل وأتهوى ماجد=كريم كل من الكفاءا عن تصد

ًا قبلي التي القروأن أعيا قد القصد منكب=عن ًا عليها فصبر أوألعت لعلها=كما وأانتظار
بن أحمد ابنا محمد الحسين وأأبو الله عبيد الفضل أبو أخآبرنا "وأبه" قال بالعدل تغلظ بالجور

بن الحسن بن محمد الفضل أبو أخآبرنا قالآ عليهما، بقراءاتي الصيرفي الكوفي بن علي
قال أبي، حدثنا قال النباري، القاسم بن محمد بكر أبو حدثنا قال المأمون، بن الفضل

خآمسين الجعفي يزيد بن سلمة عاش قال المنذر، أبو أخآبرنا قال عيد، بن أحمد حدثنا
فأذن عليه ألح ثم ذلك من فمنعه الهجرة في فاستأذنه أسلم قد ابن له وأكان سنة وأمائاة

ًا=كما بهجته يقول: يخوفنا وأأنشأ له يوم=كما كل بأمر يفجعنا الطلقا المفركة تخشى فتان
ًا قرين=يواعده له يزال لآ أراه الباقا المقيدة تخشى سوم كأنه وأكان وأانطلقا غدوأ

الفراقا أزمعت الرأس بناتي=وأشاب كبرت إن رأيت أحين إفاقا له أذنت مريض=فلما
العراقا للذوأم جاوأزت مني=إذا وأقدك منك الن فقدني
ًا الدهر طي=وأكان أجيال بيننا وأحالت وأترتتق ضان=تمزها الروأم بأن تخبرني وأاشتياقا هم
ًا ارتتاقا ًا الحشاءا ظهري=إلى عليك حنيت قد فيوم ًا وأاعتناقا ضم عليك حويت قد وأيوم

ًا وأاللحاقا المتالي نهي=أخآيرك قال العتاقا وأالقلص القوم حتى=أكل عليك سعيت قد وأيوم
غيرها، يخافه مما أكثر الطلق من تخاف فهي الرجال، إلى المفركة: المبغضة عيد بن أحمد

البعير. فيشرد القيد ينحل أن وأتحاذر البعير تقيد وأالمقيدة: التي
عليه، بقراءاتي الجوهري الحسن بن محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو أخآبرنا قال الخزاز، حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو أخآبرنا قال
بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال السكري، محمد بن الرحمن عبد بن الله عبيد محمد
بن محمد بن محمد حدثني قال السعدي، عمار بن محمد حدثني قال الوراق، سعيد

فوثبت عاصم بن لقيس ابن قتل قال أبي، أخآبرني قال عائاشة، ابن حدثنا قال سليمان،
من نبعدهم لم بحقكم لكم يقروأن مذعنين القوم يأتكم إن رسلكم فقال: على عشيرته

فما بالقاتل جاءاوأا حتى برحنا فما بحقكم، الطلب على أقدركم فما يفعلوا لم وأإن عفو،
ًا أحسن ثكلن رأيت وأيزين عددك ليكثر كان وأإن عمك ابن إلآ أردت فقال: ما منه رد

ابن قال ذلك، من وأسأعوضها لوعة وألمه عفوت قد قال فاعف، هفوة قال عشيرتك،
الجهل سورة ما إذا العنوي: حليم فقال حبوته، حل ما وأالله محتبي: لآ وأهو أبي قال عائاشة،

قائال حلمائانا=وألآ حبي جهل من حل وأقال: فما غلوب للحوج للنفس الشيب أطلعت=حبي
العبدي محمد بن علي بن محمد نزار أبي بن المطهر أخآبرنا "وأبه" قال يعنف منا المعروأف
حدثنا قال يحيى، بن محمد بن إسحاق بن محمد منده بن الله عبد أبو حدثنا قال الخطيب،

وأصديق أنا خآرجت قال الصمعي، حدثنا قال عمر، بن إبراهيم حدثنا قال زكريا، بن محمد



برقع من تطلع بها فإذا صغيرة، قبرين بين تختفي أن كادت قد بصبية فإذا المقابر إلى لي
ًا وأمدت جؤذر بعيني تزل لم إنك قالت: اللهم ثم كالمداري، بأطراف طائار لسان كأنها يد

منهما بعدهما، وأخآلقتني قبلي وأالدي خآلقت وأقد شيءا، كل بعد الكائان وأأنت شيءا، كل قبل
إذا منهما أوأحشتني ثم شئت ما بقربهما أنستني
ًا وألهما لي فكن شئت، ًا، بعدهما لي وأكن مؤنس فإذا البرقع فرفعت ريح قال: وأهبت حافظ

شيخ وأقالت: يا إلي فنظرت قال كلمك، أعيدي حبيبة فقلت: يا حسناءا، نعامة بيضة تحته
القبور من فاستحييت قال بك، أوألى أهلك وألمحادثة بي فتأنس بحرمة لك أنا ما وأالله
ًا يكن فقال: إن قالت، كما فيها فمررت كلمك على لها: خآذي فقلت منها، جاءا مما تعجب

ًا فأتيت أيم هي فإذا عنها قال: وأسألت هو، فأنت أصمعي الرض في ابن وأله لي صديق
وأما الجارية، له فوصفت ابنك، فلن وأشعث شعثك الله يلم أن في لك فقلت: هل مدرك،

مالك أحمد تكون أن أرجو فإني درهم آلآف عشرة وأقلت: تصدقها وأجمالها، عقلها من رأيت
فكلمناه لها بعم نحن فإذا فمضينا أهلها إلى لي: امض وأقال ذلك، إلى فأسرع عاقبة عندها

أعرض وألكني أمرها في فكيف شيءا معها أنفسنا في أمورنا في مالنا فقال: وأالله ذلك في
لها سجف خآلف جلست ثم فخرجت ده، هاهي فقال خآرج، ثم دخآل ثم له، جئتم ما عليها

فقال: هذا عم، يا فقالت: قل عمها على أقبلت ثم بالسلم، العصابة حي قالت: اللهم ثم
آلآف عشرة الصداق من لك وأيبذل وأنظيرك عمك ابن على يخطبك أبيك وأنظير عمك

ًا طمعت حتى الحاجة بك أضرت عم فقالت: يا درهم، ًا تزوأجني بمروأءاتك، أضر طمع غلم
ًا ثم يده، بذات علي وأيعتلي بفضله، علي وأيمن بمقدرته، علي وأيصول بثروأته يغلبني عراقي

ًا بعدها أعيش ثم الهنة، بنت هنة يقول: يا ًا، عيش كريم. وأاسع ربي إن كل ناعم
قال عليه، بقراءاتي الوراق محمد بن الحسن بن علي الحسن أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

أبو حدثنا قال قلبه، ظهر عن إملءا الخطيب، الله عبد بن محمد الله عبد أبو الشيخ حدثنا
أحمد بن محمد بكر أبو وأأخآبرناه قال الطبراني، اللخمي أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

عبد الحسن أبو القضاة قاضي أخآبرنا قال عليه بقراءاتي الخطيب الدينوري الحسن بن
أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال داره، في عليه قراءاة أحمد بن الجبار

عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو عاليا وأأخآبرناه قال الطبراني،
رياحين بن الله عبد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال

أتت قد وأكان طارق، بن زياد عمروأ أبو حدثنا قال وأمائاتين، وأسبعين أربع سنة رملة برمادة
أسرنا يقول: لما الحشمي صرد بن زهير جروأل أبا سمعت قال سنة، وأمائاة عشروأن عليه

فأتيته السبي يفرق وأذهب هوازن يوم حنين يوم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
وأننتظر نرجوه المرءا كرم=فإنك في الله رسول على الشعر: أمنن هذا أقول فأنشدته

ًا الدهر لنا أبقت عير دهرها في شملها قدر=مشتت عاقها قد بيضة على أمنن على هتاف
ًا الناس أرجح يتبعها=يا لقماءا تداركهم لم إن وأالغمر القماءا قلوبهم حزن=على حين حلم

طفل أنت إذ الدرر محضها من يملؤها فوك ترضعها=إذ كنت قد نسوة على أمنن يختبر
منا نعامته=وأاستبق شالت كمن تجعلنا لآ يذر وأما يأتي ما يريبك ترضعها=وأإذ كنت صغير

من العفو فالبس مدخآر اليوم هذا بعد كفرت=وأعندنا إذ للنعماءا لنشكر إنا زهر معشر فإنا
به=عند الجياد كمت مرحت من خآير يا مشتهر العفو إن أمهاتك ترضعه=من كنت قد

ًا نؤمل إنا الشرر استوقد ما إذا الهياج فاعف وأتنتصر تعفو إذ البرية نلبسه=يهدي منك عفو
صلى قال الشعر سمع فلما قال الظفر لك تهدى إذ القيامة راهبه=يوم أنت عما الله عفا
لنا كان قريش: ما وأقالت لكم"، فهو المطلب عبد وألبني لي كان وأسلم: "ما وأآله عليه الله
وألرسوله. لله فهو لنا كان النصار: ما وأقالت وألرسوله، لله فهو

قراءاة الهواز نزيل البصري الحنفي علي بن رباح بن يوسف محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قراءاة الذني بندار بن الحسين بن علي الحسن أبو القاضي حدثنا قال جامعها، في عليه
بأنطاكية، الديب الفضل بن محمد بن محمود العباس أبو حدثنا قال منزله، في بمصر عليه
عن أبيه عن الكلبي بن هشام المنذر أبو حدثنا قال الراس، هشام محمد أبو حدثنا قال

صبروأا عمروأ بن وأسهيل هشام بن وأالحارث جهل أبي بن عكرمة أن كيسان بن صالح
ماءا فيها بشنة قريش من امرأة فأقبلت مرتثين، وأكانوا قتلوا حتى اليرموك يوم لله أنفسهم
آثر الماءا قلة رأى فلما عكرمة، إلى الشنة فدفعت وأاحد، مكان في فرأتهم لقتلى تسقي

عمروأ بن سهيل به آثر الماءا قلة رأى فلما الماءا الحارث فأخآذ هشام بن الحارث به
رأيت وأقالت: ما المرأة فصرخآت جرعة، منهم وأاحد يشرب وألم ماتوا أن إلى فتدافعوها

ثلثة. سادات ذهب قط كاليوم



أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
شيبان حدثنا قال زكريا، بن موسى حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

ثابت أبي بن حبيب عن القشيري يونس أبي عن السهمي وأهب أبو حدثنا قال العصفري،
هشام بن الحارث أن

بشراب الحارث فدعا اليرموك، يوم ارتثوا ربيعة أبي بن وأعياش جهل أبي بن وأعكرمة
ًا ماتوا حتى منهم أحد إلى وأصل فما عياش، إلى ادفعوه فقال عكرمة، إليه فنظر وأما جميع

ذاقوه.
شهر من وأالعشرين الحادي الخميس يوم في الله رحمه المام السيد حدثنا "وأبه" قال

البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم بن إسحاق أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا رمضان
الخزاز حيوة بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة
قال السكري، محمد بن الرحمن عبد بن الله عبيد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة

صلى الله النبي حديث يقول: في المروأزي قتيبة بن مسلم بن الله عبد محمد أبا سمعت
يروأيه وأالمعامع وأالتمايز التمايل يكون حتى أمتي تهلك قال: لآ أنه وأسلم وأآله عليه الله

رسول قال قال الدمشقي، مكحول عن الغاز بن هشام عن إسماعيل عن كثير بن محمد
عن الناس يكف سلطان يكون لآ أنه بالتمايل أراد وأسلم: "ذلك وأآله عليه الله صلى الله

بعض عن بعضهم يتميز الناس أن بالتمايز وأأراد بالغارة، بعض إلى بعضهم فيميل التظالم
ًا يتحزبون وأهو المجرمون". أيها اليوم تعالى: "وأامتازوأا الله قول وأمنه المعصية، بوقوع أحزاب

المؤمنين عن انقطعوا يريد قال: تميزوأا أنه عبيدة بن علي حاتم أبو أخآبرني "وأبه" قال
وأأما بعض، عن بعضها ينقطع أي الغيظ"، من تميز "تكاد تعالى وأقوله وأاحدة، فرقة وأكونوا

تلهبها، سرعة وأهو النار معمعة فيه وأالصل القتال في وأالجد الحرب شدة فهي المعامع
ًا وأوأصف الشاعر قال ًا: جموح ًا فرس خآفيفها شبه الموقد السعف وأاحصارها=كمعمعة مروأح
وأمعمعان الحر، مقمعة وأمثله السعف، في التهب إذا النار تجفيف عدوأها في المرح من

وأالرطب الماءا عنها شن له=بأوأجه هب الصيف معمعان إذا الرمة: حتى ذوأ قال الصيف
معمع. المتوقدة الذكية للمرأة يقال وأمنه النار، تأجج وأالوأجة

أبي بن بكر أبو حدثني قال الصمعي، عمه عن الله عبد بن الرحمن عبد حدثني "وأبه" قال
لها معمع فمنهن أربع يقول: النساءا كان أنه دلهم بن وأافي عن الحيد ابن مولآه عن عاصم
ببلد وأقع غيث وأمنهن تجمع وألآ تفرق صدع وأمنهن تنفع وألآ ترى سبع وأمنهن أجمع سنتها

يزيد نمير بن الملك عبد كان فقال عوانة، لبي الحديث هذا فذكرت قال أنبت، أي فأمرع،
وأهي القرتع وأمنهن فيه

ًا درعها تلبس التي الحرب بقولهم: معمعة وأشبيه الخآرى، وأتترك عينيها إحدى وأتكحل مسلوب
في ذلك قال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله النبي أن يروأى الوطيس، الن: حمى قولهم
التنور. يشبه شيءا أوأ التنور الوطيس وأيقال: إن مغازية بعض

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثني قال شعيب، بن حامد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
عن القاسم عن جابر عن شعبة حدثنا قال قتيبة، بن سلمة حدثنا قال يونس، بن شريج
فإذا بنا قام رمضان دخآل وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: كان عائاشة

وأشمر". المئزر شد العشر دخآل
عليه، بقراءاتي الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن إبراهيم حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد حدثنا قال
الحسن. "رجع" السيد.

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي وأحدثنا "وأبه" قال
العزيز عبد بن محمد بن الله عبد أخآبرنا قال الصفار، عبدان بن أحمد بن محمد الفرج أبو

رماد، بن الوافد عبد حدثنا قال الشوارب، أبي بن الملك عبد بن محمد حدثنا قالآ البغوي،
سمعت يقول إبراهيم سمعت التنوخآي وأقال إبراهيم قال الله، عبيد بن الحسين حدثنا قال

العشر في يجتهد وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول كان عائاشة قالت يقول، السود
سقط فقد إبراهيم، سمعت في إلآ سواءا، لفظهما غيرها، في يجتهد لآ ما الوأاخآر

الحسناباذي.
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال الصفهاني، نايلة بن إبراهيم حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
عباس ابن عن رباح أبي بن عطاءا عن هرمس أبو نافع حدثنا قال فروأخ، بن شيبان حدثنا



بأفضل أخآبركم وأسلم: "ألآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه، الله رضي
الجمعة، يوم اليام وأأفضل السلم، عليه آدم النبيين وأأفضل السلم، عليه جبريل الملئاكة
عمران". بنت مريم النساءا وأأفضل القدر، ليلة الليالي وأأفضل رمضان، شهر الشهور وأأفضل

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الكلبي، الجريش أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

عن ثابت أبي بن حبيب عن كامل حدثنا قال فردوأس، حدثنا قال كريب، أبو حدثنا قال
بن أبي عن زر عن عبده
وأعشرين". سبع ليلة القدر وأسلم: "ليلة وأآله عليه الله صلى النبي قال كعب،

أخآبرنا قال عليه، قراءاة الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو

عن وأعبدة عاصم، عن سفيان عن الشافعي حدثنا قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي، سلمه
يصب الحول يقم من قال مسعود، ابن أخآاك كعب: إن ابن لبي قلت قال حبيش، بن زر

سبع ليلة وأأنها رمضان في أنها علم لقد الرحمن عبد أبا الله يرحم فقال القدر، ليلة
رمضان، من وأعشرين سبع ليلة أنها يستثني لآ حلف ثم يتكلموا، لآ أن أراد وألكن وأعشرين،

عليه الله صلى الله رسول أخآبرنا التي بالية قال ذلك، تعلم شيءا بأي المنذر أبا قلت: يا
لها". شعاع لآ اليوم ذلك تطلع الشمس وأسلم: "إن وأآله

أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي "وأبه" حدثنا
حدثنا قال المطرز، زكريا بن قاسم حدثنا قال الزيات، الناقد علي بن محمد بن عمر حفص
هريرة، أبي عن صالح أبي عن العمش عن جرير حدثنا قال الجرجراي، الصباح بن محمد

من مضى فقال: كم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عند القدر ليلة ذكرنا قال
وأعشروأن، تسع الشهر سبع بقي بل قال: لآ، ثمان، وأبقي وأعشروأن اثنان مضى قلنا الشهر؟

الليلة. قال: التمسوها ثم وأعشرين تسعة عد حتى بيده قال ثم
عليه، بقراءاتي الوراق بن محمد بن الحسن بن علي الحسن أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

يقول: المطاميري شولة بن منصور الفقيه سمعت قال البزار، عمار بن بكر أبا سمعت قال
يعني السورة هذه وأجل عزل الله وأأنزل كلمة، ثلثون هي القدر فيها يذكر التي السورة

ًا، ثلثون وأالشهر القدر ليلة ليلة وأالعشرين السابع فهي الفجر مطلع هي: حتى قوله يوم
فل الباطنية بطريقة شبيهة الطريقة هذه السيد قال القدر، ليلة هي بقوله وأأراد القدر،
وأالكلمات. الحروأف عدد من الحكام معرفة يمكن

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

الطبراني، أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة ابن وأأخآبرنا قال " رجع" السيد، منهال بن حجاج
قال "رجع" السيد، حماد بن العلى عبد حدثنا قال الصفهاني، نايله بن إبراهيم وأحدثنا قال

قال ريذة، ابن وأأخآبرنا
أخآبرنا قالوا غياث بن الواحد عبد حدثنا قال القاضي، يوسف وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا
أيوب أبي عن ثابت بن عمروأ عن سعيد بن سعد عن عمروأ بن محمد عن سلمة بن حماد

فقد شوال من وأستة رمضان صام من وأسلم: "قال وأآله عليه الله صلى الله رسول أن
صام".

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
أبي بن طاهر بن محمد حدثنا قال الحرفي، محمد بن جعفر العزيز عبد القاسم أبو

ثابت عن سلمة بن هو حماد أخآبرنا قال العيى، محمد بن الله عبيد حدثنا قال الرميك،
الوأاخآر العشر يعتكف كان وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول أن كعب أبي عن البناني

ًا فسافر رمضان من ليلة. عشرين اعتكف المقبل العام كان فلما يعتكف، فلم عام
أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي السلماسي جعفر بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

ًا. الخراز حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر لفظ
بقراءاتي العشايري الحربي الفتح بن علي بن محمد طالب أبو وأأخآبرنا قال "رجع" السيد

عليه، قراءاة المام الدقاق المنتاب محمد بن عمروأ بن عثمان الطيب أبو حدثنا قال عليه،
أخآبرنا قال الحسن، بن الحسين حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى محمد أبو حدثنا قالآ
أبا أن مسعود بن سعد عن زحر بن الله عبيد عن أيوب بن يحيى أخآبرنا قال المبارك، ابن

ًا أعيش أن أحببت ما ثلث لولآ قال الورداءا، ًا يوم في وأالسجود بالهواجر لله الظمأ وأاحد
الثمر. أطايب ينتقى كما الكلم خآيار من ينتقون أقوام وأمجالسة الليل جوف



بن بلل عن الكلعي الله عبيد عياس بن إسماعيل أخآبرنا قال المبارك، ابن "وأبإسناده" قال
عز الله بكتاب التهجد وألذاذة الشتاءا، ليل وأطول الهواجر، ظمأ قال: لولآ معضد عن سعد

ًا. أكون أن بليت ما وأجل، يعسوب
عليه، بقراءاتي البرمكي إبراهيم بن أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال عليه، قراءاة الدقاق نجيب بن خآلف بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال
الرحمن عبد مسلم أبو حدثنا قال التاجر، بدينا بابن المعروأف الحسن بن محمد جعفر أبو
قال شميط، بن الله عبيد حدثنا قال العنزي، حاتم بن سيار حدثنا قال الذني، مسروأر بن

تروأن ألآ أعضائاه، في يجعلها وألم قلبه في المؤمن قوة جعل الله يقول: إن أبي سمعت
ًا يكون الشيخ ذلك. عن يعجز وأالشاب الليل، وأيقوم الهواجر يصوم وأهو ضعيف

جامع في عليه قراءاة الحنيفي البصري رباح بن يوسف محمد أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
في بمصر عليه قراءاة الذني بندار بن الحسن بن علي الحسن أبو حدثنا قال الهواز،
عبد حدثنا قال بأنطاكية، الديب الفضل بن محمد بن محمود العباس أبو حدثنا قال منزله،

زفر بن علي عن المزي صالح حدثنا قال عمر، بن حفص حدثنا قال الهيثم، بن الله
ًا الله فقال: رحم جنازة بالحنف مرت قال السعدي، يطيل وأكان هذا لمثل نفسه مهد عبد

الليل من يصلي وأكان القيامة، يوم عطش لطول وأيقول: أعده الشديد الحر في الصوم
كذا القيامة يوم تذكر ما أوأه أحنف يا أوأه قال حره، وأجد فإذا السراج، من أصبعه وأيقدم

كذا. ليلة تذكر أما
بن علي القاسم وأأبو الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الدقاق عبيد بن محمد بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا قالآ التنوخآي، علي بن المحسن
بن محمد حدثنا قال مسروأق، بن أحمد العباس أبو حدثنا قال العسكري، بابن المعروأف
بن حماد كان قال بطام، ابن الصلت عن حكيم بن الصلت حدثني البرجلئاي. قال الحسين

كساهم الفطر ليلة كان فإذا إنسان، خآمسمائاة رمضان شهر في ليلة كل ينظر سليمان أبي
ًا ًا ثوب مائاة. مائاة وأأعطاهم ثوب

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
علي أبو أنشدني قال، الزهري محمد بن الرحمن عبد بن الله بن الله عبيد الفضل أبو

أنني على أريده أمر كل في نيتي=لشغفني لله أخآلصت أنني الثعلبي: فلو مالك بن الحسن
ًا=وأقد بالله أصبحت رال مقر بربه=وألكن أثيم بكفار وألست وأوأعيده وأعده عندي صح مؤمن

الكني "وأبه" إلى يوده لآ عفوه عني يعف انتقامه=وأإن فأهل مني ينتقم فإن جحوده عنه
العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا قال المام، السيد عن قراءاة وأالده عن إجازة الحمدوأني عن
بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال قادوأيه، بن الله عبد بن أحمد بن

قال الحساناني، يحيى بن زياد الخطاب أبو حدثنا قال الهروأي، العباس أبو حدثنا قال حبان،
عن نافع عن الشعبي حدثنا قال البجلي، أيوب بن جرير حدثنا قال حماد، بن سهل حدثنا
العباد يعلم فقال: لو رمضان في وأهو يوم ذات : "يقول سمعت قال مسعود، بن عن بردة

حدثنا، الله نبي يا جزاعة من رجل فقال كلها، السنة يكون أن أمتي لتمنت رمضان في ما
لرمضان لتزين الجنة فقال: إن

العرش تحت من ريح هبت رمضان من يوم أوأل كان فإذا الحول، إلى الحول رأس من
في عبادك من لنا اجعل رب يا فيقلن ذلك إلى العين الحور فتنظر الجنة، وأرق فصفقت

ًا، الشهر هذا ًا يصوم عبد من فما قال بنا، أعينهم وأتقر بهم أعيننا تقر أزوأاج من يوم
"حور وأجل عزل الله نعت مما درة من خآيمة في العين الحور من زوأجة زوأج إلآ رمضان

الخآرى لون على حلة منها ليس حلة سبعون عنهن امرأة كل على الخيان"، في مقصورات
ًا سبعين وأيعطي ألف سبعون امرأة لكل الخآر لون على لون منه ليس الطيب من لون
الطعام من لون فيها ذهب من ضحفة وأصيفة كل مع وأصيفة ألف وأسبعون لحاجتها وأصيفة

ًا سبعون منهن امرأة لكل لوألها، تجد ما لذة منها لقمة لخآر تجد حمراءا ياقوتة من سرير
ًا سبعون سرير كل على زوأجها وأيعطى أريكة، فراش كل فوق استبرق، من بطائانها فراش
يوم بكل هذا ذهب من سواران عليه بالدر موشح أحمر ياقوت من سرير على ذلك مثل

الحسنات". من عمل ما سوى رمضان من صامه
عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

الكوفي، العامري سعيد أبي بن محمد بن علي القاسم أبو حدثنا قال الكبير، الطريفي في
حدثنا قال عفان، بن علي بن حسين حدثنا قال الحكم، بن علي بن الحسين حدثني قال

جئت قال حذيفة، عن حذيفة بن سماك عن الحساب فطري أخآبرنا قال عطية، بن حسن



قال يساره، عن وأفاطمة يمينه عن جالس وأالعباس وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي إلى
ًا لله وأسلم: اعملي وأآله عليه الله صلى الله رسول ابنة فاطمة يا عنك أغنى لآ إني خآير

ًا الله من أدن قال ثم، فدنوت أدن حذيفة يا قال ثم مرات ثلث قالها القيامة يوم شيئ
به جاءا بما وأآمن الله، رسول وأأني الله إلآ إله لآ أن شهد من إنه حذيفة يا قال فدنوت،
وأدار الله وأجه يريد رمضان صام وأمن الجنة، له وأوأجبت النار، على جسده الله حرم النبياءا
الله وأجه بها يريد بصدقة تصدق وأمن الجنة، له وأأوأجبت النار على وأحرم به له خآتم الخآرة
يريد ربه الله بيت حج وأمن الجنة، له وأأوأجبت النار على وأحرم به له خآتم الخآرة وأالدار

رسول قلت: يا قال الجنة، له وأأوأجبت النار على وأحرم به له خآتم الخآرة وأالدار الله وأجه
أعلنه. قال أعلنه، أوأ الحديث هذا أسر الله

بقزوأين، عليه بقراءاتي زاذان بن الله عبد بن عمر بن محمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ًا حيان بن هرم بن موسى بن محمد بن محفوظ الحوص أبو القاضي أخآبرنا قال خآال لفظ

سليمان بن محمد حدثنا قال المغلس، بن محمد بن أحمد الله عبد أبو حدثنا قال وأالدي،
أبو حدثنا قال لوين،

رسول قال قال هريرة، أبي عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن القياد إسماعيل
ًا رمضان صام وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله ًا إيمان تقدم ما له الله غفر وأاحتساب
ًا القدر ليلة قال وأمن تأخآر، وأما ذنبه من ًا إيمان ذنبه" الفياد من تقدم ما له غفر وأاحتساب
الملك. عبد بن إبراهيم هو

شعيب بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
مهلهل بن مفضل حدثنا قال آدم، بن يحيى حدثنا قال رافع، بن محمد أخآبرنا قال النسائاي،

الله صلى الله رسول مع سافرت قال عباس، ابن عن طاوأوأس عن مجاهد عن منصور عن
الناس ليراه بها فشرب بإناءا دعا ثم عسفان بلغ حتى فصام رمضان وأسلم: في وأآله عليه

صلى الله رسول عباس: صام ابن قال رمضان، في مكة وأافتتح مكة دخآل حتى أفطر ثم
أفطر. منا شاءا وأمن صام شاءا فمن وأأفطر السفر في وأسلم وأآله عليه الله

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أيوب بن إسحاق حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

قال العلءا، بن الفضل حدثنا قال الجبيري، يوسف بن اللطيف عبد حدثنا، قال الواسطي،
الله رسول قالت: كان عائاشة عن السود عن إبراهيم عن حماد عن الزيات حمزة حدثنا
ًا يصبح وأسلم وأآله عليه الله صلى فأسمع الصلة إلى يخرج ثم فيغتسل احتلم غير من جنب

مشتبه في الغني عبد وأذكر يوسف بن الله عبد كتابي في كذا قال صومه، يتم ثم قراءاته
الجبيري. يوسف الله عبيد النسبة

حدثنا قال الديباجي، محمد أبو أخآبرنا قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
جعفر بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثني قال بمصر، الكوفي الشعث بن علي أبو
ًا أن أبيه عن جده عن أبيه عن أبي حدثني قال محمد، بن برجل أتى السلم عليه علي

ًا رمضان شهر في مفطر ًا فضربه علة غير من نهار ًا وأثلثين تسع رمضان شهر لحق صوت
أفطر. حيث

تهنئة يقول: كتبت الصابي هلل بن إبراهيم سمعت قال التنوخآي، القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
في عليه الميمون شرفه، في له المناب الشهر بهذا الشريف الله أسعد رمضان لشهر

وأالخآرة، الدنيا في الطبقة وأارتفاع المال وأبلوغ العمال تقبل فيه وأرزقه، وأمنصرفه مطلعه
على وأأعانه وأالكفاية، وأالصون وأالبركة اليمن من أخآله وألآ وأالجلة، العاجلة في الحظ وأوأفور
وأأيامه، وألياليه وأأعوامه، شهوره سائار وأفي فيه وأجعله ثقله، بحمل وأأنهضه فرضه تأدية
ًا البال رضي العين قرين العيش رغيد الجد سعيد ًا للجر، كاسب ًا للخير، ساعي بالمثوبة فائاز

الخالق من
العالمين. رب وأالدين. آمين الدنيا وأمناقب فضائال وأبجميع المخلوقين من وأالشكر

عمر أبو حدثنا قال البيع، السلماسي جعفر بن الحسين الله عبد أبو وأأخآبرنا "وأبه" قال
الحربي الفتح علي بن محمد طالب أبو وأأخآبرنا "ح" قال الخراز حيويه بن العباس بن محمد

يحيى محمد أبو قالآ: حدثنا المنتاب بن عمروأ بن عثمان حدثنا قال عليه، بقراءاتي العشائاري
بن الله عبد أخآبرنا قال المروأزي، الحسين بن الحسين حدثنا قال صاعد، بن محمد بن

حدثتني قال الله، عبيد بن إسماعيل أخآبرني قال يزيد، بن الرحمن عبد أخآبرنا قال المبارك،
ثم عني وأاخآرج قم فقال عنده ابنه بلل فإذا فأفاق الدرداءا أبي على أغمي أنه الدرداءا، أم

وأأبصارهم أفئدتهم "وأنقلب هذه ساعتي لمثل يعمل من هذا، مضجعي لمثل يعمل قال: من



ثم فيلبث عليه يغمى ثم يعمهون" أبيتم طغيانهم في وأنذرهم مرة أوأل به يؤمنوا لم كما
قبض. حتى يرددها يزل فلم ذلك مثل فيقول يفيق

ست سنة رمضان من عشر الرابع في أمله عنه الله رضي المام السيد "وأبه" إلى
موسى بن بشر حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا قال وأسبعين،

عن قيس بن عمروأ حدثنا قال خآليفة، بن هوذة حدثنا قالآ المؤدب، العباس بن وأمحمد
ُا جهز قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن خآالد بن زيد عن عطاءا في غازي
أجره من ينقص أن غير من الغازي أجر مثل له كان بخير أهله في خآلفه أوأ الله سبيل
ًا فطر وأمن شيءا، أجره". مثل له كان صائام

بن الله عبد العباس أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بن شجاع حدثنا قال شعيب بن محمد بن حامد حدثنا قال الهاشمي، إسحق بن موسى
حمزة عن الزهري عن مسلم بن إسماعيل حدثنا قال معاوأية، بن مروأان حدثنا قال مخلد،

وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: سمعت حفصة بن عمر بن الله عبد بن
من على التنوخآي حدثنا هكذا قال الليل"، أوأل من عليه يوجبه لو من على صيام يقول: "لآ

يوجبه. لم لمن صيام لآ صوابه يوجبه، لم
قال عليه، قراءاة الشاطر بن محمد بن الوهاب عبد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الله عبد حدثنا قال الحربي، الحبلي الحسن بن محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا
بن سعيد حدثنا قال شاذان، بن إبراهيم بن إسحق حدثنا قال الشعث، بن سليمان بن

الله صلى الله رسول قال قال مالك بن أنس عن عمارة بن سعيد حدثنا قال الصلت،
بركة". السحور في فإن وأسلم: "تسحروأا وأآله عليه

بن عمر حدثنا قال حبان، بن محمد أبو حدثنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد

سعد بن حسين حدثنا قال حفص، بن الحسين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الحسن، ابن يعني
ً أن هريرة أبي عن سلمة أبي عن شهاب ابن عن الله صلى الله رسول إلى جاءا رجل

وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال رمضان، في أهله وأاقع وأسلم وأآله عليه
ستين أطعم قال عليه، أقدر لآ قال متتابعين، شهرين صم قال أجد، لآ قال رقبة، "اعتق

ًا، تمر فيه بعرق وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فأتى قال أجد، لآ قال مسكين
ًا، عشر خآمسة مني، إليه أحوج أجد ما الله رسول يا فقال به، فتصدق هذا خآذ فقال صاع

ًا وأصم بيتك وأأهل أنت كله قال الله". وأاستغفر يوم
أحمد الطيب أبو حدثنا قالآ قادوأيه، بن القاسم وأأبو الحسناباذي طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن إسماعيل حدثنا قال خآداش، بن خآالد حدثنا قال الحسن، بن حماد حدثنا قال روأح، بن
رمضان في يكون قال هريرة، أبي عن حوشب بن شهر عن سليم أبي بن ليث عن عياش

وأفي همهمة شوال في وأتكون خآدوأرها من العواتق وأتخرج القائام وأتقعد النائام توقظ هدة
تهراق ابن وأقال الدماءا، تهرق الحسناباذي قال الحجة ذي وأفي القبائال، تمير القعدة ذي

سواءا. وألفظهما المحرم وأما المحرم وأفي الدماءا
حدثنا قال إملءا، حبان بن الله عبد حدثنا قالآ قاذوأيه، وأابن الكريم عبد أخآبرنا "وأبه" قال

حماد، بن نعيم حدثنا قال النيسابوري، يحيى بن محمد حدثنا قال الرازي، خآالد ابن أحمد
هريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن قتادة عن علي بن مسلمة عن وأهب ابن حدثنا قال
وأتفزع النائام توقظ رمضان شهر في هدة قال: "تكون وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن

في الحاج يسلب ثم القعدة ذي في معمعة تكون ثم شوال في عصابة تظهر ثم اليقظان
في القبائال تتنازع ثن صفر في صوت يكون ثم الحرم في المحارم تنهتك ثم الحجة ذي

تغل دسكرة من خآير مقتبة ناقة ثم وأرجب جمادى بين العجب كل العجب ثم ربيع شهر
قتادة وأبين وأبينه حدثني مسلمة أن إلآ قالآ أعلمه، لآ وأهب ابن عن نعيم ألف. قال مائاة
سواءا. لفظهما رجل

العباس أبو حدثنا قال إملءا، الله عبد حدثنا قالآ قاذوأيه، وأابن الكريم عبد أخآبرنا "وأبه" قال
صالح، بن الله عبد حدثنا قال الله، عبد بن إسماعيل حدثنا قال الجمال، محمد بن أحمد
ابن قال الحدث، قال أنه مرة بن كثير عن الزاهرية أبي عن صالح ابن معاوأية حدثني قال

ًا السماءا في تكون نار رمضان في الحدث آية قاذوأيه الحديد كأعمدة أوأ النجب بأعناق شبيه
السماءا. من يطلع نار عمود الحدث آية قال وأربما قال السنة، طعام لهلك فأعد رأيتها فإذا

بن محمد حدثنا قال الله، عبد حدثنا قال عليه، قراءاة وأحده قاذوأيه ابن أخآبرنا "وأبه" قال
يحيى حدثنا قال بقية، حدثنا قال حبان، بن عمروأ بن محمد حدثنا قال أيوب، بن العباس



رأيتها فإذا رمضان، في الحدث قال: آية مرة، بن كثير عن مسعدان بن خآالد عن سعيد بن
المشرق. قبل من يطلع نار من عمود وأهو سنة، طعام لهلك فأعد

قال السلم، عبد بن الله عبد حدثنا قال الله، عبد حدثنا قال قاذوأيه، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
بن خآالد أخآيها عن معبد أم حدثتني قال بكر، بن بشر حدثنا قال نصر، بن بحر حدثنا

ًا رأيتم إذا قال معدان، فأعدوأا رمضان في النار مثل السماءا في المشرق قبل من عمود
جوع. سنة تكون فإنها سنتكم طعام

بن الرحيم عبد بن محمد حدثنا قال الله، عبد حدثنا قال قاذوأيه، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
بن نصر حدثنا قال الجليل، عبد بن روأح حدثنا قال سعيد، بن إبراهيم حدثنا قال شبيب،

السماءا. في تكون حمرة الية قال: أوأل علي،
حدثنا قال إملءا، الله عبد حدثنا قال قادوأيه، بن العزيز وأعبد الكريم عبد أخآبرنا "وأبه" قال

عن كثير بن محمد حدثني قال النيسابوري، يحيى بن محمد حدثنا قال خآالد، بن أحمد
توقظ هدة جمعة يوم رمضان من النصف في يكون قال عطية، بن حسان عن الوأزاعي،

ذي في وأتكون همهمة شوال في وأتكون خآدرها في البكر وأتفزع اليقظان وأتفزع النائام
ذلك كان إذا يستحبون فكان قال وأقتال، وأتمير تحير الحجة ذي في وأتكون معمعة، القعدة

يوم يكن وألم رمضان من النصف جاوأز إذ فكان قال سنة، طعام الرجل عند يكون أن
نحوه. أوأ كثير ابن قال سلمتم، فقد عامكم أما حسان قال الجمعة،

عليه، بقراءاتي البرمكي إبراهيم بن أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال عليه، قراءاة الدقاق بخيت بن خآلف بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال
الرحمن عبد مسلم أبو حدثنا قال التاجر، بذينا بابن المعروأف الحسن بن محمد جعفر أبو
حدثنا قال المزي، صالح حدثنا قال العنزي، حاتم بن سيار حدثنا قال الذني، مسروأر بن

ًا وأأمسى الحسن عندنا قال: أمسى حسان بن خآليد هذه له فعرضت بطعام فأتيت صائام
ً لدينا "إن الية ًا أنكالآ ًا وأجحيم ًا غصة ذا وأطعام ًا" فقال وأعذاب كانت فلما الطعام ارفع أليم

ًا فأتيناه الثانية الليلة الليلة كانت فلما ارفعه فقال الية، هذه له فعرضت بالطعام أيض
ًا أتيناه الثالثة أحمد إلى ابنه فانطلق ارفعوا فقال بالطعام، أيض
حتى به يزالوا فلم معه، فجاءاوأا بحديثه فحدثهم البكاءا وأيحيى الضبي يزيد وأإلى البناني ثابت

سويق. من شربة شرب
بن عمر القاضي حدثنا قال عليه، قراءاة التنوخآي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

الحسين بن محمد حدثنا قال الطوسي، محمد أبو حدثنا قال حفظه، من سنبك بن محمد
خآصال أربع من إلآ الدنيا لذة محم: ذهبت بن الله عبيد يعني العنسي حدثنا قال الزعفراني،

الحق على كنت إن صدق أخ وأمحادثة سهوها، وأتأمن فضلها لك يكتب جماعة في صلة
عليك لله وألآ سنة فيه عليك لحد ليس دعة في وأتعود ردك الباطل إلى زلت وأإن ثبتك
ما الهواجر في ظمئي وألولآ وأتشبع آخآره وأتروأى وأتظمأ أوأله تجوع يوم وأصوم تبعة فيه

الحياءا. أكاثر لآ أن باليت
قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

شعبان من للنصف الجمعة يوم إملءا الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا
بكر أبو حدثني قال حنبل، بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال وأثلثمائاة، وأخآمسين ثلث سنة

هريرة، أبي عن سلمة أبي عن سعيد بن يحيى عن فضيل بن حدثنا قالآ شيبة، أبي بن
ًا رمضان صام من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال ًا إيمان هم عفر وأاحتساب

ذنبه. من تقدم ما
السواق بن البندار عمران بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي
بن هشان حدثنا قال المؤذن، الهيثم بن عثمان حدثنا قال القرشي، موسى بن يونس بن

قال هريرة، أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن السود بن محمد بن محمد عن زياد
ً رمضان في أمتي وأسلم: "أعطيت وأآله عليه الله صلى الله رسول قال يعطهن لم خآصالآ
الملئاكة لهم وأتستغفر المسك رائاحة من الله عند أطيب الصائام فم خآلوف قبلهم كان أحد

وأيزين إليه يصلون كانوا ما إلى فيه يصلون فل الشياطين مردة فيه وأتصفد يفطروأن حتى
وأالذى المؤوأنة عنهم يلقوا أن الصالحون عبادي فيقول: يوشك جنته يوم كل تعالى الله

لآ قال القدر، ليلة الله رسول قالوا: يا رمضان، من ليلة آخآر في لهم فيغفر إلي وأيصيروأن
عمله". انقضاءا عند أجره يعطى إنما العامل وألكن



عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة قادوأيه بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
زياد حدثنا قال أيوب، بن العباس بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله
قال البجلي، أيوب بن جرير حدثنا قال الدلآل، عتاب أبو حدثنا قال الحساني، يحيى بن

عبد بن محمد حدثنا
الله رسول قالت: سمعت عائاشة عن مسروأق إسحاق أبي عن ليلة، أبي ابن -يعني الرحمن

ًا أصبح عبد من ما وأسلم: "يقول وأآله عليه الله صلى السماءا أبواب له فتحت إلآ صائام
أوأ ركعة صلى فإن بالحجاب، توارى أن إلى السماءا أهل له وأاستغفر أعضاؤه وأسبحت
ًا ركعتين ًا السموات له أضاءات تطوع إلينا اقبضه اللهم العين الحور من أزوأاجه وأقلن نور

توارى أن إلى يكتبونها ملك ألف سبعون تلقاه وأسبح هلل فإن رؤيته إلى اشتقنا فقد
بالحجاب.
الرفيق دار بشارع مسجده في عليه بقراءاتي الحربي العشائاري طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن يحيى محمد أبو حدثنا قال المنتاب، بن عمر بن عثمان الطيب أبو حدثنا قال
بن فليح حدثنا قال الهيثم، أخآبرنا قال المروأزي، الحسن ابن الحسين حدثنا قال صاعد،

رسول أن هريرة أبي عن عمر أبي ابن أوأ يسار بن عطاءا عن علي بن هلل عن سليمان
رمضان وأصام الصلة وأأقام وأرسوله بالله آمن من قال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله
ًا فإن أوأ سبيله في هاجر قال أوأ الله، سبيل في وأهاجر الجنة يدخآله أن الله على حق

الجنة في إن قال بذلك، الناس تبشر أفل رسول قالوا: يا فيها وألد التي أرضه في جلس
وأالرض، السماءا بين كما درجتين كل بين ما سبيله في للمجاهدين الله أعدها درجة مائاة
عرش وأفوقة الجنة وأأعلى الجنة وأسط فإنه الفردوأس فاسألوه وأجل عز الله سألتم وأإذا

الجنة". أنهار تفجر منه وأتعالى تبارك الرحمن
المغافري الطاهري إبراهيم بن إسماعيل بن محمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال إملءا، شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي
قال سلمة، بن حماد حدثنا قال فروأخ، بن شيبان حدثنا قال البغوي، محمد بن الله عبد

قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن سعيد أبي عن الصديق أبي عن إبان أخآبرنا
دعوة وأمسلمة مسلم وألكل النار، من عتقاءا رمضان من وأليلة يوم كل في تعالى الله

مستجابة".
علي أبو حدثنا قال الديباجي، أبو حدثنا قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثنا قال بمصر، الكوفي الشعث محمد بن محمد
أبيه عن حسين بن علي أبيه عن جعفر جده عن أبيه عن أبي حدثنا قال محمد، بن جعفر

وأملئاكته الله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي عن
المتسحرين". على يصلون

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا " " قال
بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

حدثنا قال الجبار، عبد
عطاءا، بن يعقوب حدثنا قال المؤدب، إسماعيل أبو حدثنا قال الموصلي، إبراهيم بن أحمد

في فإن "تسحروأا وأسلم: قال وأآله عليه الله صلى النبي أن هريرة أبي عن أبيه عن
بركة". السحور
بن إبراهيم بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا " " قال

عبد مريم أبو حدثنا قال البجلي، عمر بن إسماعيل حدثنا قال الغسال، الصفهاني شبيب
الله رسول قال: سافر عباس ابن عن مجاهد عن الحكم حدثني قال القاسم، بن الغفار
أفطر. شاءا وأمن صام شاءا فمن وأأفطر، فصام رمضان في وأسلم وأآله عليه الله صلى

بن محمد الحسين أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي، محمد بن أحمد حدثنا قال الحافظ، موسى بن المظفر

عمر: أن بن الله عبد عن دينار بن الله عبد عن أنس بن مالك أخآبرنا قال الشافعي، حدثنا
تروأا حتى تصوموا لآ وأعشروأن تسع قال: "الشهر وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
ثلثين". العدة فأكملوا عليكم غم فإن تروأه حتى تفطروأا وألآ الهلل

العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الخزاعي، الحارث بن عمر مولى المؤذن دينار بن عيسى حدثنا قال نعيم، أبو حدثنا قال
مع صمت يقول: ما مسعود بن الله عبد سمع أنه الحارث بن عمروأ عن أبي حدثني قال

ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول ًا وأعشرين تسع ثلثين. معه صمت مما أكثر يوم



أخآبرنا قال عليه، قراءاة الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو

عن منصور عن سفيان أخآبرنا قال الشافعي حدثنا قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي، سلمة
وأآله عليه الله صلى الله رسول كان قالت: إن المؤمنين أم عائاشة عن علقمة عن إبراهيم
وأسلم. وأآله عليه الله صلى لدبه أملككم وأكان صائام، وأهو وأيباشر صائام وأهو ليقبل وأسلم

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إملءا، النباري بن بكر أبو حدثنا قال الخراز، حيويه بن زكريا بن العباس بن محمد عمر أبو

بن زهير خآيثمة أبو حدثنا قال علي، بن عاصم حدثنا قال الهيثم، ابن أحمد حدثنا قال
الله صلى الله رسول قالت: كان عائاشة عن القاسم عن عمر بن الله عبيد عن معاوأية

الله صلى الله رسول من لربه أملك كان رأيكم قالت صائام، وأهو يقبلني وأسلم وأآله عليه
بكر: قال أبو قال وأسلم، وأآله عليه

عليه الله صلى الله رسول أتى الموفر، وأالمورب العضاءا وأالداب العضو الدب اللغويون
موفرة. معناه بكر أبو قال يتوضأ، وألم وأصلى منها فأكل موربة بكتف وأسلم وأآله

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي حمدان بن علي بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الفراءا، هو خآالد أبو حدثني قال المستملي، عمر أبو حدثنا قال البحتري، محمد بن أحمد
عن مسعود بن سعد عن زحر الله عبيد عن أيوب، بن يحيى عن المعارك ابن أخآبرنا قال
ًا الموت قال: أحب الدروأاءا أبي ًا الصوم وأأحب ربي، إلى اشتياق الفقر وأأحب لخطاياي، تكفير

ًا لربي. تواضع
الله، رحمه الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الدين عماد الجل القاضي "وأبه" إلى

الزيدي الرازي الكاتب عدي أبي بن الحسن بن حيدر بن بنيمان السديد الشيخ أخآبرني قال
المام الجل السيد حدثنا قال وأخآمسمائاة، وأعشرين نيف سنة شهور في عليه بقراءاتي
أبو أخآبرنا قال سبع، سنة رجب من عشر الثاني في إملءا عنه الله رضي بالله المرشد

محمد بن محمد حدثنا قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن بكر
بن ذر عن عاصم عن الربيع بن قيس حدثنا قال الطيالسي، الوليد أبو حدثنا قال التمار،
وأسلم: "صيام وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، بن الله عبد عن حبيش

وأإفطاره". الدهر صيام عشر وأخآمسة عشر وأأربعة عشر ثلثة
عبد أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال الحسن، ابن يعني الله عبيد حدثنا قال محمد، بن الله هبة حدثنا قال حيان، بن الله
هريرة، أبي عن الحسن حدثنا قال دينار، بن يحيى حدثنا قال إسماعيل، بن موسى حدثنا

يوم أموت: الغسل حتى أدعهن لآ بثلث وأسلم وأآله عليه الله صلى خآليلي قال: أوأصاني
وأتر. على إلآ أنام لآ وأأن شهر، كل من أيام ثلثة وأصوم الجمعة،

بن علي الحسن أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا السيد "وأبه" قال
بن الواحد عبد حدثنا قال القاضي، يعقوب بن يوسف حدثنا قال النحوي، كيسان بن محمد
عن الباهلية، مجيبة عن سليم أبي عن الحريري سعيد عن سلمة بن حماد حدثنا قال غياث،

سنة، بعد إليه فعاد انطلق ثم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أتى أنه وأعمها أبيها
الباهلي أنا قال أنت؟ وأمن قال تعرفني، الله: أما رسول يا فقال وأهيأته، حاله تغير وأقد

ًا أكلت ما قال الهيئة، حسن كنت وأقد غيرك فما قال أوأل، عام في جئتك الذي منذ طعام
شهر صم نفسك، عذبت وأسلم: وألم وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال بليل، إلآ فارقتك
ًا، شهر كل وأمن الصبر قال قوة، بي فإن زدني قال يوم

قال شهر، كل من أيام ثلثة صم قال قوة، بي فإن زدني قال يومين، شهر كل من صم
ًا. يقولها وأاترك، الحرام من صم قال قوة، بي فإن زدني ثلث

عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الذكواني الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
من عاصم بن محمد حدثني قال يحيى، بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال حبان، بن الله

بن الله عبد عن العباس أبي عن دينار بن عمروأ عن سفيان عن ثومل حدثنا قال أصله،
الله رضي البد" قال صام من صام قال: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن عمروأ
عن أكتبه لم الحديث هذا الله عبد أبو قال الله، عبد لنا قال القاسم، أبو لنا قال عنه،
حبيب. عن الناس عند وأهو سواه أحد

بن أحمد بن العزيز وأعبد الحسناباذي الواحد عبد بن الكربم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قاذوأيه ابن وأقال حدثنا، طاهر أبو قال قاذوأيه، بن الله عبد

بن حفص حدثنا قال الخزاعي، بن محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر



الله رسول قال قال هريرة، أبي عن زياد بن محمد عن شعبة حدثنا قال الحوضي، عمر
المسك". ريح من الله عند أطيب الصائام فم وأسلم: "لخلوف وأآله عليه الله صلى

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إسماعيل حدثنا قال السكري، السراج أبي بن محمد حدثنا قال الطبراني، سليمان القاسم

قال قال أمامة، أبي عن مكحول عن مدرك بن أيوب حدثنا قال الترجماني، إبراهيم بن
عمل وأكل المؤمن، حصون من حصن وأسلم: "الصيام وأآله عليه الله صلى الله رسول

به". أجزى وأأنا لي وأالصيام لصاحبه،
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن الله عبد حدثني قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
سعيد، أبي عن عطية حدثني قال مريم، أبو حدثنا قال عمر، بن إسماعيل حدثنا قال زكريا،

من شهوته ترك عبدي وأجل عز الله وأسلم: "قال وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال
فم لخلوف بيده نفسي وأالذي به، أجزى وأأنا لي وأالصوم أجلي، من وأالشراب الطعام
المسك". ريح من الله عند أطيب الصائام

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
قال الصقر، بن أحمد حدثنا قال الوراق، لولو بن أحمد بن محمد بن علي الحسن أبو

حدثنا قال المختار، بن العزيز عبد حدثنا قال الشوارب، أبي بن الملك عبد بن محمد حدثنا
صالح أبي بن سهيل

عز الله قال: يقول -يعني وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن أبيه عن
يدع به، أجزى وأأنا لي فإنه الصيام إلآ أمثالها عشر وأالحسنة له آدم ابن عمل كل وأجل

ًا أحدكم أصبح وأإذا أجلي، من الشراب وأيدع أجلي من الطعام يفسق، وألآ يرفث فل صائام
عز ربه يلقى يوم وأفرحة فطره، عند فرحتان: فرحة للصائام صائام، إني فليقل سب وأإن

المسك. ريح من الله عند أطيب الصائام فم وألخلوف وأجل
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الغرياني، حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
قال ثوبان، بن الرحمن عبد حدثنا قال هشام، بن كثير حدثنا قال البلخي، يحيى بن حامد
يقول: قلت جبل بن معاذ سمعت يقول غنم بن الرحمن عبد سمع أنه هاني بن عمير حدثنا

عظيم عن سألت بخ بخ قال عمل، إذا الجنة العبد به يدخآل بعمل حدثني الله رسول يا
وألآ المفروأضة، الزكاة وأتؤدي المكتوبة، الصلة عليه: تقيم الله يسره من على يسير وأإنه

ًا، بالله تشرك الليل جوف في العبد وأقيام جنة الصيام الخير، من بأبواب وأسأنبئك شيئ
المضاجع". عن جنوبهم الية: "تتجافى هذه تل ثم الله مرضاة يبتغي

حدثنا قال العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
مطرف عن هند أبي بن سعيد عن إسحاق بن محمد عن زيد بن حماد حدثنا قال عازم

يقول: وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال العاص، أبي بن عثمان عن
القتال". من أحدكم كجنة جنة "الصيام

بقزوأين، إملءا الحافظ الخليل بن أحمد بن الله عبد بن الخليل يعلى أبو حدثنا "وأبه" قال
قال الطبري، الله عبد بن صالح بن محمد حدثنا قال صالح، بن أحمد بن علي حدثنا قال

سافر زنباع بن روأح أن بالقداح وأليس سالم بن سعيد حدثنا قال محمد، بن عباس حدثنا
ً فنزل الطائاف الصيف أيام في الطعام، إلى الراعي فدعا يتغدى، فقعد راع منه فدنا منزلآ

يقول: ضن فأنشأ أيامي أضيغ الشيخ فقال: أيها الحر؟ هذا مثل فقال: في صائام، فقال: إني
العباس أبي الدين عماد الجل القاضي "وأبه" إلى زنباع بن روأح حادية راعي=أوأ يا بأيامك
الفتح أبو العدل السيد المام القاضي أخآبرنا قال الله، أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد
علي بن محمد بن مهدي بن نصر بن مهدي بن نصر

علي بن الصغر الحسين بن علي بن عيسى بن المير أحمد بن عيسى بن الله عبد بن
وأثلثين ست سنة الخآرة جمادى في عليه بقراءاتي تعالى الله رحمه الزيدي طالب أبي بن

بالله الموفق المام بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد السيد حدثنا قال بالري، وأخآمسمائاة
تعالى الله رحمه الشجري الزيدي الحسني زيد بن إسماعيل ابن الحسين الله عبد أبي

الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا قال وأسبعين، ثمان سنة شعبان عشر ثالث إملءا
أخآبرنا قال الواعظ، شاهين بن عثمان بن عمر حفص أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الحربي

يوسف بن الحجاج حدثنا قال النصاري، عفير بن محمد بن محمد بن الحسين الله عبد أبو



عن عدي، ابن -يعني الزبير عن الحسين بن بشر حدثنا قال الصفهاني، محمد أبو قتيبة بن
" السائاحون" قال: الصائامون. قوله في عنه الله رضي عباس ابن عن الضحاك

حدثنا قال بأصفهان، إملءا الحافظ الفقيه محمد بن جعفر بن أحمد بكر أبو حدثنا "وأبه" قال
ًا إملءا موسى بن أحمد بكر أبو ابن الباقي عبد حدثنا قال وأتسعين، ست سنة في لفظ

زنجله، بن سهل حدثنا قال الرازي، بسام بن العباس بن محمد حدثنا قال مرزوأق، بن قانع
ميسرة عن إبراهيم عن محمد أبو حبيب حدثنا قال الواسطي، عمر بن حفص حدثنا قال
قال: وأقف السلم عليهم علي عن جده عن أبيه عن علي بن زيد الحسين أبي المام عن

ًا وأهو مقبلون وأالناس بعرفة وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول الله بوفد يقول: مرحب
ألف ألف الدرهم نفقة الواحد للرجل وأيضاعف دعاؤهم، وأيستجاب أعطوا سألوا إذا الذين
إلى الله هبط العشية هذه كان وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال ثم درهم،

فج كل من أتوني هؤلآءا عبيدي ملئاكتي يا فيقول هبوطه، الشيءا على وأإقباله الدنيا السماءا
ًا عميق ًا شعث قد أني أشهدكم نعم قال المغفرة، فيقولون قال أعلم، -وأهو يريدوأن ما غبر
لهم". غفرت

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال سيار، بن منصور بن أحمد حدثنا قال عمروأ، بن أحمد حدثنا قال حبان، ابن أخآبرنا
يونس أبي عن المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن لهيعة أبي عن مريم ابن حدثنا

الضحى، وأركعتي شهر، كل من أيام ثلثة بثلث: صيام خآليلي أوأصاني قال هريرة، أبي عن
وأتر. على أنام لآ وأأن

محمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال القاضي، يعقوب بن يوسف أخآبرنا قال النحوي، كيسان ابن أحمد بن

قال مرزوأق،
الله صلى الله رسول أكان لعائاشة قالت: قلت معاذة عن الرشك يزيد عن شعبة حدثنا
من يبالي لآ قالت: كان أيه؟ من قلت قالت: نعم، شهر؟ كل من يصوم وأسلم وأآله عليه

صام. أيه
قال الصفار، خآمروأيه بن زكريا حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

الله عبد بن يزيد عن الحريري سعيد عن سلمة بن حماد حدثنا قال مسلم، بن عفان حدثنا
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن العاص أبي بن عثمان عن مطرف عن العلءا بن

شهر". كل من أيام ثلثة صيام حسن قال: "صيام
الوليد أبو حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
عن يزيد بن الرحمن عبد عن إسحاق أبي عن شعبة حدثنا قالآ كثير، بن وأمحمد الطيالسي

أحب وأالصلة الصلة عن ضعفت صمت إذا فقال: إني يصوم، أن يكاد لآ كان أنه الله عبد
الشهر. من ثلثة صام صام فإن الصيام، من إلي

قال عليه، قراءاة قاذوأيه بن الله عبد بن أحمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الخطابي، بن عمر بن الله عبد حدثنا قال أحمد، بن الله عبد حدثنا حبان. قال ابن حدثنا
وأآله عليه الله صلى النبي أن أنس عن ثابت عن جريح ابن عن داوأد أبي ابن حدثنا قال

وأشرابه". طعامه يدع أن في وأجل عز لله حاجة فل وأالكذب الخنا يدع لم قال: "من وأسلم
بن إبراهيم بن القاسم أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الغرياني، الحسن بن محمد بن جعفر حدثنا قال المقري، الحرفي جعفر بن أحمد
أبي عن عطاءا أخآبرني قال جريح، ابن حدثنا قال عاصم، أبو حدثنا قال علي، بن عمر

يعني وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول يقول: قال هريرة أبا سمع أنه الزيات صالح
جنة وأالصوم به أجزى وأأنا لي هو الصوم إلآ له آدم ابن عمل وأجل: "كل عز الله يقول
إني فليقل قاتله أوأ أحد سابه وأإن يصخب، وألآ يومئذ يرفث فل أحدكم صوم يوم كان فإذا

المسك، ريح من الله عند أطيب الصائام فم لخلوف بيده محمد نفس وأالذي صائام، امرؤ
بصومه". فرح وأجل عز ربه لقي وأإذا بفطره، فرحه أفطر إذا يفرحهما، فرحتان وأللصائام

عليه قراءاة البكاءا المتوتي زمويه بن يحيى بن أحمد بن العزيز عبد القاسم أبو "وأبه" أخآبرنا
أبو حدثنا قال السفاطي، محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال بالبصرة، الحي مسجد في

سمعت يقول، مسلم بن سمعت: الربيع يقول بكر ابن الرحمن عبد سمعت قال خآليفة،
يقول، زياد بن محمد

ربكم يقول: قال وأسلم وأآله عليه الله صلى القاسم أبا سمعت يقول، هريرة أبا سمعت
به. أجزى وأأنا لي وأالصوم كفارة العمل كل وأتعالى تبارك



أحمد، بن عبدان حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال عليه قراءاة ريذة ابن أخآبرنا "وأبه" قال
الحسن ابن -يعني الرزاد الحميد عبد حدثنا قال البصري، العطار بشر بن محمد حدثنا قال

الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن السود عن إبراهيم عن العمش عن الهللي،
وأفرحة ربه، يلقى يوم فرحة فرحتان وأللصائام به أجزى وأأنا لي وأسلم: "الصوم وأآله عليه
المسك. ريح من الله عند أطيب الصائام فم وألنكهة إفطاره، عند

سنة شعبان من العشرين في إملءا عنه الله رضي بالله المرشد المام السيد "وأبه" إلى
الرزاق عبد عن الدبري إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال وأسبعين، ثمان
بن الله عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن عمير بن عمارة عن العمش عن الثوري عن

استطاع من الشباب معشر وأسلم: "يا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: قال مسعود
له الصوم فإن فليصم يستطع لم وأمن للفرج وأأحصن للبصر أغض فإنه فليتزوأج الباءاة منكم

وأجاءا".
محمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

مرزوأق، بن محمد حدثنا قال يعقوب، بن يوسف أخآبرنا قال النحوي، كيسان بن أحمد بن
تقدم. قد مكرر وأالخبر قلت معاذة، عن البرشك يزيد عن شعبة حدثنا قال

قال عليه، بقراءاتي العشائاري الحربي الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال شاهين، بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو أخآبرنا
محمد أبو قتيبة بن يوسف بن الحجاج حدثنا قال النصاري، عفير بن محمد بن محمد

ابن عن الضحاك عن عدي ابن الزبير حدثنا قال الحسين، بن بشر حدثنا قال الصفهاني،
ًا الرجل صلى قال: إذا أنه عباس صام وأإذا شاءا، إذا قطعها صلته يقطع أن فشاءا تطوع
ًا ًا بالبيت طاف وأإذا شاءا، إذا أفطر يفطر أن فشاءا تطوع إذا قطعه يقطعه أن فشاءا تطوع
ً أخآرج وأإذا شاءا، ًا به ليتصدق مالآ يمضه. لم يمضيه لآ أن فشاءا تطوع

أحمد بن إبراهيم القاسم أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
بن إسحاق حدثنا قال الحسن، بن محمد بن جعفر حدثنا قال المقري، الحرفي جعفر بن

صلى الله رسول عن هريرة أبي عن صالح أبي عن العمش عن جرير حدثنا قال راهويه،
وأسلم وأآله عليه الله

قال ضعف، سبعمائاة إلى حسنات عشر له كتبت إلآ آدم ابن يعلمها حسنة من قال: "ما
وأالصيام أجلي، من وأطعامه شهوته يدع به، أجزى وأأنا لي فإنه الصيام وأجل: إلآ عز الله

عند أطيب الصائام فم وألخلوف ربه لقاءا عند وأفرحة فطره عند فرحة فرحتان للصائام جنة،
". المسك ريح من الله

حدثنا قال جابان، بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
عن القاسم عن جميل بن الوليد حدثنا قال هاروأن، بن يزيد حدثنا قال غيلن، بن محمد

ًا صام وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي الله سبيل في يوم
ًا النار وأبين بينه الله جعل وأالرض". السماءا بين كما خآندق

عاصم بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال الجررذاني، بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الحسن حدثنا قال خآيثمة، أبو حدثنا قال الموصلي، يعلى أبو أخآبرنا قال المقري،
عن الجيلي الرحمن عبد أبي عن الله عبد بن حي حدثنا قال لهيعة، ابن حدثنا قال موسى،

وأجل عز الله قال: "يطلع وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن عمروأ بن الله عبد
نفس". قاتل أوأ لآثنين: مشاحن إلآ لعباده فيغفر شعبان من النصف ليلة خآلقه إلى

قال عليه، بقراءاتي العلف بن الواعظ محمد بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أحمد بن الله عبد حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا

عبد عن إسرائايل حدثنا قال الرزاق، عبد حدثنا قال أبي، حدثني قال حنبل، بن محمد بن
عليه الله صلى النبي أن السلم، عليه علي عن السلم عليه علي بن محمد عن العلى

السحر. إلى السحر من يواصل كان وأسلم وأآله
أخآبرنا قال عليه، قراءاة الحسناباذي الكريم عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

سلمة بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال المقري، عاصم بن إبراهيم بن محمد بكر أبو
عمر ابن عن نافع، عن مالك أخآبرنا قال الشافعي، حدثنا قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي،

إني فقال تواصل، إنك فقيل الوصال، عن وأسلم: "نهى وأآله عليه الله صلى الله رسول أن
". وأأسقى أطعم إني مثلكم لست



قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الدوأري، خآلف بن هيثم حدثنا قال حيان، بن جعفر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

بن الفضل
وألآ بيوم الشهر تقدموا وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الدوأري، إسحاق
ًا ثلثين فعدوأا عليكم غم فإن لرؤيته، وأأفطروأا لرؤيته صوموا يومين، أفطروأا". ثم يوم

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البيع السلماسي جعفر الحسين الله عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو أخآبرنا السيد "رجع" قال الحزاز حيوية بن زكريا بن محمد بن العباس ابن محمد عمر

الطيب أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي العشائاري الحربي الفتح بن علي بن محمد طالب
قال صاعد، بن محمد بن يحيى محمد أبو حدثنا قال المنتاب، محمد بن عمروأ بن عثمان
بن يحيى أخآبرنا قال المبارك، بن الله عبد أخآبرنا قال المروأزي، الحسن بن الحسين حدثنا
عليه الله صلى الله رسول يقول: قال هريرة أبا سمعت يقول أبي قال: سمعت الله عبيد
كان إن قال الله؟ رسول يا ندامته وأما قالوا ندم، ألآ يموت أحد من وأسلم: "ما وأآله

ًا ًا كان وأإن ازداد يكون لآ أن ندم محسن فرع. يكون لآ أن ندم مسيئ
قال شعبان، من وأالعشرين السابع في إملءا عنه الله رضي المام السيد حدثنا "وأبه" قال

الحسين بن علي الحسن أبو حدثنا قال لفظه، من إملءا التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا
الله عبد بن إسماعيل حدثنا قال الصفهاني، عبده بن العباس بن محمد حدثنا قال الجراح،

عن المقدام أبي بن عمروأ حدثنا قال الفضل، ابن الفضيل حدثنا قال العبدي، مسعود بن
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن صالح أبي عن رافع بن المسيب

سبعمائاة إلى أضعاف العشرة بين ما له يضاعف فإنه آدم ابن يعملها حسنة وأسلم: "كل
ترك وأتعالى: "عبدي تبارك الله يقول فيه، يقول ما أحد يدري لآ فإنه الصوم إلآ ضعف
عند فرحة للصائام، أجلي. فرحتان من بصره وأغض وأالجماع وأالشراب الطعام من شهوته

ربه". لقاءا عن وأفرحة إفطاره،
قال الرازي، سعيد بن علي حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

العمش عن حوار بن حماد بن حميد حدثنا قال السدي، الحسن بن محمد بن جعفر حدثنا
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: قال الله عبد يزيد ابن الرحمن عبد عن إبراهيم عن

وأجاءا". له فإنه بالصوم فعليه لآ وأمن فليتزوأج، الباءاة منكم استطاع وأسلم: "من
الحذاءا، مضر بن الحسن بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن "وأبه" أخآبرنا

عبد أبي عن سلمة بن محمد حدثنا قال كريمة، أبي بن عبيد بن إسماعيل حدثنا قال
وأآله عليه الله صلى الله نبي عن أمامة أبي عن القاسم عن الملك عبد أبي عن الرحيم
ًا صام قال: "من وأسلم يوم

المضمر". الجواد الفارس ركض عام مائاة جهنم عن الله باعده الله سبيل في
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبي بن محمد حدثنا قال بقية، حدثنا قال الري، قاضي صالح أبو حدثنا قال البصرة، جامع
في وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: قال عمر ابن عن نافع عن جميع
ًا الجنة قال الله؟ رسول يا ذلك قالوا: لمن ظاهرها، من يرى كما باطنها من يرى لغرف
ًا لله وأبات الصيام وأأدام السلم وأأفشى الكلم أطاب لمن نيام". وأالناس قائام

عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال غيلن، بن إبراهيم بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
يزيد- يعني حدثنا قال الترسي، -يعني عبيد بن أحمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله
عائاشة: أكان سألت قال شقيق، بن الله عبد عن الحسن بن كهمش حدثنا قال هاروأن، ابن

الله رسول قلت: أكان قالت: المفضل، السور؟ يقرن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
ًا؟ يصلي وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قلت: أكان الناس، يحطمه قالت: حين جالس
ًا يصوم وأسلم وأآله عليه الله صلى ًا شهر صام ما وأالله قالت: لآ رمضان، سوى معلوم

ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول ًا شهر يفطر وألآ كله يصومه رمضان سوى معلوم
منه. يصيب حتى كله

حفص بن عمير حدثنا قال الشافعي، حدثنا قال غيلن، ابن طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الشافعي، حدثنا قال غيلن، ابن وأأخآبرنا "رجع" قال علي بن عاصم حدثنا قال السدوأسي

أبو أخآبرني قال شعبة، حدثنا قال عفان، حدثنا قال كرال، ابن محمد بن جعفر وأحدثنا قال
أصبحوا الناس النصار: أن من عمومته عن يحدث أنس بن عمير أبا سمعت قال بشر،
ًا وأآله عليه الله صلى النبي فأمرهم رأوأه، أنهم فشهدوأا النهار آخآر من ركب فجاءا صيام
مصلهم. إلى وأيغدوأا يفطروأا أن وأسلم



عمروأ بن علي الحسن أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بن موسى عمران أبو حدثنا قال عامر، بن الصبغ بن حدثنا قال الجهري، سهل بن

بن أنس بن عمير أبي عن إياس بن جعفر بن شعبة وأحدثنا قال بقية، حدثنا قال سليمان،
ًا قال: أصبحوا وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول أصحاب من عمومته عن مالك صيام

رسول فأمرهم بالمس، أهله أنهما فشهدا النهار آخآر من رجلن فجاءا رمضان شهر في
المصلى. إلى يغدوأا وأأن يفطروأا أن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أخآبرنا

حدثنا قال نصير، بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو
عن أبيه عن الرحمن عبد بن العلءا عن معاوأية بن زهير حدثنا قال عمروأ، بن إسماعيل

فأمسكوا شعبان انتصف وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي
لرمضان". الصوم عن

عليه، قراءاة الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد أخآبرنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو حدثنا قال

بن سفيان أخآبرنا قال الشافعي، حدثنا قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي، سلمة بن محمد
يقول: يتعجب عباس ابن سمع يقول حسين ابن أوأ حسن بن محمد سمع دينار بن عمروأ
فصوموا، رأيتموه وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال وأقد الشهر، يتقدم ممن
ثلثين". العدة فأكملوا عليكم غم فإن فأفطروأا، رأيتموه وأإذا

في عليه بقراءاتي النهشلي العطار زيد بن محمد بن دارم المثنى أبو أخآبرنا "وأبه" قال
النحاس، بابن المعروأف التملي الحسين بن محمد الطيب أبو أخآبرنا قال بالكوفة، الجامع

يعقوب، بن عباد حدثنا قال المقانعي، الوليد ابن عن العباس بن علي الحسن أبو حدثنا قال
الله رسول قال قال عباس، ابن عن عكرمة عن سماك عن ثور أبي بن الوليد أخآبرنا قال

غيابة دوأنه حالت فإن وأأفطروأا لرؤيته صوموا، الشهر تقدموا وأسلم"لآ وأآله عليه الله صلى
العدة". فأكملوا

جامع في عليه بقراءاتي السلماسي جعفر بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
"ح" قال حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو حدثنا قال المنصور،

محمد بن عثمان الطيب أبو حدثنا قال الفتح، بن علي بن محمد طالب أبو وأأخآبرنا السيد
الحسن بن الحسين حدثنا قال صاعد بن محمد بن يحيى محمد أبو حدثنا قالآ المنتاب، بن

بن سعيد عن الحجاج بن شعبة أخآبرنا قال المبارك، بن الله عبد أخآبرنا قال المروأزي،
ًا وأكان بطعام أتى عوف بن الرحمن عبد أن أبيه عن إبراهيم بن مصعب فقال: قتل صائام
رجله غطى وأإن رجله بدت رأسه غطى إن بردة في وأكفن مني خآير وأهو عمير بن محمد
قال أوأ بسط ما الدنيا من لنا بسط ثم مني خآير وأهو حمزة قتل قال وأأراه، رأسه بدت

حتى يبكي جعل ثم لنا عجلت قد حسناتنا تكون أن حسبنا وأقد أعطينا، ما الدنيا من أعطينا
الطعام. ترك

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
الحربي إبراهيم سمعت يقول النقاش سمعت قال جميكان، بن الحسين بن الحسن علي أبو

سمعت يقول
وأالصدقة الملك باب بك يبلغ وأالصيام الطريق نصف تبلغك يقول: الصلة الحارث بن بشر

عليه. تدخآلك
أخآبرني قال الله، أسعده الكنى الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي "وأبه" إلى

عليه، قراءاة الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو المام القاضي
من إملءا تعالى الله رحمه الجل المام السيد حدثنا قال علينا، بقراءاته وأالدي حدثنا قال

أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال لفظه،
قال العطاب، سعد ابن مسعدة حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو

عبد بن زيد حدثني قال عطاءا، بن داوأد حدثنا قال الحرامي، المنذر بن إبراهيم حدثنا
عباس، بن الله عبد بن علي بن سليمان عن الخطاب، بن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد

هذا رجب صيام عن نهى وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن جده، عن أبيه عن
رمضان. شهر صيام عن الضعف خآشية الكراهة على النهي

الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي السيد "وأبه" إلى
بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الحسناباذي



أخآبرنا قالآ المزني، أخآبرنا قالآ الطحاوأي، سلمه بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال المقري،
الحميد عبد وأأخآبرني قال جريج، ابن عن العزيز عبد بن المجيد عبد أخآبرنا قال الشافعي،

يطوف وأهو الله عبد بن جابر سأل أنه عباد، بن محمد أخآبره أنه شيبة بن جبير بن
الجمعة؟ يوم صيام عن ينهي وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت فقال بالبيت،

البيت. هذا وأرب نعم فقال
أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال القاضي، حنيفة بن محمد حدثنا قال الرزاز، سعيد بن محمد بن علي الحسن
عن الله عبد بن الحسن حدثنا قال مجاشع، حدثنا الشيرازي- قال -هو جبلة بن الحسن
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن أبيه عن عنترة بن هاروأن

يوم صام وأمن سنة، عشرة ثلث صيام له الله كتب البيض من عشرة ثلث يوم صام "من
الله كتب عشرة، خآمس يوم صام وأمن سنة، عشرة أربع صيام له الله كتب عشرة أربع

سنة". عشرة خآمس صيام له
محمد أبو أخآبرنا قال الرحيم، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قالآ المطرز، زكريا بن وأقاسم عبدان حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد
عن زياد بن محمد عن الرحمن عبد بن عثمان حدثنا قال المفتي، حماد بن يوسف حدثنا

أوأصاني قال هريرة، أبي
شهر، كل من أيام ثلثة وأصيام النوم، قبل الوتر بثلث وأسلم وأآله عليه الله صلى خآليلي

الجمعة. يوم وأالغسل
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

النوسي، الوليد بن صالح بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
أبو وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن وأأخآبرنا قال المثنى، بن محمد حدثنا قال

قال الثقفي، الوهاب عبد حدثنا قال الحجي، الوهاب عبد بن الله عبد حدثنا قال خآليفة،
وأآله عليه الله صلى النبي عن العاص أبي بن عثمان عن الحسن عن الغنوي عنبسة حدثنا

به". أجزى وأأنا لي فإنه الصوم إلآ أمثالها عشر فله حسنة عمل من وأسلم: "قال
الرأس المكشوف محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد بن طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي
أبي عن أبيه عن العلءا عن العزيز عبد حدثنا قال مروأان، أبو حدثنا قال الغرياني، بكر أبو

ًا كان فمن ألآ جنة وأسلم: "الصيام وأآله عليه الله صلى النبي قال: قال هريرة فل صائام
صائام". إني فليقل شائامه أوأ سابه امرؤ فإن يجهل وألآ يرفث

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن محمود أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

عن الحسن، عن يونس عن بدر بن الربيع حدثنا قال يحيى، بن زكريا حدثنا قال الواسطي،
يحرقه، لم ما جنة وأسلم: "الصيام وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي
بغيبة". أوأ بكذبة "قال يحرقه وأما قيل

عبد بن سعيد حدثنا قال عبدان، حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال
النبي عن هريرة أبي عن المقبري سعيد سمعت قال العزيز، عبد أبو حدثنا قال الجبار،
ًا رابط قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى ًا فيصوم وأجل عز الله سبيل في يوم في يوم
ًا". سبعين الناس عن زحزح إلآ الله سبيل خآريف

القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد بن سليم حدثنا قال الغرياني، جعفر حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان
بن علي عن رفاعة بن معاذ حدثنا قال مسلم، بن الوليد حدثنا قال الدمشقي، الرحمن

قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عن أمامة، أبي عن القاسم عن يزيد
ًا صام جهنم وأبين بينه الله بعد الله سبيل في يوم

عام". مائاة مسرة
أبو حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علين القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

محمد حدثنا قال الصقر، بن أحمد حدثنا قال الوراق، لولو أحمد بن محمد بن علي الحسن
بن سهل حدثنا قال المختار، بن العزيز عبد حدثنا قال الشوارب، أبي بن الملك عبد بن

كل تعالى الله قال: "يقول وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن صالح أبي
من الطعام يدع به، أجزى وأأنا لي فإنه الصيام إلآ أمثالها عشر وأالحسنة له آدم ابن عمل
ًا أحدكم أصبح وأإذا أجلي، من الشراب وأيدع أجلي سب وأإن يفسق وألآ يرفث فل صائام



وألخلوف وأجل عز ربه لقاءا يوم وأفرحة فطره عند فرحة فرحتان للصائام صائام، إني فليقل
المسك". ريح من الله عند أطيب الصائام فم

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال أسد، بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا
الحناجر تختلف قال: لن جبير، بن سعيد عن العمش عن شعبة حدثنا قال داوأد، أبو حدثنا

ًا أصبح أن من إلي أحب صدري في أفطر. ثم صائام
بن الله عبد بكر أبو أخآبرنا قال الصيرفي، إبراهيم بن أحمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن إبراهيم حدثنا قال الحسن، بن محمد بن إبراهيم حدثنا قال الفتات، محمد بن محمد
الملك عبد عن السدي قيس بن محمد عن أسامة أبو حدثنا قال الجوهري، -يعني سعيد

عين. في سخنته الدين هذا في يرى وأهو إلآ أحد بقي حذيفة: ما قال قال ميسرة، بن
قال عليه، قراءاة قاذوأيه بن الله عبد بن أحمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

تسع سنة صفر في إملءا مخلد بن سهل بن الرحمن عبد بن محمد الله عبد أبو حدثنا
بن القاسم حدثني قال التستري، بن عمر بن محمد بكر أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين
بن الله عبد حدثنا قال أبي، حدثنا قال شجاع، بن الوليد حدثنا قال المقري، بكر أبو زكريا
فمضت منازل ثلث على قال: الناس سعد، بن عمروأ عن مصرف بن طلحة عن زبيد

قرأ ثم بقيت التي المنزلة هذه في تكونوا أن كائانون أنتم ما وأأحسن منزلة وأبقيت منزلتان
منزلة وأهذه المهاروأن هؤلآءا قال وأأموالهم، ديارهم من أخآرجوا الذين المهاجرين "للفقراءا

وأهذه النصار، هؤلآءا قال ثم قبلهم" الية من وأاليمان الدار تبوأ "وأالذين قرأ ثم مضت وأقد
الذين وألخآواننا لنا اغفر ربنا يقولون بعدهم من جاءاوأا قرأ: "الذين ثم مضت، وأقد منزلة

هذه وأبقيت المنزلتان هاتان مضت قد باليمان" فقال سبقونا
بقيت. التي المنزلة هذه في تكونوا أن عليها كائانون أنتم ما فأحسن المنزلة

الله، أسعده الكنى الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الدين عماد الجل القاضي "وأبه" إلى
بن مهدي بن نصر بن مهدي بن نصر الفتح أبو العدل السيد المام القاضي أخآبرنا قال
بن الصغر الحسين بن علي بن عيسى بن المير أحمد بن عيسى بن الله عبد بن علي
جمادة في عليه بقراءاتي تعالى الله رحمه الزيدي طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي

الحسين أبو بالله المرشد المام حدثنا قال بالري، سنة وأخآمسمائاة وأثلثين ست سنة الخآرة
الزيدي الحسني زيد بن إسماعيل بن الحسين الله عبد أبي بالله الموفق المام بن يحيى

بن محمد منصور أبو أخآبرنا قال رمضان، من الخامس في أمله عنه الله رضي الشجري
جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق بن عمران بن عثمان بن محمد

الله عبد حدثنا قال موسى، بن يونس محمدبن حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن
ابن عن بردة عن نافع عن الشعبي عن البجلي، أيوب بن جرير حدثنا قال رجاءا، بن

ما العباد يعلم لم رمضان هل يقول: "قد وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سمع أنه مسعود
يا عنه حدثنا خآزاعة من فقال: رجل كلها السنة رمضان يكون أن أمتي لتمنت رمضان في

من يوم أوأل كان إذا حتى الحول إلى الحول رأس من لتزين الجنة إن قال الله، رسول
ذلك إلى العين الحول فتنظر الجنة وأرق وأصفقت العرش تحت من ريح هبت رمضان شهر

ًا الشهر هذا في عبادك من لنا اجعل رب يا فيقلن بنا، أعينهم وأتقر بهم أعيننا تقر أزوأاج
مجوف در من خآيمة في العين الحور من زوأجة زوأج إلآ رمضان يصوم عبد من فما قال
حلة سبعون منهن امرأة كل على الخيام، في مقصورات "حور وأتعالى تبارك الله نعت مما

ًا وأسبعون الخآرى لون على حلة منها ليس لون، ريح على لون فيها ليس الطيب من لون
ًا سبعون منهن امرأة لكل ًا سبعون سرير كل على حمراءا ياقوتة من سرير بطائانها فراش
ًا السبعين وأفوق استبرق، من وأسبعون وأصيفة سبعون منهن امرأة لكل أريكة سبعون فراش

لذة لقمة لخآر تجد الطعام من لون فيها ذهب من صحفتان وأصيفة كل مع وأصيفة ألف
بياقوت منسوج ذهب من سواران عليه أحمر ياقوت من سرير على أوألها من تجد كما

الحسنات". من عمل ما سوى رمضان من صامه يوم لكل هذا أخآضر
يوم في الشافعي بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال وأثلثمائاة، وأخآمسين ثلث سنة شعبان من للنصف الجمعة
قال حنبل،
جعفر، بن إسماعيل حدثنا قالآ يونس، بن وأشريح أيوب بن يحيى العابد زكريا أبو حدثني

عامر أبي بن مالك بن نافع سهل أبو أخآبرنا حديثه، في شريح فقال سهل، أبو أخآبرني قال



رمضان جاءا قال: "إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن هريرة أبي عن أبيه عن
الشياطين". وأصفدت النيران أبواب وأأغلقت الجنان أبواب فتحت

الواعظ الصالحاني سبط إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الغزال، مخلد بن سهل بن الرحمن عبد بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال عليه، قراءاة
عبد حدثنا قال يزيد، بن إسماعيل حدثنا قال جميل، بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق حدثنا
مولى زيد بن كثير عن حازم أبي ابن العزيز عبد حدثنا قال القرشي، الزبير بن الله

وأآله عليه الله صلى الله رسول أن هريرة أبي عن أبيه عن تميم بن عمر عن المطلب
يحلف الذي القاسم أبي وأمحلوف هذا، شهركم قال: أظلكم رمضان، شهر دنا إذا كان وأسلم

لهم شر شهر المنافقين على أظل وأما منه، لهم خآير شهر المسلمين على أطل ما به
يدخآلها أن قبل من أجره يكتب تعالى الله إن به يحلف الذي القاسم أبي وأمحلوف منه،

لعبادته وأقوته نفقته يعد المؤمن أن وأذلك هو يدخآله أن قبل من وأشقاءاه إصره وأيكتب هو
للفاجر. وأنقمة للمؤمن غنم فهو وأغرتهم المسلمين لغفلة يعد الفاجر وأإن

الحرفي، أحمد بن إبراهيم حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال المقدمي، بكر أبي بن محمد حدثنا قال الغرياني، محمد بن جعفر حدثنا قال

يقول: مالك بن سمعت: أنس قال سليم، بن صفوان حدثني قال الله، عبد بن الزبير عامر
قيامه. وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول وأسن رمضان، صيام وأجل عز الله افترض

أخآبرنا قال قراءاة، قاذوأيه بن الله عبد بن أحمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
زهير بن يحيى بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو

أبو حدثنا قال الحماني، يحيى أبو حدثنا قال القطان، موسى بن يوسف حدثنا قال التستري،
قال: كان العباس، ابن عن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد عن الزهري عن الهزلي بكر

كل وأأعطى أسير كل أطلق رمضان شهر حضر إذا وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول
سائال.

حسان ابن أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الحسناباذي الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن بكر أبو حدثنا قال كريب، أبو حدثنا قال مندة، بن يحيى بن محمد حدثنا قال إملءا،
عليه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن صالح أبي عن العمش عن عباس

كان وأسلم: "إذا وأآله
يفتح فلم النار أبواب وأغلقت الجن، وأمردة الشياطين صفدت رمضان شهر من ليلة أوأل
أقصر". الشر باغي وأيا هلم الخير باغي مناد: يا وأنادى باب، منها

محمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
قال البغوي، العزيز عبد بن محمد بن الله عبد حدثنا قال المعدل، شوكر ابن أحمد بن

أبي عن سعيد بن يحيى عن فضيل بن محمد حدثنا قال شيبة، أبي بن بكر أبو حدثنا
رمضان صام وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن سلمة
ًا ًا إيمان ". ذنبه من تقدم ما له غفر وأاحتساب

بقزوأين عليه بقراءاتي ذاذان بن الله عبد بن عمر بن محمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سوار بن القاسم بن الله عبيد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال وأثلثين، أربع سنة رجب في

حاتم بن مسبح حدثنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين اثنتين سنة المحرم في الدير بنهر البزاز
الله رسول قال: قال أنس عن هدبه أبو حدثنا قال الربيع، بن حميد حدثنا قال العكلي،

رمضان صوام لبشرتا تتكلم أن وأالرض للسماءا الله أذن وأسلم: "لو وأآله عليه الله صلى
بالجنة".

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الحربي الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا قال شاهين، بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص
قال الصفهاني، محمد أبو قتيبة بن يوسف بن الحجاج حدثنا قال النصاري، عفير بن محمد
صلى الله رسول قال: قال أنس عن عدي ابن الزبير حدثنا قال الحسين، بن بشر حدثنا
ًا صام وأسلم: "من وأآله عليه الله من صام وأمن سنة، يوم بكل فله رمضان شهر من يوم
عشرة يوم بكل فله الشهر هذه من صام وأمن شهر، يوم بكل فله الحرم الشهر هذه
أمثالها". عشر فله بالحسنة جاءا تعالى: "من قوله وأذلك أيام

إسماعيل بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الزجي القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الهمذاني، العنسي أحمد بن يحية بن إسماعيل أحمد أبو حدثنا قال الوراق، العباس بن

الله عبد أبو محمد بن أحمد حدثنا قال بالقطنة، القطني جعفر بن محمد جعفر أبو حدثنا
قال الصفار، حرب حدثنا قال بالري، القطان زياد بن محمد بن أحمد حدثنا قال الطالقاني،



بن زيد المام سمعت يقول، المنذر بن زياد الجاروأد أبا سمعت يقول، النوى كثير سمعت
أبي سمعت يقول السلم عليهما الحسين بن علي أبي سمعت يقول، السلم عليه علي

السلم عليهم طالب أبي بن علي بن الحسن
صلب على حوض خآلق وأجل عز الله قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله نبي أن

وأنهر ماءا، من فنهر وأالرض، السماءا بين تجري أنهر أربعة منه وأخآلق الملئاكة، من ملك
في رحمه يقطع لم من فيشربه اللبن ذلك فأما عسل، من وأنهر خآمر، من وأنهر لبن، من
ماله". من الله حق أدى من فيشربه العسل ذلك وأأما الدنيا، دار

بقراءاتي شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبي، حدثنا قال الحمصي، عثمان بن عمر حدثنا قال سليمان، بن الله عبد حدثنا قال عليه،
ظمأ اليماني: لولآ معضد قال قال، جليس ابن عن مهاجر، ابن - يعني محمد حدثنا قال

ًا. أكون أن أبال لم وأجل عز الله بكتاب التهجد وألذة الشتاءا، ليل وأطول الهواجر، يعسوب
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أحمد بن محمد حدثنا قال إبراهيم، بن إسحق بن الحسن عثمان أبي بن محمد أبو أخآبرنا
قال: شهدت سعيد بن نافع حدثنا قال الزهري، يزيد بن الرحمن عبد حدثنا قال الزهري،
الناس قبل الهلل رأينا أن فشهدوأا عشرة فجاءاوأا قال المؤمنين، أمير هاروأن مع الموسم

الفقهاءا فجمع قال وألآيتي، وأأوأل حجتي أوأل : هذا فقال بذلك هاروأن فاغتم قال بيوم،
فأمر فلنة قرية من كرمان أهل قالوا: من أنتم؟ من فقال شهادتهم، فاخآتلفت بينهم ففرقوا

أمير فقالوا: يا القرية تلك عن فسألهم كرمان أهل فجاءا قال الناس، في وأنادى بحبسهم
إلآ مني ينجيكم فقال: لآ فدعاهم قال نؤاكلهم، وألآ لآنناكحهم زنادقة منهم الله المؤمنين

فدعا قال حجهم، الناس على لنفسد نجيءا زنادقة قوم قالوا: نحن أنتم، فما الصدق
أعناقهم. فضربت وأالقطع بالسيف

قال غيلن، بن طالب أبو أخآبرنا قال رمضان، من عشر التاسع في إملءا السيد "وأبه" إلى
عمروأ أبو أخآبرنا قال حنبل، بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال إملءا، الشافعي بكر أبو حدثنا

بن سلمة أبي عن شيبان بن النصر عن أبيه عن أبي حدثني قال علي، بن نصر الزدي
عليه الله صلى الله رسول أن عوف بن الرحمن عبد حدثنا قال عوف، بن الرحمن عبد
فمن قيامه، للمسلمين استننت صيامه: وأإني الله افترض شهر رمضان، شهر ذكر وأسلم وأآله

ًا وأقامه صامه ًا بي إيمان أمه. وألدته كيوم الذنوب من خآرج وأاحتساب
عليه، قراءاة كنارى بابن يعرف البقال المتوتي محمد بن القاسم محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد بن إبراهيم بن إسحاق يعقوب أبو حدثنا قال أحمد، حدثنا قال البصرة، جامع في
قال القزاز،

عن كثيم، أبي عن يحيى عن القتاد إسماعيل أبو حدثنا قال لوين، سليمان بن محمد حدثنا
صام وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال، هريرة أبي عن سلمة أبي

ًا رمضان ًا إيمان ًا القدر ليلة قام وأمن ذنبه، من تقدم ما له غفر وأاحتساب ًا إيمان غفر وأاحتساب
ذنبه". من تقدم ما له

عمر بن علي الحسين وأأبو البندار عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أحمد بكر أبو أخآبرنا قالآ منهما، وأاحد كل على بقراءاتي شوذب بن عمر بن الله عبد بن
موسى بن يونس بن محمد العباس أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن

عبد بن الله عبد عن عقيل بن محمد بن الله عبد عن محمد بن أزهر حدثنا قال القرشي،
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الصامت، بن عبادة عن النصاري الرحمن
سبع وأليلة وأعشرين خآمس وأليلة وأعشرين ثلث وأليلة وأعشرين إحدى القدر ليلة "اطلبوا

وأعشرين". تسع وأليلة وأعشرين
قال عليه، بقراءاتي الحربي العشائاري الفاتح بن علي محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد أبو حدثنا قال الدقاق، المام المنتاب محمد بن عمروأ بن عثمان الطيب أبو أخآبرنا
بن وأأخآبرنا قال المروأزي، الحسين بن الحسين حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى

الله صلى الله رسول قال قال الحارث، حدثني قال الوليد، بن بقية حدثنا قال المبارك،
يا لقمة أوأل عند فليقل يفطر أن أراد هو فإذا دعوة صائام لكل وأسلم: "إن وأآله عليه

لي". اغفر المغفرة وأاسع
حفص بن عمر حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عن عطاءا عن ليلى، أبي عن شهاب أبو حدثنا قال علي، بن عاصم حدثنا قال السدوأسي،



ًا جهز "من وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الجهني، خآالد بن زيد أوأ غازي
ًا ًا فطر أوأ أهله في خآلفه أوأ حاج ذلك". ينقصه أن غير من أجره مثل له كان صائام

أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة الصوفية شيخ الحسناباذي طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سلمة بن محمد بن أحمد حدثنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر

حدثنا قال الشافعي، حدثنا قال المزني، حدثنا قال وأثلثمائاة، تسع سنة بمصر الطحاوأي
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن أبيه، عن سالم عن الزهري، عن عينية بن سفيان

ً قال: "إن مكتوم". أم ابن ينادي حتى وأاشربوا فكلوا بليل، ينادي بللآ
سعد بن إسحاق يعقوب أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

حدثنا قال خآزيمة، بن إسحاق بن محمد بكر أبو حدثنا قال النسوي، سفيان بن الحسن بن
قال حشرم،

الله رسول قال قال مسعود، ابن عن عثمان أبي عن التميمي عن يونس بن عيسى حدثنا
التميمي- فإن -شك بلل نداءا قال أوأ بلل أذان يغرنكم وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى
ًا". أصبعه وأمد هكذا الذي الفجر وألكن يده وأرفع هكذا بالذي ليس الفجر عرض

قال عليه، قراءاة قاذوأيه بن الله عبد بن أحمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حبان حدثنا قال رستم، بن علي حدثنا قال حبان، بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا

ًا أن عرفجة، عن الثقفي مرة بن يعلى بن الله عبد بن عمر عن علي بن السلم عليه علي
ً أمر فأوأتر. خآرج الوتر كان فإذا رمضان شهر في بالناس يصلي رجل

حدثنا قال رستم، بن علي حدثنا قال الله، عبد حدثنا قال قاذوأيه، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
جمعنا لو قال الخطاب، بن عمر أن الحسن عن كثير، عن زيد بن حماد حدثنا قال لوين

فشاوأر يقرأ، بمن يقرأ لآ وأمن بالقوي، الضعيف يلحق رمضان شهر في رجل على الناس
ًا فأمر يفعل، أن على فأجمعوا بدر، أهل الليل بعض ينامون فكانوا بالناس يقوم أن أبي

ًا وأيقومون ًا عشرة ثماني بهم يصلي وأكان وأحوائاجهم، لسحورهم وأينصرفون بعض في شفع
وأست آيات خآمس يقرأ وأكان وأيتوضأ، حاجته الرجل يقضي ما قدر وأيمهلهم ركعتين كل

آيات.
بطة، بن الحسن حدثنا قال حبان، ابن أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الله عبد عن سفيان عن النعمان حدثنا قال مهران، بن يوسف حدثنا قال رسته، حدثنا قال
وأعشروأن تسع وأسلم: "الشهر وأآله عليه الله صلى النبي قال قال عمر، ابن عن دينار بن
عليه". فاقدروأا عليكم غم فإن تروأه، حتى تفطروأا وألآ تروأه، حتى تصوموا لآ

قال الزدي، النصر بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
عباس، ابن عن عكرمة عن حرب، بن سماك عن زائادة حدثنا قال عمروأ، بن معاوأية حدثنا
حال فإن لرؤيته، وأافطروأا لرؤيته، وأسلم: "صوموا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال
وأعشروأن". تسع وأالشهر العدة فأكملوا غيابة، دوأنه

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الوراق بن محمد بن علي الحسن أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
السني، إسحاق بن محمد بن أحمد حدثنا قال الثلج، أحمد بن حامد بن عثمان سعيد أبو

بن يزيد عن الرملي سهل بن موسى حدثنا قال جعفر، بن محمد بن الله عبد حدثنا قال
الضعفاءا، لخآوتكم أعددتم شعبان: أيش في لصحابه يقول أدهم بن إبراهيم كان قال خآالد

أعد، قد ما إنسان كل له فيقول
ًا أعددت ما إسحاق أبا يا فقال: وأالله أعددت ما منهم؟ لرجل فقال أن أريد أني إلآ شيئ

أحد أعد فقال: ما رمضان- قال شهر -يعمي كله الشهر في الماءا وأالضعفاءا للعجائاز أستقي
إلآ طعم رأيته ما فوالله بعزة رمضان شهر في إبراهيم مع وأكنت قال أعدت، مما أفضل

السحر. في الماءا يشرب أنه
بقراءاتي الرزاز ناقد بن علي بن الحسن بن محمد بن الحسن يعلى أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال بغداد، من الغربي الجانب في الدجاج نهر في جابر درب في داره باب على عليه
بن إبراهيم حدثنا قال إملءا، القطيعي مالك بن حمدان ابن جعفر بن أحمد بكر أبو حدثنا

قال إبراهيم، بن محمد حدثني قال الزرق، يحيى بن محمد حدثنا قال الجوزي، موسى
سمعت قال منبه، بن معقل بن الصمد عبد حدثني قال الكريم، عبد بن إسماعيل حدثنا
كان وأكيف لوهب فقيل سنة، ستين إسرائايل بني من امرأة قال: صامت منبه بن وأهب

هذه في يكون أجلي لعل أدري قالت: ما تفطر أن أرادت فلما يوم أوأل صامت قال أمرها؟
نفسها حدثت القائالة من كان فلما تفطر، فلم إلي أحب صائامة وأجل عز ربي فألقى الليلة
. صائامة وأهي ماتت سنة ستين تمت حتى كذلك تزل فلم ذلك، بمثل



تسع سنة محرم من السادس في إملءا عنه الله رضي المام السيد حدثنا "وأبه" قال
مندوأيه ابن سبط الرحمن عبد بن محمد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال وأأربعمائاة، وأسبعين
بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال الحواريين، سكة في بقراءاتي المحدث

أبو حدثنا قال حسان، بن عبيد بن محمد حدثنا قال الغرياني، بكر أبو حدثنا قال حبان،
عن هريرة أبي عن الحميري عن المنتشر بن محمد عن عمير، بن الملك عبد عن عوانة
شهر بعد الصيام قبله: "أفضل حديث مثل -يعني مثله وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي

المحرم". الله شهر رمضان
الكسائاي علي بن محمد بن أحمد بن محمد الحسين أبو أخآبرنا المام السيد "وأبه" قال

ابن سبط بكر وأأبو الصل"، في "بياض در في عليه بقراءاتي بالغايشي يعرف المقري
سليمان بن محمد بكر أبو حدثنا قال حبان، ابن حدثنا قالآ له، الحديث وألفظ مندوأيه

قال عمروأ، بن الله عبد حدثنا قال الحميد، عبد بن السلم عبد حدثنا قال الواسطي،
قال قال البجلي، سفيان بن جندب عن عمير بن الملك عبد عن الرقي عمر بن الغايشي

الليل، جوف في الفريضة بعد الصلة وأسلم: "أفضل وأآله عليه الله صلى الله رسول
قال المحرم"، الله شهر رمضان شهر بعد الصيام وأأفضل

المحرم. تدعونه الذي الله شهر الغايشي
بكر أبو حدثنا قال الله، عبد حدثنا قال مندوأيه، ابن سبط بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

قال زياد، بن الواحد عبد حدثنا قال الحجاج، بن إبراهيم حدثنا قال النبيل، عاصم أبي بن
السلم عليه طالب أبي بن علي عن سعد بن النعمان عن إسحاق ابن الرحمن عبد حدثنا

قوم على الله تاب المحرم الله شهر قال: "في وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن
آخآرين". على وأيتوب

أخآبرنا قال بقزوأين، عليه بقراءاتي الفرحان بن أحمد بن الفرحان نصر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد بن محمد جعفر أبو حدثنا قال النباري، القاسم بن حسان بن علي الحسن أبو

بن الرحمن عبد عن فضيل بن محمد حدثنا قال نمير، ابن حدثنا قال الحضرمي، سليمان
الله صلى النبي إلى رجل جاءا قال السلم، عليه علي عن سعد بن النعمان عن إسحاق

قال رمضان؟ شهر بعد أصوم أن تأمرني شهر أي الله رسول فقال: يا وأسلم وأآله عليه
ًا كنت "إن آخآرين". على وأيتوب قوم على الله تاب شهر فإنه المحرم، فصم صائام

عثمان بن وأمحمد التكتكي، إسماعيل بن إسحاق بن العزيز عبد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قالآ منهما، وأاحد كل على بقراءاتي البندار
الله رسول قالت: قال عميس بنت أسماءا عن حوشب بن شهر حدثنا قال القطيعي، مالك
وأإلهكم هو، إلآ إله لآ "الله اليتين هاتين في العظم الله وأسلم: "اسم وأآله عليه الله صلى

وأاحد"". إله
حدثني قال رحيم، بن إبراهيم حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

بن غيلن سمع أنه موسى، بن عيسى محمد أبي عن سلمة أبي بن عمروأ حدثنا قال أبي،
قال: "اسم وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أمامة أبي عن القاسم عن يحدث أنس
وأطه". عمران وأآل القرآن: البقرة من سور ثلث في العظم الله

القشيري القاسم بن الحسن حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
قال مسلم، بن الوليد حدثنا قال عمار، بن هشام حدثنا قالآ عمران، أبو سهل ابن وأموسى

أمامة أبي عن يحدث الرحمن عبد أبا القاسم سمع أنه زيد، ابن العلءا بن الله عبد حدثنا
وأآل البقرة سور: في ثلث في أجاب به دعي إذا الذي العظم الله قال: اسم يرفعه،
وأطه. عمران

بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال موسى، بن بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن محمد
أبو حدثنا
أبي بن هشام عن ثوبان، بن الحسن حدثني قال أيوب، أبي بن سعيد عن الرحمن عبد

رب. الكبر: رب الله اسم يقولآن كانا عباس وأابن الدرداءا أبا أن رقية،
بن إسماعيل حدثنا قال حرب، بن زهير حيثمة أبو حدثنا القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الله صلى النبي سمعت قال عثمان، عن حمراءا عن مسلم بن الوليد عن خآالد عن إبراهيم
الجنة". دخآل الله إلآ إله لآ أن يشهد وأهو مات يقول: "من وأسلم وأآله عليه

الطريفي في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الحاركي، المغيرة أبي بن الرحمن عبد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال الكبير،



عن الحذاءا خآالد حدثنا قال إسماعيل، حدثنا قال البزاز، المازني حبان بن محمد العباس أبو
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عثمان، عن حمدان عن مسلم بن الوليد
يعلم. مسدد مسند في كذا الجنة" قال دخآل الله إلآ إله لآ أن يعلم وأهو مات "من

بن محمد بن محمد منصور وأابن البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
أيوب بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قالآ منهما، وأاحد كل على بقراءاتي السواق

قال سلمة، حدثنا قال يزيد، بن خآالد حدثنا قال إسحاق، بن موسى حدثنا قال موسى، بن
مائاة هلل وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول : قال يقول مالك بن أنس سمعت

ًا مرة مائاة وأكبر مرة الله بيت عند ينحرها بدنات سبع وأمن يعتقها رقاب عشر من له خآير
الحرام".

قراءاة بالمكفوف المعروأف المؤدب محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد حدثنا وأقال، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال بأصفهان، عليه
بن يحيى حدثنا قال سلم، بن محمد بن الرحمن عبد حدثنا قال الوليد، بن سعيد بن الله

وأعمل، قول فقال: اليمان اليمان، عن رجل وأسأله عينية، بن سفيان سمعت قال الحشو،
بأطراف وأأشار ذا مثل منه يبقى لآ حتى وأينقص الله شاءا ما يزيد قال وأينقص؟ يزيد قال

القول كان قال قول، هو إنما يزعمون بطرسوس عندنا بقوم يصنع فكيف قال أصبعه،
ًا- قبل -وأاستوى قولهم ًا بعث وأجل عز الله إن وأشروأطه اليمان أحكام تنزل أن قاعد محمد
الله، رسول وأأنه الله إلآ إله لآ يقولوا أن كافة كلهم الناس إلى وأسلم وأآله عليه الله صلى
أن أمره قلوبهم، من ذلك صدق الله علم فلما وأأموالهم، دماءاهم بها حقنوا قالوها فلما

الله علم فلما الوأل، القرار نفعهم ما يفعلوا لم لو وأالله ففعلوا، فأمرهم بالصلة يأمرهم
ًا، المدينة إلى يهاجروأا أن يأمرهم أن أمره قلوبهم، من ذلك صدق فأمرهم غبر

ذلك صدق الله علم فلما صلتهم، وألآ الوأل القرار نفعهم ما يفعلوا لم لو وأالله ففعلوا،
يقولوا أوأ وأإخآوانهم وأأوألآدهم آباءاهم ليقاتلوا مكة إلى بالرجوع يأمرهم أن أمره قلوبهم، من

أبيه برأس أتى أحدهم أن حتى ففعلوا فأمرهم هجرتهم، وأيهاجروأا صلتهم وأيصلوا كقولهم
وألآ الوأل القرار نفعهم ما يفعلوا لم لو وأالله الكافر الشيخ رأس هذا الله رسول يا فقال

يطوفوا أن يأمرهم أن أمره قلوبهم، من ذلك صدق الله علم فلما مهاجرتهم، وألآ صلتهم
ًا بالبيت ً رءاوأسهم يحلقوا وأأن تعبد نفعهم لما يفعلوا لم لو وأالله ففعلوا، فأمرهم تذليل
من ذلك صدق الله علم فلما آبائاهم، قتلهم وألآ مهاجرتهم وألآ صلتهم وألآ الوأل القرار

ففعلوا عليهم الخلل أشد بها" وأكانت وأتزكيهم تطهرهم صدقة أموالهم من قال: "خآذ قلوبهم،
ًا به وأأتوا من عليهم يتابع فيما قلوبهم من الصدق الله علم فلما وأكثيرها، قليلها وأعلنية سر

نعمتي عليكم وأأتممت دينكم، لكم أكملت "اليوم عليهم الله فأنزل وأضروأبه، اليمان شرائاع
ًا" فمن السلم لكم وأرضيت ًا عندنا كان اليمان خآلل من خآلة ترك دين تركها وأمن كافر

ً ًا أوأ كسل ًا، عندنا وأكان أدبناه تخوف من لقيت من عني وأأبلغها بني، يا السنة هكذا ناقص
المسلمين. جماعة

قال الحافظ، الصوري رحيم بن الله عبد بن علي بن محمد الله عبد أبو حدثنا "وأبه" قال
إسحاق أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة محمد بن الله عبد بن الخصيب الحسن أبو أخآبرنا

الفقيه عمر إسماعيل أبي بن منصور أنشدنا قال ساهر، بن أحمد بن محمد بن إبراهيم
لنفسه.

 أبوه عنه نأى بنيه=كما عن سناءاي من يا
 عشر الرابع الحديث

الفطر عيد ذكر
 بذلك يتصل وأما الفطر عيد وأصلة وأصدقة
الحفاظ أحفظ السلف، بقية الموحدين، وأزين الدين، محي المام السيد الجل الشيخ أخآبرنا

عن صعدة، بمدينة عليه قراءاة الصنعاني القرشي الوليد بن أحمد بن محمد الله عبد أبو
بن يحيى بن أحمد بن محمد المؤمنين أمير راعي الدين، بدر العترة شيخ الكبير المير
تاج السيد عن الدين، تاج الشيخ إلى منه مناوألة السلم، عليه الحق إلى الهادي بن يحيى

كان ما إلآ تعالى الله أيده الشيخ قال السلم، عليه الهادي بن الله عبد بن الحسن العترة
ًا ً عليه معلوم عبد بن محمد الدين ركن القاضي عن بالمناوألة نروأيه فنحن فرع من منقولآ

السيد عن وأالده، عن النجم أبي بن حمزة بن الله
أبي بن أحمد العباس أبي الدين عماد الجل القاضي عن الله عبد بن الحسن العترة تاج

أحمد بن جعفر وأالمسلمين السلم جمال الدين شمس الجل القاضي أخآبرنا الكنى الحسن



العباس أبي الجل القاضي عن يروأيه وأهو عليه، الله رضوان يحيى أبي بن السلم عبد بن
بن الرحيم عبد منصور أبي القاضي عن يروأيه الله، أسعده الكنى الحسن أبي بن أحمد

حدثنا قال قراءاة، وأالده عن ذلك يروأي وأهو عليه، قراءاة الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر
الله رحمه الشجري إسماعيل بن الحسين بالله الموفق بن يحيى بالله المرشد المام السيد
زمويه بن أحمد العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا قال المبارك، الله شهر الخميس يوم تعالى

السفاطي، محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال بالبصرة، الحي مسجد في البكاءا المتوتي
الهللي، عقيل بن عبيد بن الله عبد بن محمد بن العزيز عبد الرحمن عبد أبو حدثنا قال
عبد بن سعيد عن البلخي، سالم بن سلم حدثنا قال عثمان، بن نهار معاذ أبو حدثنا قال

رسول قال قال هريرة، عن أبيه عن النصاري أوأس أبي بن سعيد عن توبة عن الجبار،
الطرق أفواه على الملئاكة وأقفت الفطر يوم كان وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله

أمركم الجزيل، عليه وأيثيب بالخير يأمر رحيم، رب إلى المسلمين: اغدوأا معشر يا تنادي،
السماءا: من مناد نادى العيد صلوا فإذا جوائازكم، فاقبضوا ربكم، وأأطعمتم فصمتم بالصيام
السماءا في اليوم ذلك وأسمى كلها، ذنوبكم لكم غفرت فقد راشدين منازلكم إلى ارجعوا

الجائازة". يوم
بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي بالله المرشد المام السيد السناد" إلى "وأبهذا

حدثنا قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة ابن الله عبد
عن يزيد بن ثور عن مسلم بن الوليد حدثنا قال موسى، بن أسد بن داوأد بن المقدام

عليه الله صلى النبي عن ثوبان عن الرحبي السماءا أبي عن الذماري، الحارث بن يحيى
سنة". صيام ذلك فإن شوال من بست وأأتبعه رمضان صام قال: "من وأسلم وأآله

قال عليه، بقراءاتي السواق بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن أحمد بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا

زرعة أبو حدثني قال أيوب، أبي بن سعيد حدثنا قال المقري، الرحمن عبد أبو حدثنا قال
صلى الله رسول سمعت يقول، الله عبد بن جابر سمعت قال الحضرمي، جابر بن عمروأ

ًا رمضان صام : "من يقول وأسلم وأآله عليه الله كلها". السنة صام فكأنما شوال من وأست
حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو
عبد حدثنا قال غالب، بن محمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر

النبي عن أبيه عن سعد بن محمد عن إسماعيل، عن وأرقاءا حدثنا قال النعمان، بن الصمد
وأعشروأن". تسع وأالشهر ثلثون قال: "الشهر وأسلم وأآله عليه الله صلى

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
أبي بن عبيدة أبو حدثنا قال الجوزجاني، موسى بن العلءا بن علي بن أحمد الله عبد أبو

بن محمد بن محمد عن حسان بن هشام حدثنا قال هاروأن، بن يزيد حدثنا قال السفر،
أمتي وأسلم: "أعطى وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن السود
ًا رائاحة من أطيب الله عند الصائام فم قبلها: خآلوف أحد يعطها لم رمضان شهر في خآمس

فيه يصلون فل الشياطين مردة فيه وأتصفد يفطروأا، حتى الملئاكة لهم وأتستغفر المسك،
عبادي يوشك وأيقول جنته يوم كل في تعالى الله وأيزين قبله، يصلون كانوا ما إلى

قيل منه، ليلة آخآر في لهم وأيغفر إليك، فيصيروأن وأالذى المؤنة عنهم يلقوا أن الصالحون
عمله". انقضى إذا أجره يوفى العامل وألكن قال: لآ، القدر؟ ليلة الله: أهي رسول يا

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد بن جعفر بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو

بن جعفر حدثنا قال حاتم، بن سيار حدثنا قال زياد، أبي بن الله عبد حدثنا قال فارس،
بن الله عبد عن الحوص، عن الجاروأدي، عن الكندي، حميد بن النصر حدثنا قال سليمان،
هذا من فنهنئه، منا المقبول هذا من رمضان شهر من ليلة آخآر في يقول كان أنه مسعود

ًا المقبول أيها فنعزيه، المردوأد المحروأم ًا، هنيئ مصيبتك. الله جبر المحروأم أيها هميئ
بن وأمحمد الواسطي سوذب بن الله عبد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قالآ منهما، وأاحد كل على بقراءاتي البندار عثمان بن محمد
حدثنا قال القرشي، موسى بن يونس بن محمد حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن

ًا سمعت الصمعي عندي، ما بشر عندك ما خآير تمنعني لآ فقال: اللهم بمكة يدعو أعرابي
على المصاب أجر تحرمني فل وأنصبي اتفقا- تعبي ثم الواسطي -زاد تقبل لم كنت وأإن

مصيبته.



أبو أخآبرنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
محمد بن الحسين عروأبة أبو أخآبرنا قال الحريري، السلمي سهل بن عمروأ بن علي الحسن

مودوأد، بن
عن الثوري حدثنا قال إبان، بن العزيز عبد قالحدثنا الجوهري، سعيد ابن إبراهيم حدثنا قال

وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قالت عائاشة، عن أبيه عن عروأة بن هشام
السنة". سلمت رمضان سلم وأإذا اليام، سلمت الجمعة سلمت "إذا

حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال وأثلثمائاة، وأخآمسين ثلث سنة إملءا الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

مالك حدثنا قال معن، حدثنا قال النصاري، موسى أبو حدثنا قال أحمد، بن الله عبد حدثنا
فقال: لآ رمضان ذكر عنه الله رضي عباس بن الله عبد عن الذيلي زيد بن ثور عن

ثلثين. العدة فأكملوا عليكم غم فإن تروأه، حتى تفطروأا وألآ الهلل، تروأا حتى تصوموا
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي التاجر سمة بن عمر بن الرزاق عبد الطيب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

نافع، بن أحمد بن إسحاق حدثنا قال المقري، عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو
بن سعيد عن الزهري عن سعد بن إبراهيم حدثنا قال العثماني، مروأان أبو حدثنا قال

الهلل رأيتم وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن المسيب
ًا". ثلثين فصوموا عليكم غم فإن فافطروأا، رأيتموه وأإذا فصوموا، يوم

بأصفهان الصوفية شيخ محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
جعفر حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي

بن خآالد عن يزيد بن ثور عن هاروأن بن عمر حدثنا قال حميد، أبو حدثنا قال أحمد، بن
ًا العيد ليلتي قام قال: من الباهلي أمامة أبي عن معدان، ًا إيمان يوم قلبه يمت لم وأاحتساب
القلوب. تموت

أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن الله عبد محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن حرب بن سماك عن ناصح حدثنا قال العجلي، صالح بن الله عبد حدثنا قال الطبراني،

يأكل حتى الفطر يوم يغدوأ وأسلم: لآ وأآله عليه الله صلى النبي قال: كان سمرة بن جابر
تمرات. سبع

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن حمزة حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

أبي عن عمر بن الله عبد عن المبارك ابن حدثنا قال حماد، بن نعيم حدثنا قال الكاتب،
ًا الوألى في العيدين في كبر وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي هريرة: أن الثانية وأفي سبع

ًا. خآمس
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن أحمد بن محمد حدثنا قال إملءا، جعفر بن الله عبد بن محمد بن الله عبد محمد أبو
بن عمروأ بن الله عبد بن كثير عن نافع بن الله عبد حدثنا قال رحيم، الواسطي سعيد
الية: "قد هذه عن سئل أنه وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن جده عن أبيه عن عوف
الفطر. تزكى" قال: زكاة من أفلح

محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال فارس، بن أحمد بن جعفر حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد
يزيد أبي عن الطاهري، محمد بن مروأان حدثنا قال السمرقدي، الرحمن عبد بن الله عبد

عباس ابن عن عكرمة عن الصوفي، الرحمن عبد بن سيار عن صدق، شيخ وأكان الخولآني
طعمة الفطر زكاة وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: فرض عنه الله رضي

وأمن مقبولة، زكاة فهي الصلة قبل أداها فمن وأاللهو، اللغو من للصائام وأطهرة للمساكين
الصدقات. من صدقة فهي الصلة بعد أداها

أبو حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قال الحراني، شعيب أبو حدثنا قال السمسار، الوضاح بن محمد بن جعفر بن الحسن سعيد

قال: الخدري سعيد أبي عن عياض عن قيس بن داوأد حدثنا قال الله، عبد بن يحيى حدثني
وأكبير صغير كل على فينا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله وأرسول الفطر صدقة نخرج كنا

ًا ًا وأأنثى ذكر ًا، حر ًا وأعبد الناس خآطب معاوأية كان فلما زبيب، أوأ تمر أوأ أقطر من صاع
ًا تعدل الشام سمراءا من مدين فقال: أرى ما أدع فل أنا فأما الناس، فأخآذ تمر، من صاع

وأسلم. وأآله عليه الله صلى الله رسول عهد على نصنع كنا



حدثنا قال عليه، قراءاة الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن الله عبد حدثنا قال القباب، فورك بن محمد بن محمد بن الله عبد بكر أبو

الصمد عبد بن العزيز عبد حدثنا العدني. قال أبي عن يحيى بن محمد حدثنا قال عمران،
عن العبدي هاروأن أبي عن الصمد عبد ابن قال الخدري، سعيد أبي عن هاروأن أبي عن
بن الملك عبد عن عينية ابن سفيان وأحدثنا قال العدني أبا أظنه قال الخدري، سعيد أبي

صيام عن نهى وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن سعيد أبي عن قرعة عن عمير،
الضحى. وأيوم الفطر يومين: يوم
محمد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال الفارسي، أحمد بن إسحاق حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد
جنبي إلى قال: صلى الحمصي حرب بن محمد حدثنا قال الحمال مهران بن محمد حدثنا
أعمالنا وأزكى وأمنكم، منا الله تقبل قال المام سلم فلما عيد، يوم زياد بن محمد

إذا نعم، هذا? قال يفعل السلف سفيان: كان أبا يا له فقلت موازيننا، في وأجعلها وأأعمالكم
ذلك? قال: يفعل كان إمامة أبو فقلت وأمنكم، منا الله تقبل فقال ذلك، فعل المام صلى
نعم.

نزيل القزوأيني العجلي الملك عبد بن هبيرة بن الواحد عبد مضر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال المقري، صالح بن أحمد بن علي الحسن حدثنا قال بها، عليه بقراءاتي همدان

قال حبان، ابن أخآبرنا قال السمرقندي، مرداس بن عامر بن الله عبد بن محمد بكر أبو
ما يؤتون وأجل: "وأالذين عز قوله في الحسن عن حبان بن جعفر عن المبارك ابن حدثنا

ما يعطون وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أصحاب وأجلة" قال: كان وأقلوبهم أتوا
ربهم. عذاب من ذلك ينجيهم لآ أن يخشون وأهم البر أعمال من عملوا ما وأيعملون أعطوا

قال بالهواز، المقري حماد بن الحسن بن علي بن الحسن الغنايم أبو أنشدنا "وأبه" قال
 سروأرا به لقيت فما الجديد العيد سره قائاله: من يذكر وألم الديب علي بن محمد أنشدني

حـــضـــورا أحـبـائاي كـان ليلو يطيب السروأر كان
بن العباس بن محمد حدثنا قال المقنعي، محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال

قال الهيثم، بن الله عبد حدثني قال المرزبان، بن خآلف بن محمد أخآبرنا قال حيويه،
فسمع رمضان شهر من ليلة آخآر سطح فوق يصلي العمش قال: كان جنادة أبو حدثني

من كثير عن ذلك فشغله عبدك، تنس لآ العيد هذا تقول: بحرمة امرأة الدوأر بعض من
ذلك رددت كلما فجعل العيد، ثواب من وأإياها تنسنا لآ يقول: اللهم العمش وأجعل صلته

يزل فلم عذركا، كان الذي الصوم ذهب تقول: فقد سمعها الفجر طلع وألكا الدعاءا، بهذا دعا
بكلمها. ليلته طول شغله من ربه يستغفر العمش

قال تعالى، الله رحمه النهروأاني روأح بن عمر بن أحمد الله عبد أبو أنشدنا "وأبه" قال
به فاستبشر العيد أتى لنفسه: قالوا الحجاج بن أحمد بن الحسين بن الله عبد أنشدنا

ًافقلت الفـرح هو للعيد وأما مالي فرح
يصـح لم البين وأغراب نـازلةبعقوتي تمس لم النوى ذاوأ كان قد

يرح وألم شملي على الشتات وألـميعد البعـاد قربي يحترق لم أيام
منشـرح غير وأصدري يسر مـتـسـعلما غير قلبي بعدك فالن

متشـح بالعشب جدوأل شفا موبـقةعلى خآضراءا في طار فطائار
يلـح لم الصبح وأوأجه النجوم هبطتمنه ما وأالليل وأاسط من بالغمر

ينـح لـم فيك المعنى قلب سـبـبلشجو أنـه وألـولآ وأناح بكى
مصطبـح وأبالحزان السهاد مغتبـقمن أجفان عن النوم مزعج يا

مطـرح غير وأعهد المزار يخـلـفـهبعد ليس وأعد وأبينك بيني
مقـتـرح كل عليه عصيت نوىإلآ ذكر فيه بصوت سمعت وألآ

الكنى الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الدين عماد الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
يروأي وأهو إجازة، الحمدوأني الرحيم عبد منصور أبي القاضي عن يروأيه تعالى، الله أسعده

ًا قراءاة وأالده عن ذلك في إملءا عنه الله رضي بالله المرشد المام السيد عن وأسماع
إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا قال ست، سنة رمضان من وأالعشرين الثامن

إملءا، الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن
أبي عن شعبة، أخآبرنا قال مرزوأق، بن عمر حدثنا قال الله، عبد بن إبراهيم حدثنا قال
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أصحاب من له عمومة عن أنس بن عمير أبي عن بشر
آخآر من ركب عليه فقدم رمضان، في وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عند كانوا



أن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي فأمر قال بالمس الهلل رأوأا أنهم فشهدوأا النهار
عيدهم. إلى يخرجوا أن أصبحوا فإذا يفطروأا،

قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي السيد "وأبه" إلى
بن الوليد حدثنا قال السدي، يعقوب بن عياد حدثنا قال التستري، إسحاق بن الحسن حدثنا

وأآله عليه الله صلى النبي عن عباس ابن عن عكرمة عن حرب، ابن سماك عن ثور أبي
غيابة وأبينه بينكم كان فإن لرؤيته، وأأفطروأا لرؤيته صوموا الشهر، تقدموا قال: "لآ وأسلم
العدة". فأتموا

أخآبرنا قال عليه، قراءاة الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الشافعي، حدثنا قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي، سلمة بن محمد بن أحمد بكر أبو

نخرج كنا قال: ما الخدري سعيد أبي عن عجلن ابن حدثنا قال عيينة، بن سفيان أخآبرنا
ًا إلآ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول زمان في ًا أوأ تمر من صاع أوأ شعير من صاع

ًا أقط. من صاع
بن محمد بن عمر حفص أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

موسى، بن إسماعيل حدثنا قال المطرز، زكريا بن قاسم حدثنا قال الزيات، الناقد علي
بن عطاءا عن عطاءا، بن عمر بن عمروأ بن محمد عن العامري، سيار بن أيوب حدثنا قال

عشية وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: خآطبنا الخدري، سعيد أبي عن يسار
حر كل على وأكبير، صغير كل على وأاجبة الفطر زكاة فقال: "إن الفطر، ليلة لها تقال التي
ًا وأأنثى، ذكر وأعبد ًا أوأ تمر من صاع ًا أوأ أقط من صاع زبيب". من صاع

السدوأسي، عمران بن حجاج حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
الحميد عبد عن الواقدي، عمر بن محمد حدثنا قال الشاذكوني، داوأد بن سليمان حدثنا قال
ابن عن الرحمن، عبد بن سلمة أبي عن أبيه عن أنس، أبي ابن عمران عن جعفر بن

ًا الفطر بزكاة أمر وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن عباس من مدان أوأ شعير من صاع
عبد. أوأ حر كبير أوأ صغير وأباد حاضر كل على قمح

قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
مالك بن إبراهيم حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

حدثنا قال فرقد، بن غالب حدثنا قال القطان، يزيد بن إسماعيل حدثنا قال القطان،
وأآله عليه الله صلى النبي أن عمر ابن عن نافع عن أيوب أبي عن فضالة، بن المبارك

ًا وأالحر، العبد وأالنثى، الذكر على الفطر صدقة فرض وأسلم ًا أوأ طعام من صاع من صاع
بر.

شيخ الرأس مكشوف بن محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو "وأبه" أخآبرنا
بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي بأصفهان الصوفية

الرحمن عبد بن الله عبد حدثنا قال فارس، بن أحمد بن جعفر حدثنا قال حيان،
صدق، شيخ وأكان الخولآني يزيد أبو حدثني قال محمد، بن مروأان حدثنا قال السمرقندي،

ابن عن عكرمة عن الصدفي، الرحمن عبد بن سيار حدثنا قال عنه، يروأي وأهب ابن وأكان
من للصيام طهرة الفطر صدقة وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: فرض عباس
بعد أداها وأمن مقبولة، زكاة فهي الصلة قبل أداها فمن للمساكين، وأطعمة وأالرفث، اللغو

الصدقات. من صدقة فهي الصلة
خآالد بن يحيى بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن عمر وأهو رجل عن جرير حدثنا قال البلخي، يحيى بن حامد حدثنا قال الرقي، حيان بن
صلى الله سول ر أن الصامت، بن عبادة عن معدان بن خآالد عن يزيد ابن ذر عن هاروأن،

يموت يوم قلبه يمت لم الضحى وأليلة الفطر ليلة صلى قال: "من وأسلم وأآله عليه الله
القلوب".

بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
أيوب، بن يحيى حدثنا قال شبيب، بن محمد بن حامد حدثنا قال الضراب، عمران بن عمر
عن الله عبد بن عياض عن قيس، بن داوأد أخآبرني قال جعفر، بن إسماعيل حدثنا قال

يوم يخرج كان وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول الخدري: أن سعيد أبي عن سعد
جلوس وأهم الناس على فأقبل قام صلته قضى فإذا بالصلة، فيبدأ الفطر وأيوم الضحى

أمرهم ذلك بغير حاجة له كانت وأإن للناس، ذكره تبعث حاجة له كانت فإن مصلهم، في
النساءا". يتصدق من أكثر وأكان تصدقوا يقول كان بها،



بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال الحسناباذي، الرأس مكشوف طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الجمال، محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال إملءا، حيان بن جعفر بن محمد

العمي، زيد بن الرحمن عبد حدثنا قال الشعث، بن إبراهيم حدثنا قال يزيد، بن إسماعيل
الله صلى الله رسول قال: كان أبيه عن بردة بن الله عبد حدثني قال أخآي، حدثنا قال
ًا أمر الفطر صبيحة كان إذا وأسلم وأآله عليه العطاءا جزيل كريم رب إلى أغدوأا ينادي منادي

فيما وأأطعمتموه فصمتم، الشهر هذا بصيام أمركم وأتعالى تبارك الله يقولون: إن وأالملئاكة
إلى ارجعوا أن مناد نادى صلتهم من فرغوا فإذا فاقبلوا، جوائازكم إلى فهلموا أمركم،
لكم. غفرت فقد منازلكم

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد بن محمد عمي حدثنا قال القرمطي، الله عبد بن محمد حدثنا قال الطبراني، القاسم
الزهري عن أرقم بن سليمان حدثنا قال الدينوري، حيد بن عمر حدثنا قال العدوأي، الرحمن

يكبر كان وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن عباس ابن عن المسيب بن سعيد عن
ًا الوألى في عشرة، اثنتي العيدين في ًا، الخآرة وأفي سبع طريق في يذهب وأكان خآمس

أخآرى. من وأيرجع
إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

مضى بن عمروأ بن محمد عن عبيدة، بن موسى عن الثوري عن الرزاق عبد عن الديري
الركعة في العيدين في يقرأ وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: كان عباس ابن عن

حديث أتاك وأهل الكتاب بفاتحة الخآرة وأفي العلى، ربك اسم وأسبح الكتاب بفاتحة الوألى
الغاشية.

لكاتب، الصابي بن هلل بن إبراهيم بن المحسن بن هلل الحسين أبو أنشدنا "وأبه" قال
عيد في الرؤساءا بعض إلى بها كتب لنفسه، الصابي هلل بن إبراهيم جدي أنشدنا قال

بها نحور يد مسـمـوعةمن دعوة كل تزال وأثلثمائاة: لآ سبعين لسنة المبارك الضحى
مرفـوعـه

مجموعه موسم كل وأفي الضحى موسم في الستاذ للرئايس
وأفروأعه أصوله وأضمت عـممت الـذي الدعـاءا جملة هذه

ًا ًا للـفظ اخآتصاري أسدل وأقديم وأسيعـه المعاني من ثغور
الببغا نصر بن الواحد عبد الفرج أبو أنشدني قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي أنشدني قال

مسعود غير نجم فيه فما على الفـلـكألآ الدوألة بهاءا سعود لنفسه: أعدت
عـيد فـي منه يوم كل ملكه قـابـلـهمن حـين منه العيد وأقابل
بـمـفـقـود موجـود يهنأ بهرتبأن التي مساعيك يرضى وأليس

تجويد إغراق من فضلك فيصفات أبلغ الحكم ذا على فالآخآتصار
القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن يوسف حدثنا قال إسحاق، بن الحسن حدثنا قال الطبراني، أيوب ابن أحمد بن سليمان
قيس عن جابر بن محمد عن حسان، بن هشام عن العلى عبد حدثنا قال المعنى، حماد

وأإذا فصوموا، رأيتموه قال: "إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن أبيه عن طلق، بن
ثلثين". العدة فأتموا عليكم غم فإن فافطروأا رأيتموه

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال النباري، بهلول أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
أبيه عن عوف بن عمروأ بن الله عبد بن كثير حدثنا قال أوأيس، أبي بن إسماعيل حدثنا

الوألى الركعة في العيدين، في يكبر كان وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن جده، عن
القراءاة. قبل تكبيرات خآمس الثانية الركعة وأفي تكبيرات، سبع

قال عليه، بقراءاتي المقري الجورذاني أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن العباس أبو أخآبرنا قال شهدل، بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا
الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال عقدة، بن سعيد بن محمد بن أحمد
عن نافع عن عبيد ابن يونس عن جنادة أوأ مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال
الفطر. صدقة في تزكى" قال: نزلت من أفلح عمر: "قد ابن

أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال أيوب، بن العباس بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
معمر حدثنا قال المسمعي، غسان أبو حدثنا قال هاروأن، بن يزيد بن جرير بن محمد حدثنا

عن أبيه عن شعيب بن عمروأ عن جريج ابن عن صالح بن علي حدثنا قال سليمان، بن



وأالبادي، الحاضر على الفطر وأسلم: "صدقة وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال جده،
وأالكبير". الصغير وأعلى

عليه، بقراءاتي الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبي ابن أخآبرنا قال القباب، فورك بن محمد بن محمد بن الله عبد بكر أبو حدثنا قال

ابن عن نافع، عن أنس بن مالك حدثنا قال الزهراني، الربيع أبو حدثنا قال النبيل، عاصم
ًا الفطر زكاة فرض وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عمر: أن ًا أوأ تمر من صاع من صاع

المسلمين. من وأكبير صغير وأعبد حر كل على شعير
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال محمد، بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
أبيه، عن يزيد بن الله عبد حدثنا قال عتبة، بن ثواب حدثنا قال الطيالسي، الوليد أبو حدثنا

يطعم وألآ يطعم حتى الفطر زكاة يخرج لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان
يذبح. حتى النحر يوم

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حرسه الحرام المسجد في لفظه من الهمداني الحسن بن الله عبد بن علي الحسن أبو

يقول: صليت المحاملي الله عبد أبا سمعت قال الحسين، بن أحمد حدثني قال تعالى، الله
بن داوأد على نفسي: أدخآل في قلت انصرفت فلما المدينة، جامع في فطر يوم العيد صلة
فدخآلت لي فأذن الباب عليه فقرعت فجئته قال الربيع، قطيعة في ينزل وأكان أهنئه، علي
من وأتعجبت فهنيته يأكل، وأهو نحالة فيها وأعصارة هندبا أوأراق فيه طبق يديه بين وأإذا عليه

على وأدخآلت عنده من فخرجت بشيءا ليس الدنيا من فيه نحن ما جميع أن وأرأيت حاله،
الرأس حاسر خآرج إليه بمجيئي علم فلما بالجرجاني، يعرف القطيعة مجيري من رجل

هو? قلت: قال: وأما مهم، تعالى? فقلت الله أيده القاضي عناه ما لي وأقال الرجلين، حافي
عنه? تغفل الخير في وأالرغبة البر تكثر وأأنت العلم من وأمكانه علي بن داوأد جوارك في

البارحة إليه وأجهت أني القاضي أعلم الخلق، شرس لي: داوأد فقال منه، رأيت بما وأحدثته
له للغلم: قل وأقال الغلم، مع فردها أموره، بعض في بها ليستعين غلمي مع درهم بألف
من بهذا? قال: فتعجبت إلي وأجهت حتى وأخآلتي حاجتي من بلغك الذي رأيتني? وأما عين بأي
غلم: ناوألني يا قال ثم إلي، فدفعها أنا، إليه أحملها فإني الدراهم له: هات فقلت ذلك

ًا فوزن بكيس فجاءاه الخآر، الكيس وأعناه، القاضي لموضع وأهذه لنا وأقال: تلك أخآرى، ألف
أراد وأقال: ما الباب، وأراءا من وأكلمني فخرج بابه، فقرعت وأجئته اللفين قال: فأخآذت

بين وأجعلتها الدراهم أخآرجت ثم ساعة، وأجلست فدخآلت فيها، أكلمك حاجة القاضي? قلت
لي حاجة فل إرجع أدخآلتك، العلم بأمانة إنما سره، على ائاتمنك من جزاءا فقال: هذا يديه،
الجرجاني على وأدخآلت عيني، في الدنيا صغرت وأقد المحاملي: فرجعت قال معك، فيما

مالي في ترجع لآ وأجل عز لله الدراهم هذه أخآرجت فقد أنا فقال: أما كان، بما فأخآبرته
على وأالصيانة بالستر المتجملين من وأالعفاف الستر أهل من إخآراجها القاضي فليتول هذا،

قلبي. من أخآرجتها فقد يراه، ما
قال خآطه، من وأنقلته التي الحسين بن منصور سعد أبو الوزير لنا أجاز فيما "وأبه" قال

ًا لنفسه: يا الصاحب يعني وأأنشد السعـيد الهلل أعمىعن ظل قاضي
 عيد يوم في رمضانوصمت في أفطرت
تـعــامـــى عـمـد عـلـى لعـــمـــىأوأ قـاضـينـــا وأله: إن

 اليتامى أموال الفطر كأن الفطر سرق
السلم. وأآله النبي وأعلى

 عشر الخامس الحديث
وأفضله الحج ذكر
 بذلك يتصل وأما

الكنى الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الدين عماد الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المقدم
الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبي القاضي عن يروأيه تعالى، الله أسعده

ًا، قراءاة وأالده عن ذلك يروأي وأهو عليه، قراءاة الحمدوأني الجل السيد حدثنا قال وأسماع
ذي من الثالث الخميس يوم في لفظه من إملءا عنه الله رضي بالله المرشد المام

من بهمذان عليه بقراءاتي المؤدب حميد بن المأمون بن حميد غانم أبو أخآبرنا قال الحجة،
محمد أبو حدثنا قال عليه، قراءاة بالري البصيري الحسن بن أحمد حدثنا قال العتيق، أصله



حدثنا قال القطان، سعيد بن يحيى سعيد أبو حدثنا قال إملءا، حاتم أبي بن الرحيم عبد
عن الزبير، أبي عن نعيم بن جبر أخآبرني قال عقبة، بن عياش حدثنا قال الحباب، بن زيد

وأالوتر" الوتر: وأالشفع عشر، وأليال قال: "وأالفجر وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن جابر
النحر. وأالشفع: يوم عرفة، يوم

عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا قال السيد "وأبه" إلى
بن الرحمن عبد بن أحمد حدثني قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال

أبيه عن علي، بن سليمان بن داوأد حدثنا قال سويد، بن إسحاق حدثنا قال القرشي، سعد
عز الله أنزلها رحمة قال: أوأل عنه الله رضي عباس ابن عن أبيه عن علي، بن سليمان

صيامه عدل اليوم ذلك صام فمن القعدة، ذي من وأعشرين تسع في الرض على وأجل
اليوم ذلك صام فمن الحجة، ذي من يوم أوأل السلم عليه الخليل إبراهيم سنة. وأوألد ستين

في السلم عليه داوأد زبور وأجل عزل الله السلم. وأأنزل عليه إبراهيم ثواب الله أعطاه
عليه داوأد على تاب كما عليه الله تاب اليوم ذلك صام فمن الحجة، ذي من خآلون سبع

يوم من الحجة ذي من خآلون تسع في السلم عليه أيوب عن الضر الله السلم. وأكشف
المستقبلة. وأاستجاب وأالسنة فيها، هو التي السنة صيامه عدل اليوم ذلك صام فمن عرفة،

له الله استجاب اليوم ذلك صام فمن المحرم، من ليلة أوأل في السلم عليه زكريا الله
السلم. عليه لزكريا استجاب كما دعاءاه

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
رستة، بن الله عبد بن محمد قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

أم حدثني قال قيس، بن عروأة حدثني قال الحسني، عمران بن السلم عبد حدثنا قال
عن الحديث هذا مسعود بن الله عبد قالت: سألت مروأان بن الملك عبد مولآة العيص
الدعاءا بهذا دعا أمة أوأ عبد من قال: ما نعم، وأسلم? قال وأآله عليه الله صلى الله رسول

ًا ربه يسأل لم إلآ عشر هي مرة كذا عرفة ليلة أوأ رحم قطيعة إلآ إياه أعطاه إلآ شيئ
ًا: "سبحان في الذي سبحان موطئه، الرض في الذي سبحان عرشه، السماءا في الذي مأثم

الذي سبحان رحمته، الجنة في الذي سبحان سلطانه، النار في الذي سبحان سبيله، البحر
الذي سبحان السماءا، رفع الذي سبحان روأحه، الهواءا في الذي سبحان قضاؤه، القبور في

إليه. إلآ منه منجى لآ الذي سبحان الرض، وأضع
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبي بن القاسم أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عن الشيباني، عن عمر بن حفص حدثنا قال بكار، بن محمد حدثنا قال المروأزي، العنبر

يوم هذا الضحى وأسلم: "يوم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أوأفى، أبي ابن
الكبر". الحج

بن أحمد حدثنا قال محمد، بن الله عبد أخآبرنا قال أحمد، بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
زياد بن يحيى حدثنا قال شهريار، بن سعيد بن علي حدثنا قال الملك، عبد بن الحسن
الرقة منبر على معبد بن وأاصبة سمعت قال خآولي، بن فارس حدثنا قال فهير، الرقي

هذا? يوم يقول: "أي الوداع حجة في وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سمعت قال يخطب،
حرام، بلد هذا? قالوا بلد فأي قال حرام، شهر هذا? قالوا شهر قال: فأي حرام، يوم قالوا
هذا شهركم في هذا يومكم كحرمة حرام عليكم وأأعراضكم وأأموالكم دماءاكم إن ألآ فقال

ًا بعدي من ترتدوأن أعرفنكم لآ غائابكم شاهدكم ليبلغ هذا? ألآ بلدكم في بعضكم يضرب كفار
وأغبتم". شهدت إني ألآ بعض، رقاب

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
قال داوأد، أبي ابن حدثنا قال البزار، الحشوني أحمد بن محمد بن الله عبد الحسين أبو

عن لآحق، بن الفضل بشر أبو حدثنا قال حبان، بن فهد حدثنا قال سفين، بن يعقوب حدثنا
ليس المبروأر قال: "الحج وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن جابر عن المنكدر بن محمد

الجنة". إلآ أجر له
محمد بن العباس أبو أخآبرنا قال الطبراني، أخآبرنا قال بكر، أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
مطيع أبو حدثنا قال الكرماني، يعقوب أبي بن محمد حدثنا قال الصفهاني، المجاشعي

قال عباس، ابن عن طاوأوأس عن الحكم عن عمارة، ابن -يعني الحسن عن بلخ، قاضي
أوأ حلوا بمن الجمع أهل يعلم بمنى: "لو وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال
المغفرة". بعد ربهم من بالفضل لآستبشروأا نزلوا، بمن



قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
المزني الله عبد بن كثير حدثنا قال أوأيس، بن إسماعيل حدثنا قال النباري، بهلول أخآبرنا

رجل حمزة: إني أبا يا فقال عنده، وأأنا رجل فجاءاه القرظي كعب بن محمد عند قال: كنت
القرآن من أمعك نعم، فقال الحج، أمر من الله علمك مما فعلمني قط أحج لم ضروأرة

ًا" قال أتقرأ: "وأالعاديات قال نعم، شيءا? قال خآمس منها اقرأ ثم فاستفتح قال نعم، ضبح
ًا. فالمغيرات الرحيم. وأالعاديات الرحمن الله قل: "بسم آيات ًا. فالمغيرات ضبح ًا. قدح صبح

ًا، به فأثرن ًا" ثم به فوسطن نقع ًا? الدفع العاديات هذه ما قال: أتدري جمع عرفة. يوم ضبح
ًا" هي "وأالموريات ًا" السنة المزدلفة. "وأالمغيرات قدح به يصبح. "فأثرن حتى ينفر لآ أن صبح

ًا. فوسطن ًا" يوم به نقع وأليال الرحيم. وأالفجر الرحمن الله محمد: "بسم قال منى. ثم جمع
هذا? ما قال: أتدري حجر". ثم لذي قسم ذلك في يسر. هل إذا وأالوتر. وأالليل عشر. وأالشفع

العشر. "وأالشفع أيام آخآر فيه وأرميت المزدلفة من فيه غدوأت الذي حجك تمام قال: هذا ثم
المزني: اتقى. قال لمن عليه إثم فل تأخآر وأمن عليه، إثم فل يومين في تعجل وأالوتر" من

رميت وأإذا بمنى، إلآ تبيتن فل ساري يا أسر القامه هذه يسر"? قال إذا "وأالليل فما
الله عبد قال بالبيت تطوف حتى وأالطيب النساءا إلآ حجك من فرغت فقد وأحللت الجمرة

ًا، إليك يدي مددت كنت بالموقف: إني أعرابي ضريس: فقال بن كفيتني ما فطال راغب
ًا، رجاءاك أقطع لست الرجعة، عند منك آيس فكيف الغفلة، عند على تظاهر نعماك، ساهي

بك. إلآ إليك أصل لآ كنت وأإن أيامي، عظيم من
الحسن أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال

العباس أبو حدثنا قال العطار، المقري مقسم بن يعقوب بن الحسن بن محمد بن أحمد
حدثنا قال دكين، بن الفضل نعيم أبو حدثنا قال الحامي، المغلس بن الصلت بن أحمد

رسول قال قال جابر، عن الزبير أبو حدثنا قال كتابي، في كذا طلحة بن بكر أبو مرزوأق
الحجة، ذي عشر أيام من الله عند أفضل أيام من وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله

التراب، في وأجهه عفر من إلآ وأجل? قال: لآ عز الله سبيل في مثلها الله: وألآ نبي يا قالوا
فيقول: الملئاكة بكم فيباهي الدنيا السماءا إلى وأتعالى تبارك الله ينزل عرفة يوم كان وأإن

ًا أتوني عبادي إلى انظروأا ًا شعث فيهم رب أي الملئاكة فتقول لهم، غفرت أني أشهدكم غبر
عليه الله صلى الله رسول قال لهم، غفرت وأجل: قد عز الله فيقول مراهق، وأفلنة فلن
عرفة. يوم من النار من عتيق أكثر يوم من وأسلم: فما وأآله

أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
البزار بن داوأد بن الخضر حدثنا قال الجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن محمد بكر

عن الواسطي محمد بن الله عبد حدثنا قال البصري، حفص بن عمر حدثنا قال المكي،
الحسين، بن علي أبيه عن علي بن زيد الحسين أبي الشهيد المام عن مقسم، بن إبراهيم

وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: وأقف السلم عليهم علي بن الحسين جده عن
ًا مقبلون، وأالناس بعرفة ًا فقال: مرحب وأيستجاب أعطوا، سألوا إذا الذين الله، بوفد مرحب

العشية هذه كان قال: إذا ثم درهم، ألف ألف درهم بكل نفقته للرجل وأيضعف دعاؤهم
على إقباله مكانه، من يزوأل ان من أعظم هو سبحانه يقول ثم الدنيا، سماءا إلى الله هبط

إبرة سقطت وألو الملئاكة فتهبط قال اهبطوا، ملئاكتي يقول ثم إليه، هبوطه هو الشيءا
ًا عبادي يقول: أقبلوا ثم ملك، رأس على إلآ تسقط لم السماءا من ًا، لكم مغفور قال: ثلث

المام. رفعه الثالثة في فيوقف
بكر أبو أخآبرنا قال إملءا، الحافظ الفقيه محمد بن جعفر بن أحمد بكر أبو حدثنا "وأبه" قال

الله عبد أحمد وأأبو جعفر، بن يحيى بن علي الحسن وأأبو الرحمن عبد بن أحمد بن محمد
عبد حدثنا قال صدقة، بن القاسم بن أحمد أخآبرنا قالوا وأغيرهم، الضبي الوهاب عبد بن

أبي المام عن أبيه عن العلءا بن الله عبيد بن إبراهيم حدثني قال البلوي، أحمد بن الله
عليهم طالب أبي بن علي جده عن أبيه عن علي، بن الحسين بن علي بن زيد الحسين
وأأقبل وأاقف وأسلم وأآله عليه الله صلى الله وأرسول عرفة عشية كان قال: لما السلم

ًا بوجهه الناس على لهم وأيخلف أعطوا، سألوا إذا الذين مرات، ثلث الله بوفد فقال: مرحب
ًا، درهم كل مكان الخآرة في لهم وأيجعل الدنيا في نفقاتهم يا بلى أبشركم? قالوا ألآ ألف
إلى فهبطوا ملئاكته وأجل عز الله أهبط العشية هذه في كان إذا قال: فإنه الله رسول
إلى انظروأا ملئاكتي يا يقول ثم ملك، رأس على إلآ تسقط لم إبرة سقطت فلو الرض،
ًا عبادي ًا شعث يسألونك يسألون? قالوا ما يسمعون هل الرض، أطراف من جاءاوأني قد غبر



موقفكم من فأفيضوا مرات، ثلث لهم غفرت قد أني قال: فأشهدكم المغفرة، رب أي
ًا سلف. قد ما لكم مغفور

وألكن مكانه، من ينزل أن من أعظم وأسلم: "الله وأآله عليه الله صلى الله رسول وأقال
منه". نزوأل الشيءا إلى نظره

ًا، الحسين بن علي بن إسماعيل سعيد أبو شيخنا حدثنا "وأبه" قال أبو حدثنا قال لفظ
قال وأثمانين ثمان سنة عليه قراءاة القصار العباس بن عمر بن محمد بن علي الحسن
أبو مرزوأق بن ناصر حدثنا قال عليه، قراءاة حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبو أخآبرنا
إمام محمد أبو حبيب حدثنا قال البصري، ناصح بن الخصيب حدثنا قال المقري، الفتح

أبيه عن علي، بن زيد الحسين أبي المام عن مقسم، بن إبراهيم عن الحكم عبد مسجد
عليه الله صلى الله رسول قال: "وأقف السلم عليهم طالب أبي بن علي عن جده عن
ًا وأهو مقبلون وأالناس عرفة يوم وأسلم وأآله أعطوا سألوا إذا الذين الله، بوفد يقول: مرحب

كانت وأقال: إذا ضعف، ألف ألف نفقته من الدرهم للرجل وأيضعف دعاؤهم، لهم وأيستجاب
رأس على إلآ تقع لم ألقيت أبرة أن فلو اهبطوا، للملئاكة وأجل عز الله قال العشية هذه

ًا جاءاوأا الذين هؤلآءا عبادي يسألني ما ملئاكتي يا وأجل عز الله فيقول ملك، ًا، شعث غبر
ًا انقلبوا لهم، غفرت قد أني فيقول: أشهدكم قال المغفرة، قالوا: يسألونك لكم، مغفور

ًا انقلبوا عرفة. من يفيض حين المام دفعة حين الثالثة فتكون لكم، مغفور
بن محمد بن علي بن الحسن الحسين أبو حدثنا قال سعيد، أبو شيخنا أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بكر أبو حدثنا قال القرائاين، خآان في عليه بقراءاتي الشاهد العدلي الديري جعفر
بن الحسن أبو حدثنا قال الحافظ، حدثنا قال الحافظ، الجعابي سلم بن محمد بن عمر

حبيب حدثنا قال ناصح، بن خآصيب حدثنا قال الفتح، أبو مرزوأق بن نصر حدثنا قال سراج،
الحسين أبي الشهيد المام عن مقسم ابن إبراهيم عن الحكم، عبد مسجد إمام محمد أبو
الله صلى الله رسول قال: وأقف السلم عليهم علي عن جده عن أبيه عن علي، بن زيد

بدل الحديث في قيل وأقد قال نحوه، وأساق مقبلون وأالناس عرفة يوم وأسلم وأآله عليه
عندنا كثيرة طرق وأللحديث كذلك، جماعة روأاه الواسطي، ميسرة بن إبراهيم مقسم ابن

الوجهين. على
بكر أبو حدثنا قال إملءا، الحافظ الفقيه محمد بن جعفر بن أحمد بكر أبو حدثنا "وأبه" قال

ًا إملءا موسى بن أحمد مرزوأق، بن قانع بن الباقي عبد حدثنا قال وأتسعين، ست سنة لفظ
حفص حدثنا قال زنجلة، بن سهل حدثنا قال الرازي، بسام بن العباس بن محمد حدثنا قال
أبي المام عن ميسرة، بن إبراهيم عن محمد أبو حبيب حدثنا قال الواسطي، عمر بن

الله رسول السلم. قال: وأقف عليهم علي عن جده عن أبيه عن علي بن زيد الحسين
اخآتصرته. أنا السيد الحديث. قال مقبلون، وأالناس بعرفة وأسلم وأآله عليه الله صلى

بن محمد بن علي بن الحسن الحسين أبو حدثنا قال سعد، أبو شيخنا أخآبرنا "وأبه" قال
بكر أبو القاضي حدثنا قال القرائاين، خآان في عليه بقراءاتي الشاهد العدلي الديري جعفر
حفص حدثنا قال الحافظ، الجعابي سيرة بن البراءا بن سلم بن محمد بن عمر بن محمد

الشهيد المام عن ميسرة بن إبراهيم عن محمد أبو حبيب حدثنا قال الواسطي، عمر بن
رسول قال: وأقف السلم، عليهم علي عن جده عن أبيه عن علي، بن زيد الحسين أبي
ًا وأهو مقبلون وأالناس وأسلم وأآله عليه الله صلى الله ًا يقول: مرحب الذين الله، بوفد مرحب
ألف ألف الدرهم نفقه من الواحد للرجل وأيضاعف دعاؤهم، وأيستجاب أعطوا سألوا إذا

ميسرة. بن إبراهيم عن قال بكر: هكذا أبو القاضي قال درهم،
حبيب بن نوح حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد عن قتادة عن سعيد، بن المثنى حدثنا قال القاسم، بن أزهر حدثنا قال القومسي،

عز الله قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن عمروأ بن الله عبد عن ثانية بن
ًا أتوني عبادي إلى فيقول: انظروأا عرفة عشية ملئاكته ليباهي وأجل ًا". شعث غبر

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
قال الصوري، عليب بن سعيد بن أحمد حدثنا قال الكوفي، الله عبد بن محمد الفضل أبو

بن مبارك حدثنا قال إسماعيل، بن مؤمل حدثنا قال الصوري، مصعب بن محمد حدثنا
وأآله عليه الله صلى الله رسول أن هريرة أبي عن المدني، يزيد أبو حدثنا قال فضالة،
مؤمل: العاج: رافع قال الثاج"، العاج الغبر الشعث يحب وأجل عز الله قال: "إن وأسلم

الضحايا. في الدماءا إراقة وأالثاج: يريد بالتلبية، الصوت



إسحاق بن الحسين حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الليثي، عبيد بن الله عبد بن محمد حدثنا قال المعمري، يزيد بن خآالد حدثنا قال النستري،

وأسلم: "ينزل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن مليكة أبي ابن عن
حول للعاكفين وأأربعون للطوافين، منها ستون رحمة، وأمائاة عشرين يوم كل وأجل عز الله

البيت". إلى الناظرين إلى منها وأعشروأن البيت،
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال بكار، بن بكر حدثنا قال سعدان، بن إبراهيم حدثنا قال حيان، ابن محمد أبو أخآبرنا
أن جده عن أبيه عن شعيب، بن عمروأ حدثنا قال النصاري، حميد أبي بن محمد حدثنا

أعطوا، سألوا إن الله، وأفد وأالعمار قال: "الحجاج وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
على مكبر كبر ما بيده، القاسم أبي نفس وأالذي لهم، خآلف أنفقوا وأإن أجيبوا، دعوا وأإن
حتى وأكبر يديه بين ما أهل إلآ الشراف، من شرف على مهمل أهل وألآ الرض، من نشز

التراب". منقطع منه ينقطع
قال عليه، بقراءاتي السواق بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

يونس بن محمد حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا
ًا سمعت قال الصمعي، حدثنا قال القرشي، موسى بن ما خآير تمنعني لآ يقول: اللهم أعرابي

على المصاب أجر تحرمني فل وأنصبي تعبي تقبل لم كنت وأإن عندي، ما بشر عندك
مصيبته.

أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي العبدي علي بن محمد بن المطهر عمر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد أبو حدثنا قال وأسبعين، أربع سنة المحرم في المعدل حنيش بن أحمد بن محمد بكر

خآمس سنة بمكة الجوزجاني يعقوب بن إبراهيم حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى
أبله من شيخ حدثنا قال المصري، بكير بن الله عبد بن يحيى حدثنا قال وأمائاتين، وأأربعين

من قال: كان عباس ابن عن عطاءا عن أمية بن إسماعيل عن صالح، بن يحيى له فقال
مكاني ترى قد إنك الودائاع: "اللهم حجة في وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول دعاءا

الفقير البائاس أنا أمري، من شيءا عليك يخفى لآ وأعلنيتي، سري وأتعلم كلمي وأتسمع
المسكين مسألة أسألك بذنبه، المعترف المضروأر المشفق الوجل المستجير، المستغيث

رقبته، له خآضعت من دعاءا الخائافين، دعاءا وأأدعوك الذليل، المذنب ابتهال إليك وأأبتهل
ًا، بدعائاك تجعلني لآ اللهم أنفه، لك وأرغم خآده وأذل عيناه إليك وأفاضت ًا بي وأكن شقي رءاوأف

ًا المعطين". خآير وأيا المسئولين خآير يا رحيم
ًا أخآبرناه "وأبه" قال بن الملك عبد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو عالي

عن البلي صالح بن يحيى حدثنا قال أبي، حدثني قال المصري، بكير أبي بن يحيى
من قال: كان عنه الله رضي عباس ابن عن رباح، أبي بن عطاءا عن أمية بن إسماعيل

وأتسمع مكاني ترى إنك عرفة: "اللهم عشية وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول دعاءا
المستغيث الفقير، البائاس أنا أمري، من شيءا عليك يخفى لآ وأعلنيتي، سري وأتعلم كلمي،

إليك وأأبتهل المسكين، مسألة أسألك بذنبه، المعترف المقر المشفق الوجل المستجير،
وأرغم خآده وأذل رقبته لك خآضعت من الضرير، الخائاف دعاءا وأأدعوك الذليل، المذنب ابتهال

ًا، بدعائاك تجعلني لآ اللهم لك، أنفه ًا بي وأكن شقي ًا، رءاوأف خآير وأيا المسئولين خآير يا رحيم
إلآ عطاءا عن يروأه لم الطبراني لنا قال ريذة، ابن لنا قال السيد، لنا قال المعطين

بكير. ابن به تفرد يحيى، إلآ عنه وألآ إسماعيل،

 عشر السادس الحديث
وأفضلها النحر وأعيد العشر اليام ذكر
 بذلك يتصل وأما

عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا السيد قال "بالسناد" المتقدم،
قال مسود، حدثنا قال البزار، المازني أحمد العباس أبو حدثنا قال الكبير، الطريفي في

بن الله عبد عن يحيى بن الله عبد عن سعد بن راشد حدثنا قال ثور، عن يحيى حدثنا
وأيوم النحر يوم الله عند اليام قال: "أعظم وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن قرط،
لينحرهن، خآمس أوأ بدنات، ست وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول إلى وأقدم القر،

قال? قلت: ما قال أفقهها، لم خآفيفة بكلمة فتكلم قال بها، يبدأ أيتهن إليه يزدلفن فطفقهن
اقتطع". شاءا قال: من



أبو حدثنا قال المقري، الجوزداني الحسين بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن أحمد العياس أبو أخآبرنا قال شهدل، بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم

الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، الهمداني عقدة بن سعيد بن
أبيه عن الحسن بن الله عبد عن جنادة، أبو مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال
التشريق. قال: أيام معدوأدات"، أيام "في السلم، عليهم علي عن آبائاه عن

مثله. جعفر أبي عن الصيرفي بسام "وأبإسناده" عن
السلم عليهم الحسين أبي المام عن حسان بن خآليفة عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

مثله.
ثلثين موسى عباس: "وأوأاعدنا ابن عن أبيه عن الصمد عبد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

الحجة. ذي بعشر" قال: عشر "وأأتممناها القعدة، قال: ذوأ ليلة"،
علي بن زيد الحسين أبي المام عن سالم، بن محمد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

مثله. السلم عليهما
السلم، عليهما علي بن زيد المام عن سالم بن محمد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

الضحى. عشر" قال: عشر وأليال السلم: "وأالفجر عليهم علي عن آبائاه عن
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال موسى، بن بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
عن حماد عن حنيفة أبو حدثنا قال المقري، يزيد بن الله عبد الرحمن عبد أبو حدثنا

العشر، المعدوأدات: أيام قال معدوأدات"، أيام في الله وأجل: "وأاذكروأا عز قوله في إبراهيم،
النحر. وأالمعلومات: أيام

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن الرزاق عبد عن الديري، إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا

عباس، ابن عن عنه الله رضي جبير بن سعيد عن البطين، مسلم عن العمش عن الثوري
وأجل عز الله إلى أحب أيام من وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

الجهاد: وألآ الله، رسول يا قيل العشر، أيام من العمل، فيهن أفضل قال أوأ العمل، فيهن
بشيءا". ذلك من يرجع فل وأماله بنفسه خآرج رجل إلآ الجهاد وألآ قال؛

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
قال المغلس، بن محمد بن جعفر حدثنا قال الجراحي، الحسن بن علي الحسن أبو القاضي

أبو حدثنا قال غزوأان، بن الحميد عبد حدثنا قال مسيرة، أبي بن أحمد بن الله عبد حدثنا
عليه الله صلى النبي قال قال عمر، ابن عن مجاهد عن عائاشة أبي بن موسى عن عوانة،

وأجل، عز الله إلى أحب فيهن العمل وألآ وأجل عز الله عند أعظم أيام من وأسلم: "ما وأآله
التشريق. أيام وأالتحميد" يعني التهليل من فأكثروأا اليام، هذه من

بالبصرة، منزله في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال خآلفة، أبو حدثنا قال السفاطي، العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال
عقيل، بن حوشب حدثنا قال مهدي، بن الرحمن عبد حدثنا قال المديني، الله عبد بن علي
بيته في هريرة أبي على قال: دخآلت عكرمة، حدثني قال المحاربي، مهدي حدثني قال

عن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول نهى بعرفات? فقال عرفة يوم صوم عن فسألته
بعرفات. عرفة يوم صوم

قال كتابه، أصل من عليه بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا

بن هبيرة عن إسحاق أبي عن سفيان حدثنا قال دكين، بن الفضل نعيم أبو حدثنا قال
أهله يوقظ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان السلم عليه علي عن بريم،

الوأاخآر. العشر في
ريذة بن بكر أبو أخآبرنا قال تعالى، الله رحمه بالله المرشد المام السيد أخآبرنا "وأبه" قال

عبد عن الديري إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة
عباس، ابن عن جبير بن سعيد عن البطين، مسلم عن العمش عن الثوري عن الرزاق

وأجل عز الله إلى أحب أيام من وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال
الجهاد? قال: وألآ الله: وألآ رسول يا قيل العشر، أيام من فيهن، أفضل قال أوأ العمل، فيهن

بشيءا". ذلك من يرجع فل وأماله بنفسه خآرج رجل إلآ الجهاد
من إملءا التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا السيد "وأبه" قال

القاسم حدثنا قال الخرقي، محمد بن جعفر بن العزيز عبد القاسم أبو حدثنا قال لفظه،



قال عامر، بن السود حدثنا قال نيزك، بن محمد بن أحمد حدثنا قال المطرز، زكريا بن
قال: "ما رفعه هريرة أبي عن سلمة أبي عن عمروأ بن محمد عن عمر، بن صالح حدثنا

بالتسبيح فعليكم الحجة، ذي عشر من فيهن العمل وأجل عز الله إلى أحب أيام من
وأالتكبير". وأالتهليل

نزيل القزوأيني العجلي الملك عبد بن هبيرة بن الواحد عبد مضر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بياع المقري حماد بن صالح أحمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي همذان
بن عمران بن محمد بشر أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين أربع سنة من رجب في الحديد
أبي بابن المعروأف البغدادي النهشلي الصباح بن أحمد حدثنا قال الرازي، الدستكي الجنيد
زياد أبي بن يزيد عن عاصم بن علي أخآبرنا قال حمزة، بن علي الكسائاي صاحب سرح

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه، الله رضي عباس ابن عن مجاهد عن
العشر، اليام هذه من فيهن العمل إليه أحب وألآ الله عند أعظم أيام من وأسلم: "ما

وأالتكبير". وأالتهليل وأالتحميد التسبيح من فيهن فأكثروأا
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عمر، بن أحمد بكر أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
قال جابر، عن الزبير أبي عن أيوب عن هلل بن عاصم حدثنا قال كامل، أبو حدثنا قال
الحجة، ذي عشر العشر أيام الدنيا أيام وأسلم: "أفضل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال
في وأجهه عفر رجل إلآ الله سبيل في مثلهن الله? قال: وألآ سبيل في مثلهن وألآ قال

فيقول: عبادي الدنيا سماءا إلى تعالى الله ينزل مباهاة فقال: "يوم عرفة وأذكر قال التراب"،
ًا جاءاوأني ًا شعث فلم عذابي، من وأيستعيذوأن رحمتي يسألون عميق، فج كل من ضاجين غبر

ًا ير ًا أكثر يوم مثله". النار من وأعتيقة عتيق
قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

وأسلم يحيى بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن وأمحمد البصيري وأهب بن الله عبد حدثنا قال عمير، ابن الله عبد حدثنا قالآ عصام، بن

من مرضيون رجال حدثني قال عباس، ابن عن عكرمة عن قتادة عن سعيد عن بكر
صلى الله رسول أن عمر، عندي وأأرضاهم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أصحاب

ًا بعث وأسلم وأآله عليه الله وأذكر وأشرب، أكل أيام فإنها اليام هذه تصوموا فنادى: لآ منادي
بللآً. كان المنادي أن لنا

يزيد ابن هو عمير، بن الله عبد به تفرد الله عبد لنا قال الرحمن، عبد لنا "وأبه" قال
بالكرخ. القضاءا وألي محمد، أبا يكنى الزهري،

بكر أبو أخآبرنا قال الحسناباذي، الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سلمة بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال المقري، عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد

محمد بن العزيز عبد وأأخآبرنا قال الشافعي، حدثنا قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي،
سليم بن عمروأ سلمة، أبي بن الله عبد عن الهاد، بن الله عبد بن يزيد عن الدراوأردي

رسول إن يقول، جمل على طالب أبي بن على إذا بمنى نحن بينما قال أبيه، عن الزرقي
وأاتبع أحد، يصومن فل وأشرب طعم أيام هذه يقول: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله

بذلك". فيهم يصيح جملة على وأهو الناس
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن الله عبد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
أبي عن الزبير أبي عن شعيب بن حماد حدثنا قال عمر، بن إسماعيل حدثنا قال زكريا،
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال قتادة، أبي عن حرملة، أبي عن الخليل

كان عاشوراءا-، يوم صام وأمن مقبلة، وأسنة ماضية سنة ككفارة كان عرفة يوم صام "من
سنة". كفارة

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
قال القراطيسي، -يعني سعيد بن عمر حدثنا حيويه: قال بن العباس بن محمد عمر أبو

بن الوليد حدثنا قال التنوخآي، بهلول بن إسحاق حدثني قال محمد، بن الله عبد حدثنا
ابن عن السبيعي، إسحاق داوأد أبي عن موسى، بن الصباح حدثنا قال الوليد، بن القاسم

عرفة يوم أحد يبقى يقول: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت عمر
أم الله رسول يا المعروأف رجل: لهل فقال له"، غفر إلآ إيمان من ذرة مثقال قلبه في

عامة. للناس بل عامة? قال، للناس



بن العباس حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثتني قال عاصم، أبو عروأة حدثنا قال إسماعيل، بن موسى حدثنا قال السفاطي، الفضل

الدعاءا بهذا دعا يقول: من مسعود ابن سمعت قال مروأان، بن الملك عبد مولآة الفيض أم
السماءا في الذي له: سبحان استجيب إلآ رحم قطيعة أوأ بإثم يدع لم ما عرفة عشية

في الذي سبحان سبيله، البحر في الذي سبحان موطئه، الرض في الذي سبحان عرشه،
الذي سبحان سلطانه، النار في الذي سبحان رحمته، الجنة في الذي سبحان قضاؤه، القبور

لآ الذي سبحان الرض، وأضع الذي سبحان السماءا، رفع الذي سبحان روأحه، الهوى في
وأسلم? فقال وأآله عليه الله صلى الله رسول من هذا سمعت فقلت: أنت إليه، إلآ منجى

كالمنتهر: نعم.
عليه، بقراءاتي الجوهري الله عبد بن محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الروأيسي، الله عبد بن الحر حدثنا قال الجندي، بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا قال
على بأعرابي أنا إذ الموقف في الناس وأقف وأقد بعرفات وأاقف أنا قال: بينا منصور عن
ًا نظر ثم فعلقه، بعيره عن نزل ثم بي، لصق حتى جاءا قد عود رأى فلما وأشمالآً، يمين

عشايا من عشية العشية هذه إن قال: اللهم ثم يديه كلتا رفع الدعاءا في الناس إلحاح
عندك من خآير وأكل تدعى، لسان بكل الحوائاج، تقضى فيها زلفتك، أيام وأأحد مناجاتك،

أبدت قد للمضيق، شعب من المهاليع إليك أجابت عميق، فج كل من الضوامر أتتك يبتغى،
يا غفرانك بذلك ترجو التمائام، ليل وأبرد السمائام، لفح على صابرة المصونة، وأجوهها لك

ًا يا غفار، ًا نيله، من مستراش عنه سترت ما يخفى حزين صوت ارحم فضله، من وأمستعاش
تفردني حين المعاتبة، منكر وأهو المسألة، موقف هول من العشية هذه في تنجيه لعلك

الولد، في الصلح فأرني إلهي بك، إلآ إليك أصل لآ فإني وأوألدي، أهلي عن وأيشغل بعملي،
وأمل دعائاي عن منصور: فشغلني قال النكر، الدهر من إلهي يا وأعافني البلد، في وأالمن
الساعة. إلآ قط به دعوت الدعاءا? فقال: ما هذا هيأت أعرابي: هل يا فقلت قلبي،

الواسطي طاوأان بن سعد بن الوهاب عبد بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا "وأبه" قال
قدم الواعظ السماك بن أحمد الحسين أبو أخآبرنا قال أصله، من وأاسط جامع في إملءا
بن أحمد حدثنا قال الخلدي، نصر بن محمد بن جعفر محمد أبو أخآبرنا قال وأاسط، علينا

يقول: بينا حرب بن شعيب سمعت قال سوار، بن هاروأن حدثنا قال مسروأق، بن محمد
صالح: قلت أبا يا فقال عياض، بن بالفضيل فإذا فالتفت بمرفقه، رجل لكزني إذ أطوف

ظننت. فبئسما وأمنك مني شر الموسم شهد أنه تظن كنت قال: إن علي، أبا يا لبيك
القاسم أبو أخآبرنا قال الحنبلي، الفراءا بن الحسين بن محمد يعلى أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الكوكبي، جعفر بن القاسم بن الحسين علي أبو حدثنا قال سويد، بن إسماعيل

الشهر ليالي تسمي العرب قال: كان الصمعي، عن بندار أخآبرنا قال الصفهاني، الفضل أبو
وأالثالث فيه، يقروأن أي القرا، وأالثاني العدا، النحر يوم التشريق أيام أسماءا قال ثم وأعدها،
النفر. يوم وأهو الناس ينصرم أي الصرم،

قال الطبراني، أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
إبراهيم بن حسان حدثنا قال علي، بن الزرق حدثنا قال التستري، زكريا بن موسى حدثنا

سعيد عن البطين مسلم عن وأمنحول العمش، عمروأ أبي بن حبيب عن الثوري سفيان عن
من قال: "ما وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي عباس ابن عن جبير بن

ثلث الله سبيل في مثلها رجل: وألآ فقال العشر، أيام من أفضل فيها العمل الدنيا أيام
يرجع". لآ أن الثالثة: إلآ في وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول مرات? فقال

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال صقر، بن أحمد حدثنا قال الوراق، لولو بن أحمد بن محمد بن علي الحسن أبو

حدثني قال جرير، بن غيلن حدثنا قال زيد، بن حماد حدثنا قال حسان، بن عبيد بن محمد
قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن قتادة أبي عن الزماني، مسعد بن الله عبد

التي وأالسنة قبله التي السنة يكفر أن وأجل عز الله على أحتسب إني عرفة يوم "صيام
قبله". التي السنة يكفر أن وأجل عز الله على أحتسب إني عاشوراءا يوم وأصيام بعده

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عروأبة أبي بن عبدان حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

الله رسول كان يقول: ما عباس ابن سمعت قال يزيد، أبي بن الله عبد عن صبيح بن
عرفة. وأيوم عاشوراءا يوم إلآ يوم صيام يتحرى وأسلم وأآله عليه الله صلى



حدثنا قال عليه، بقراءاتي السواق عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
موسى، بن بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو

سمعت قال رباح، أبي ابن -يعني موسى عن المقري، زيد ابن الرحمن عبد أبو حدثنا قال
قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن الجهني، عامر بن عقبة عن يحدث أبي
وأشرب". أكل أيام وأهن السلم أهل عيدنا التشريق وأأيام النحر وأيوم عرفة يوم

بن الحسن حدثنا قال الطبراني، وأأخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد أبي عن سلمة بن محمد حدثنا قال الحراني، المعافى أبو حدثنا قال التستري، إسحاق

قال: نهى الله عبد عن الحوص أبي إسحاق. عن أبي عن أنيسة أبي بن زيد عن الرحمن،
وأعن لباسين وأعن صلتين وأعن صومين عن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول

الصلتان: وأأما الضحى، وأيوم الفطر الصومان: فيوم فأما بيعتين، وأعن نكاحين وأعن مطعمين
اللباسان: وأأما الشمس، تغرب حتى العصر بعد وأصلة الشمس تطلع حتى الغداة بعد فصلة

في يشتمل وأأن شيءا السماءا وأبين عورته بين يكون وألآ وأاحد ثوب في الرجل يحتبى فأن
ًا وأاحد ثوب وأيمينه بشماله يأكل المطعمان: فإن وأأما الصما، تلك فتدعى تعطف بغير مصطي

ًا، صحيحة البغي فنكاح النكاحان لك. وأأما وأأبيع لي تبيع الرجل البيعتان: فيقول وأأما متكئ
روأى الذي سلمة بن محمد قال يزيد، بن خآالد الرحمن: هو عبد وأالخالة- أبو العمة وأنكاح
عنه.

بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن أحمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن النعمان حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه،
محمد الله عبد أبو حدثنا قال سعيد، أبي عن قزعة عن عمير، بن الملك عبد عن سفين

عن حدثنا قال بهران، بن يوسف حدثنا قال يحيى، بن أحمد حدثني قال منده، بن يحيى بن
وأالضحى. الفطر يوم صوم عن نهى وأسلم: أنه وأآله عليه الله صلى النبي

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن عاصم حدثنا قال المروأزي، حدثنا قال حبان، بن جعفر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
قال يقول، أبي سمعت قال محمد، بن وأاقد عن العمري، محمد بن عاصم حدثنا قال علي،

شهر أي الوداع: "ألآ حجة في وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال الله، عبد
هذا، حرمة? قالوا: بلدنا أعظم تعلمونه بلد قال: فأي هذا، شهرنا حرمة? قالوا أعظم تعلمونه
حرم قد وأجل عز الله فإن قال هذا، حرمة? قالوا: يومنا أعظم تعلمونه يوم فأي قال: ألآ
شهركم في هذا بلدكم في هذا يومكم كحرمة بحقها إلآ وأأعراضكم وأأموالكم دماءاكم عليكم

ًا ذلك بلغت هل ألآ هذا بعدي ترجعوا لآ وأيلكم أوأ وأيحكم نعم: فقال يجيبونه ذلك كل ثلث
ًا بعض". رقاب بعضكم يضرب كفار

الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن يحيى حدثني قال العلءا، بن محمد حدثني قال حبان، بن جعفر بن محمد بن محمد بن

قال كامل، بن يحيى حدثني قال الزدي، سلمة ابن الرحمن عبد حدثنا قال طالب، أبي
ًا سمعت قال الثوري، سفيان أخآبرني من يقول: إلهي وأهو يعرفه بعرفه مستلق وأهو أعرابي

ًا، خآلقتني وأقد مني وأالزلل بالتقصير أوألى في وأعلمك منك عني بالعفو أوألى وأمن ضعيف
فأسألك لك، وأالحجة بعلمك وأعصيتك لك، وأالمنة بإذنك أطعتك محيط، بي وأأمرك سابق،
إنا اللهم وأترحمني، لي تغفر أن عني، وأغناك إليك وأبفقري حجتي وأانقطاع رحمتك بوجوب
في بنعمتك نعص وألم الله، إلآ إله لآ أن شهادة إليك الشياءا أحب في بنعمتك أطعناك

لوأليائاك، المؤنسين آنس اللهم بينهما، ما لي فاغفر بك، الشرك إليك الشياءا أبغض
سرائارهم، على وأتطلع ضمائارهم في تشاهدهم عليك، المتوكلين من بالكفاية وأأقرانهم

أصمت وأإذا ذكرك، آنسني الغربة أوأحشتني وأإذا ملهوف إليك وأأنا مكشوف لك اللهم وأسري
ًا بك، وأالآستجارة إليك لجأت الهموم على عن مصدرها وأأن بيدك، المور أزمة بأن علم

قضائاك.
إبراهيم بن محمد بن عمر بن محمد بن الحسين الله عبد أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

داوأد، بن إبراهيم بن محمد بن الحسين حدثنا قال الهواز، جامع في عليه بقراءاتي الخطيب
ًا سمعت قال عينية، بن سفيان حدثنا قال لم ذنوبي إن الموقف: اللهم في يقول أعرابي

يضرك. لآ بما ينفعك لآ ما تمنعني فل تنفعك، لم إياي وأرحمتك تضرك،
الحسن أبو حدثنا قال الزجي، أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن صالح بن أحمد حدثنا قال لفظه، من الهمذاني جهضم بن الحسن بن الله عبد بن علي
وأهو العيد يوم الحارث بن بشر بي مر يقول الصياد منصور سمعت قال البزاز، عمر



البيت في نصر: ما أبا يا له الوقت? فقلت هذا لي: في فقال العيد، صلة من منصرف
قال الخندق، إلى وأتعال شبكتك احمل المستعان فقال: الله خآبز، وألآ دقيق وألآ شيءا

فيها فوقع فألقيناها الله، بسم وأقل شبكتك فقال: إلق بشر وأجاءا الشبكة منصور: فحملت
فجذبنا الشبكة، تتخرق أن أخآاف فإني نصر: أعني أبا يا فقلت آجر، أنه ظننت ثقيل شيءا
ًا قال إليه، يحتاجون ما لعيالك وأاشتر وأبعها خآذها فقال كبيرة، سمكة فيها فإذا الشبكة جميع

السمكة? هذه بكم فقال حمار، على راكب رجل فاستقبلني المدينة باب من منصور: فدخآلت
إلى به وأجئت إليه أحتاج ما كل فاشتريت دراهم، عشرة لي فوزن دراهم، فقلت: بعشر

الحلو من عليهما لي وأاجعلوا زقاقتين خآذوأا لهم قلت إليه، يحتاجون مما فرغوا فلما البيت،
هذا? قلت: منصور فقال: من عليه، فدققت بشر إلى بشر. فجئت إلى بهما أذهب حتى

شريت نصر: قد أبا يا فقلت أنت، وأادخآل الدهليز في معك ما وأضع الباب قال: ادفع الصياد،
ًا للصبيان ألهمنا منصور: لو يا فقال حلو، بينهما زقاقتان وأمعي معهم، وأأكلت أكلوا وأقد شيئ
عيالك. مع أنت فكله اذهب السمكة، خآرجت ما هذا أنفسنا

الله عبيد أبو أخآبرنا قال المقنعي، محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ميمون حدثني قال الحصني، محمد بن الواحد عبد حدثنا قال المرزباني، عمران بن محمد

ما أعجب أضحى: ما يوم في بالكوفة وأهي يحيى ابن جعفر أم لعباية قيل قال هاروأن، بن
كل لباس وأصيفة، أربعمائاة رأسي وأعلى اليوم هذا مثل في أذكرني رأيت? قالت: أمري

عيدكم لحم أشتهي اليوم وأأنا الخآرى، حلي خآلف وأحليها الخآرى، لباس خآلف منهن وأاحدة
عليه. أقدر فل هذا

عبد بن محمد أنشدنا قال البزاز، محمد بن الحسن بن أحمد حاتم أبو أنشدنا "وأبه" قال
فرحواوأما وأقد سروأا قد العيد في عيد: الناس يوم في الشبلي أنشدنا قال الحافظ الواحد
الصـمـد وأالواحد به سررت

أحـد إلى تنظر فلم عيني نـاظـركـمغمضت غـير أني تيقنت لما
عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

بن صالح بن محمد حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال
بن عبيد ابن عن عطاءا بن عمر الحوص أبو حدثنا قال حواش، بن أحمد حدثنا قال دريح،
يقول: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال عمر، ابن عن أبيه عن عمير
ًا الحاج يرفع له وأكتب درجة له وأيرفع خآطيئة، عنه بها الله حط إلآ أخآرى يضع وألآ قدم

حسنة".
قال سنان، بن أحمد بن جعفر حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال

قريب أجل إلى أخآرتني الضحاك: "لولآ عن حازم أبو يربع حدثنا قال كريب، أبو حدثنا
الصالحين" قال: أحج. من "وأأكن ماله فأصدق" قال: بزكاة

حدثنا قال سعدان، بن إبراهيم حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال محمد، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن أبيه عن شعيب، بن عمروأ حدثنا قال حميد، أبي بن محمد حدثنا قال بكار، بن بكر
سألوا إن الله وأفد وأالعمار قال: "الحجاج وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن جده

مكبر كبر ما بيده القاسم أبي نفس وأالذي لهم خآلف أنفقوا وأإن أجيبوا دعوا وأإن أعطوا
به ينقطع حتى وأكبر يديه بين ما أهل إلآ الشراف من شرف على مهل أهل وألآ نشز على

التراب". منقطع
حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن الله عبد بن الحسين حدثنا قال بجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو
منصور عن عياض بن الفضل حدثنا قال البصري، يزيد بن عمر حدثنا قال القطان، يزيد
هذا حج قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن حازم، أبي عن

أمه". وألدته كما رجع يفسق وألم يرفث فلم البيت
أخآبرنا قال عليه، قراءاة الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو
عن يحدث الثقفي وأسمعت قال الشافعي، حدثنا قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي، سلمة

قال: "إنا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن نبيشة عن المليح أبي عن الحذاءا خآالد
أكل أيام هذه إن ألآ وأادخآروأا فكلوا سعكم حتى أيام ثلث فوق لحومها عن ننهاكم كنا

وأشرب".
حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

حبيب بن محمد بن جعفر حدثنا قال الزيني، جعفر بن إبراهيم بن الله عبد الحسين أبو



أبي عن الحسين عن هشام عن بكر أبو حدثنا قال يونس، بن أحمد حدثنا قال القرشي،
ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: نحر هريرة تنتهبوا، لآ فقال الناس، فجاءا جزوأر

فجاءاوأا قال النهبا، عن ينهاكم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن مناديه فنادى قال
بينهم. فقسم به

حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد حدثنا قال حرث، بن زهير خآيثمة أبو حدثني قال جنبل، بن أحمد بن الله عبد
السلمي الرحمن عبد أبي عن السايب عطاءا عن الحمل، أبو أيوب حدثنا قال الحميد، عبد
في وأسلم: "الجزوأر وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، بن الله عبد عن

عشرة". عن الضحى
قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال الحيراني، إبراهيم بن محمد حدثنا قال القناب، فورك بن محمد بن الله عبد أخآبرنا
قال: عمير، ابن -يعني الملك عبد أخآبرنا قال شعبة، حدثنا قال بكار، ابن -يعني بكر حدثنا

يوم عن فسأله الله، عبد -يعني أوأفى أبي بن وأعلي الرحمن عبد بن سلمة وأأبو أنا دخآلت
النحر. يوم فقال: هو الكبر الحج

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد أبو يوسف بن محمد حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو

فتح يقول: رأيت موسى بن إبراهيم سمعت يقول، الخطاب ثابت أبا سمعت قال الغطشي،
يقول: قد فسمعته زقاق إلى فدخآل القتار ريح شم وأقد أضحى عيد يوم في الموصلى

في تتركني كم محبوب، يا الحزن بطول إليك أتقرب وأأنا بقربانهم، إليك المتقربون تقرب
ًا، الناس أزقة أيام. ثلثة بعد فدفناه وأحمل عليه غشى ثم قال محزوأن

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
مظفر حدثنا قال لفظه، من الهمداني جهضم بن الحسن بن الله عبد بن علي الحسن أبو
أبي على المروأزي: دخآلت الحجاج بن محمد بن أحمد بكر أبو قال يقول المقري، سهل بن

منظف، نظيف مرقوع قميص عليه فوجدته عيد يوم بردان قنطرة صاحب مسلم بن بكر
لي: فقال خآرنوب، حل ما الفطر عيد بكر: اليوم أبا يا فقلت يقرضه، خآرنوب قليل وأقدامه

لم الصلت: من بن أقول: لمية أيش هو أين من سألتني إن انظر لكن هذا، إلى تنظر لآ
ًاللموت يمت غبطة يمت ذائاقـهـا بد لآ كأس هرم
ًا، مات الرجل: إذا اغتبط يقال النفس ذلت علة: ما غير من البعير: نحرته وأاغتبطت شاب

ً وأإنعاشت بالخلـود  لآحقها وأالموت قليل
ًا وأيحدوأها إلـيه قـائاد يقـودهـا سـائاقـهـا إليه حثيث

الواعظ شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سنة عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو حدثنا قال أبي، حدثنا قال عليه، بقراءاتي المروأزي

الشج، سعيد أبو حدثنا قال الفضل، بن زهير بن محمد حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين ثلث
فقال: كان العمش ابن به البصري: جاءاني المعتمر ابن حدثني قال الهللي، خآثيم حدثنا قال

علمإذا حق تعلم كنت أنك قال: لو أمسيت كيف أوأ أصبحت كيف له قيل إذا شيخ عندنا
فنـيت قد أني أيقنت
 فنيت قد ماتوا العمر قـومطوال فبعد فنيت قد تك سليمان: إن له فقال
أهيلـك في تضـعـهكأنك لآ حياتك في فنيت": فزادك قد تك "فإن وأصوابه كتابي في هكذا
أتـيت قـد

نسـيت قد مثلك الموات ضريحوفي إلى حملت وأقد وأصرت
ًا الدار قريب ًابكأس منـفـرد سـقـيت قـد للمنـايا وأحـيد
بليت كما الزمان الليالـيسيبليه تعاوأره حي فكم
ًاوأآخآر تبكيك ثاكل من فكم لقيت بما يسر قد شجو

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
ًا ثقة -وأكان سعيد بن إسماعيل حدثنا قال السكري، عمر بن علي الحسن أبو ًا، مأمون فقيه

قال: محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن سفيان عن الضريس، بن يحيى حدثنا قال
رأسها، على الماءا تصب وأهي عرفة يوم في عائاشة على بكر أبي بن الرحمن عبد دخآل
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت وأقد أفطر قالت: كيف لها: أفطري، فقال

الماضية. السنة يكفر عرفة يوم يقول: صوم



حدثنا قال عليه، قراءاة الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بحر، بن علي بن الحسن بن محمد حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد
عن الزبير آل مولى دينار بن عمروأ عن إبان بن يزيد حدثنا قال عبدة، بن حميد حدثنا قال

نبيذ عن نهيتكم كنت قال: "إني أنه وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أبيه، عن سالم
ًا تحل لآ الوأعية إن القبور، زيارة عن نهيتكم وأإني الحر القبور فزوأروأا ألآ تحرمه وألآ شيئ
شئتم". ما وأادخآروأا فكلوا الضاحي لحوم عن نهيتكم كنت وأإني ألآ القلوب، ترق فإنها

جعفر بن أحمد بكر أبو حدثنا قال لولو، بن أحمد بن محمد بن الله عبيد أخآبرنا "وأبه" قال
حدثني قال الشكلي، يوسف بن عباس حدثنا قال إملءا، القطيعي مالك ابن حمدان بن

إلآ فرشهـم العباد: وأما وأوأصف المبارك بن الله عبد قال قال الدام، العباس بن إبراهيم
وأأدرع مـلءا إلآ وأسـدهـم أزرهـموما أيامـن

مـروأع عشـاش إلآ نومهم وأمـأتـموما نـحـيب إلآ ليلهـم وأما
مشبـع بالورس عل صفار وأجـوهـهـمعليها كأن صفر وأألوانهم

هجع وأالناس الظلماءا في الله وأالسرىإلى الجهد بها أزرى قد مذابل
تـدمـع اللـه خآشية من شـهـدتـهوأعينهم قد فيهم ذكر وأمجلس

من إملءا بالله الموفق بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد المام السيد حدثنا "وأبه" قال
بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال الحجة، ذي من عشر الحادي الخميس يوم لفظه

بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه بقراءاتي الجوزداني المقري الحسين
قال عقدة، بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن محمد
بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا

السلم: عليهم علي عن آبائاه عن جعفر أبي عن الجاروأد أبي عن جنادة، أبو مخارق
عرفة. "وأالوتر": يوم الضحى "الوشفع" يوم

الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال العسقلني، السرى أبي بن محمد حدثنا قال الفريابي، محمد بن جعفر حدثنا قال

عنه الله رضي عباس ابن عن جبير بن سعيد عن السايب ابن عطاءا عن عيينة، بن عمران
بل الخطبة قبل بالصلة فبدأ الفطر يوم وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي مع قال: خآرجت

على وأحضهن فخطبهن النساءا أتى ثم عليها، فخطب راحلته ركب ثم إقامة، وألآ أذان
فجمع وأقرطها، وأخآاتمها ثوبها تلقي المرأة وأكانت النساءا، معشر يا فقال: تصدقن الصدقة،

ثوبه. في بلل إلى ذلك
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أحمد بن الحسن حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن محمد حدثنا قال إسماعيل، بن حاتم حدثنا قال عمار، بن هشام حدثنا قال المالكي،

وأآله عليه الله صلى الله رسول عنه: أن الله رضي عباس ابن عن عكرمة عن غيلن،
الجمعة يوم المؤذن سكت فإذا المنبر، على وأالضحى وأالفطر الجمعة يوم يقعد كان وأسلم

فيصلي. ينزل ثم فيخطب يقوم ثم يجلس ثم فخطب قام
قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

محمد علي أبو حدثنا قال الديباجي، سهل بن الله عبد بن أحمد بن سهل محمد أبو أخآبرنا
جعفر بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثني قال بمصر الكوفي الشعث بن محمد بن
ًا جعفر: أن جده عن أبيه عن أبي حدثنا قال محمد، بن رجل عن سئل السلم عليه علي

فقد صام السلم: إن عليه علي فقال الضحى، يوم أصم لم إن طالق أنت لآمرأته قال
يؤدبه للمام ينبغي فقال امرأته، تطلق وألم وأمغفرته عقوبته وألي فالله وأخآالفها، السنة أخآطأ

ضرب. من بشيءا
الطريفي في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الخاركي، المغيرة أبي بن الرحمن عبد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال الكبير،
قال ثور، عن يحيى حدثنا قال مسدد، حدثنا قال البراز، المازني حيان بن محمد العباس أبو

الله صلى النبي عن قرط، بن الله عبد عن يحيى بن الله عبد عن سعد بن راشد حدثنا
الله رسول إلى وأقدم القر وأيوم النحر يوم الله عند اليام قال: "أعظم وأسلم وأآله عليه
يبدأ أيتهن إليه يزدلفن فطفقن لينحرهن، خآمس أوأ بدنات ست وأسلم وأآله عليه الله صلى

اقتطع. شاءا قال? قال: من قلت: ما قال أفقهها، لم خآفية بكلمة فتكلم قال بها،
بن محمد حدثنا قال عليه، بقراءاتي الرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

الوليد بن عمر بن محمد حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى حدثنا قال الزدي، الحسن



عنه الله رضي عباس ابن عن دينار بن عمروأ عن صالح، بن مفضل حدثنا قال الكندي،
التشريق: لآ أيام فنادى وأرقاءا بن بديل وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: بعث

وأشرب. أكل أيام فإنها اليام هذه تصوموا
أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن الله عبد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

سعيد عن المقري الرحمن عبد أبو حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا قال الطبراني، القاسم
أخآبرنا قال محمد، وأأخآبرنا السيد "رجع" قال عياش بن عياش حدثنا قال أيوب، أبي بن

لهيعة، ابن حدثنا قال يوسف، بن الله عبد حدثنا قال سهل، بن بكر حدثنا قال سليمان،
عمر: أن بن الله عبد عن الصيرفي بندار بن عيسى عن عياش، بن عياش حدثني قال

ً من قال: أقريك أقرني، الله رسول يا فقال وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أتى رجل
"آلر" ذوأات من قال: أقريك كبدي، وأغلظ لساني الله: ثقل رسول يا قال الحواميم، ذوأات
فقال الوأل قوله مثل له فقال المسبحات، ذوأات من له: أقريك فقال قوله، مثل له فقال
ثم حسبي، العرابي زلزالها. فقال الرض زلزلت إذا فأقرأه القارة الجامعة بالسورة عليك
وأآله عليه الله صلى النبي له فقال فرجع وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي وأناده أدبر

لم إن الله: أرأيت رسول يا فقال الضحى، يوم نسيكة فانسك بالضحية أمرت وأسلم: إني
زاد أضحيتك، تمام من فإنه أظافرك وأقلم شاربك أقصص وألكن لآ، قال أهلي، شاة إلآ أجد

عانتك. وأتحلق حديثه في المقري
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق محمد بن محمد منصور أبو أخآبرناه "وأبه" قال

الحديث. موسى بن بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
الطبراني. لفظ على وأهو

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن بشر حدثنا قال عليه، قراءاة القطيعي مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو

أوأس بن يزيد عن إبراهيم عن منصور عن سفيان حدثنا قال نعيم، أبو حدثنا قال موسى،
في يكبر النحر يوم من العصر صلة إلى عرفة يوم الفجر صلة من يكثر علقمة قال: كان

وأالله الله إلآ إله لآ أكبر الله أكبر يقول: الله التكبير? فقال كيف إبراهيم فسألت العصر،
الحمد. وألله أكبر

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الواعظ محمد بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حنبل، بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر ابن أحمد بكر
أبو حدثنا قالآ هاشم، بني مولى سعيد وأأبو الشيب حسن حدثنا قال أبي، حدثني قال

بن علي على قال: دخآلت أنه زريرة بن الله عبد عن هبيرة بن الله عبد حدثنا قال معاوأية،
لو الله، أصلحك فقلت خآزيرة، إلينا فقرب الضحى، يوم قال: حسن السلم عليه طالب أبي

سمعت زرير: إني بن يا فقال ذلك، أكثر قد الله فإن الوز، -يعني البط هذا من إلينا قربت
قصعتان: إلآ الله مال من للخليفة يحل يقول: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
الناس". يدي بين يضعها وأقصعة وأأهله، هو يأكلها قصعة

عليه، بقراءاتي المكفوف الله عبد بن محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سليمان بن محمد أنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال

ابن أخآبرنا قال حبان، بن يحيى أخآبرنا قالآ نصر، بن وأبحر العلى عبد بن يونس أخآبرنا
يوم السلم عليه طالب أبي بن علي على قال: دخآلنا الغافقي رزين بن الله عبد عن لهيعة،
فأين الخير أكثر قد وأجل عز الله المؤمنين: إن أمير يا فقلت خآزيرة، إلينا فقرب أضحى

يحل يقول: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت وأالوأز? فقال: إني البط
يطعمها". وأقصعة وأعياله، هو يأكلها قصعتان: قصعة إلآ الله مال من للخليفة

بكر أبو أخآبرنا قال الزجي، أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال بجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد

سمعت يقول، الخطاب ثابت أبا سمعت قال وأمائاتين، وأتسعين خآمس سنة العطشي يوسف
الطياليس الناس على رأى وأقد عيد يوم الموصلي فتح يقول: رأيت موسى بن إبراهيم

ًا ترى إبراهيم: ما يا لي فقال قال وأالعمائام، ًا يبلى ثوب ًا? هؤلآءا الدوأد تأكله وأجسد قوم غد
مفاليس. ربهم على وأيقدمون وأظهورهم، بطونهم على خآزائانهم أنفقوا

بن محمد الله عبيد أبو أخآبرنا قال المقنعي، محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
هاروأن، بن ميمون حدثني قال الحصيني، محمد بن الواحد عبد حدثنا قال المرزباني، عمران

رأيت? قالت: ما أعجب أضحى: ما يوم بالكوفة وأهو يحيى بن جعفر أم لعبابة قيل قال
منهن وأاحدة كل لباس وأصيفة أربعمائاة رأسي وأعلى اليوم هذا مثل في أذكرني أمري



أقدر فل هذا عيدكم لحم من أشتهي اليوم وأأنا الخآرى، حلي خآلف وأحليها الخآرى، خآلف
عليه.

قال المقري، حماد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن الغنائام أبو أنشدنا "وأبه" قال
 وأأحزاني شجوي في زاد سـرنـيبل فما العيد سره لخآر: من الديب علي ابن أنشدني

وأإخآوانـي أحبابي عهد مـضـىمن مـا ذكرني لنه
 منحرف اللذات عن مني منصـرفوالقلب الناس وأعيد مقيم للشبيلي: عيد وأأنشدوأنا قال
يكف دمعها وأعين الحنين خآلـفطول منهما مالي قرينان وألي

الحجة ذي من الثاني الخميس يوم في قبره الله نور الجل المام السيد حدثنا "وأبه" قال
عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا

بن عبيد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان،
أحمد بن محمد العل أبو وأأخآبرنا قال "رجع" السيد شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا قال غنام،

أصفهان علينا قدم لنجان خآان قرى من قرية المهرجان خآطيب الصعدي الشاه بن العل بن
إملءا، الشيخ أبو حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، قراءاة

هاشم حدثنا قالآ شيبة، أبي بن عثمان حدثنا قال الواسطي، محمد بن محمود أخآبرنا قال
أبي روأاية في صباح بن الحر عن قيس بن عمروأ عن إسحاق أبو حدثنا قال القاسم، بن

يكن لم قالت: أربع حفصة عن الخزاعي خآالد بن هنيد عن وأاللم باللف الصباح الشيخ
شهر كل من أيام، وأثلثة وأالعشر، عاشوراءا، وأسلم: صيام وأآله عليه الله صلى النبي يدعهن

الغداة. قبل الشيخ: وأالركعتين أبو - زاد
أبو أخآبرنا قال الرحيم، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

بكر حدثنا قال سعدان، بن إبراهيم حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
جده عن أبيه عن شعيب بن عمروأ حدثنا قال حميد، أبي بن محمد حدثنا قال بكار، بن

وأحده الله إلآ إله عرفة: "لآ يوم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول دعاءا أكثر قال: كان
قدير". شيءا كل على وأهو الخير بيده الحمد وأله الملك له له، شريك لآ

بأصفهان الصوفية شيخ الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال الرأس، بمكشوف المعروأف
حدثنا قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي، سلمة بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال المقري،

مرة أبي عن الهاد، بن الله عبد بن يزيد عن محمد بن العزيز عبد حدثنا قال الشافعي،
أوأ الغد وأذلك العاص بن عمروأ على عمروأ بن الله وأعبد دخآل العاص: أنه بن عمروأ مولى

ًا، إليهم عمروأ فقرب الضحى، يوم من الغد بعد فقال صائام، الله: إني عبد له فقال طعام
يأمرنا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول كان التي اليام هذه فإن عمروأ: فأفطر

معه. وأأكلنا وأأكل الله عبد مرة: فأفطر أبو قال صيامها، عن وأينهى بإفطارها
العاص بن عمروأ مولى مرة أبي عن الداوأردي يقول هكذا قال المزني، حدثنا "وأبه" قال

بن عقيل مولى مرة يقولون: أبو الحديث هذا روأاة من الليث وأمن مالك ابن سواه وأمن
طالب. أبي بنت هانى أم مولى الحقيقة في وأهو طالب، أبي

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال إسحاق، بن الحسين حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
أبي عن إسماعيل، بن إبراهيم عن السكوتي عن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا قال كريب،
عليه الله صلى الله رسول عباس: أن ابن عن عكرمة عن الحصيني بن داوأد عن حنيفة

ًا منى أيام وأسلم: "أرسل وأآله وأشرب أكل أيا فإنها اليام هذه تصوموا لآ أن يصيح صائاح
النساءا. وأبعال" وأالبعال: وأقاع

حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
عبد بن الرحمن عبد حدثنا قال الجراحي، علي بن الحسن بن علي الحسن أبو القاضي

بن محمد حدثنا قال البالسي، يزيد بن خآالد بن إسحاق حدثنا قال النباري، هاروأن بن الله
جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن العمش عن مسافر، بن روأح حدثنا قال مصعب،

عند أفضل عمل من قال: "ما وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن عباس، ابن عن
سبيل? في الجهاد الله: وألآ رسول يا الناس من رجل فقال العشر، أيام في العمل من الله

بشيءا". ذلك من يرجع لم ثم وأماله، بنفسه خآرج رجل إلآ الله، سبيل في الجهاد قال: وألآ
الله عبيد بن عيسى بن موسى القاسم أبو حدثنا قال القاسم، أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

أبي ابن -يعني عثمان حدثنا قال الباغندي، سليمان بن محمد بن محمد حدثنا قال السراج،
عن البطين، وأمسلم صالح وأأبي مجاهد عن العمش، عن معاوأية أبو حدثنا قال شيبة،



من وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن جبير بن سعيد
وألآ قال العشر، أيام -يعني اليام هذه من الله إلى أحب فيها يعمل الصالح العمل أيام

يرجع فلم وأماله بنفسه خآرج رجل إلآ الله، سبيل في الجهاد الله? قال: وألآ سبيل في الجهاد
بشيءا".

الواسطي طاوأان بن سعيد بن الوهاب عبد بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا "وأبه" قال
الواعظ، السماك بن أحمد بن الحسين بن أحمد الحسين أبو أخآبرنا قال جامعها، في إملءا
المعروأف الخواص نصر بن محمد بن جعفر محمد أبو أخآبرنا قال وأاسط، علينا قدم

القرشي، ربيعة بن ضمرة حدثنا قال الزملي، قتيبة بن سعيد بن علي حدثنا قال بالخلدي،
يوم صام قال: من هريرة أبي عن حوشب بن شهر عن الوراق، مطر عن شوذب ابن عن

ًا، ستين صيام له كتب الحجة ذي من عشر ثماني النبي أخآذ لما خآم، غدير يوم وأهو شهر
أوألى ألست قال السلم، عليه طالب أبي بن علي بيد وأسلم وأآله عليه الله صلى

بن عمر قال مولآه، فعلي مولآه كنت قال: من الله، رسول يا بالمؤمنين? قالوا: بلى
تعالى: الله فأنزل قال مسلم، كل وأمولى مولآي أصبحت طالب أبي بن يا بخ الخطاب: بخ

صيام الله كتب رجب من وأعشرين سبعة يوم صام وأمن قال دينكم"، لكم أكملت "اليوم
ًا، ستين وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد على السلم عليه جبريل هبط يوم وأهو شهر

إليه. هبط يوم أوأل بالرسالة،
القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال مسدد، حدثنا قال المثنى، بن معاذ حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان
قال قال عنه، الله رضي عباس ابن عن مجاهد عن زياد أبي بن يزيد عن خآالد حدثنا

العمل إليه أحب وألآ الله، عند أعظم أيام من وأسلم"ما وأآله عليه الله صلى الله رسول
وأالتهليل". وأالتكبير وأالتحميد التسبيح من فيهن فأكثروأا العشر، أيام من فيهن

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الكلني، عيسى بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن أحمد بن الله عبد أبو أخآبرنا
ثابت حدثنا قال الكاهلي، سليمان بن سعاد حدثنا قال جبارة، حدثنا قال الحريش، أبو حدثنا

الله رسول يقول: سمعت حصين بن عمران سمع من أخآبرني قال حمزة، أبو صفية أبي بن
قطرة بكل لك فإن أضحيتك السلم: اشهدي عليها لفاطمة يقول وأسلم وأآله عليه الله صلى

فهم نبيه أهل به الله خآص الله: شيءا رسول يا قالت أصبتيه، ذنب لكل كفارة دمها من
نحرهم. في عامة للناس فاطمة: هي يا به? فقال الله خآصهم لما أهل

قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

الله عبيد بن محمد حدثنا قال فضيل، ابن حدثنا قال المنذر، بن علي حدثنا قال مسقلة،
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي مع صلينا قال البراءا، عن الشعبي عن سمة بن خآالد عن

بعده. وألآ قبله نصل فلم العيد،
القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبي بن بكر أبو حدثنا قال غنام، بن عبيد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان
النعمان: عن حبيب عن أبيه عن المنتشر بن محمد بن إبراهيم عن جرير حدثنا قال شيبة،

ربك اسم وأالجمعة: "سبح العيدين في يقرأ كان وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن
ًا. بهما قرأ يوم في العيدان اجتمع وأإذا الغاشية"، حديث أتاك العلى" وأ"هل جميع

الحجة ذي من التاسع الخميس يوم تعالى الله رحمه الجل المام السيد حدثنا "وأبه" قال
عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا

بن بشر حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان،
قال خآليفة، بن هوذة قالوا: حدثنا المتوكل، بن وأالحسن المؤدب العباس بن وأمحمد موسى

يوم ذات كان قال: لما بكر أبي بن الرحمن عبد عن سيرين بن محمد عن عون، ابن حدثنا
هذا? يوم أي فقال: أتدروأن وأقف ثم ناقته وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول ركب

قال: ثم بلى، فقلنا النحر، يوم فقال: أليس اسمه، سوى سيسميه أنه رأينا حتى فسكتنا
الحجة? ذا فقال: أليس اسمه، سوى سيسميه أنه رأينا حتى هذا? فسكتنا شهر أي أتدروأن

فقال: اسمه، سوى سيسميه أنه رأينا حتى هذا? فسكتنا بلد أي قال: أتدروأن فقلنا: بلى،
مثل عليكم، حرام وأدماءاكم وأأعراضكم، أموالكم قال: فإن بلى، الحرام? قلنا البلد أليس

مبلغ فرب مرتين، الغائاب الشاهد ليبلغ ألآ هذا، بلدكم وأمثل هذا، شهركم وأمثل هذا، يومكم



الثلثة الشاة الرجلين بين يقسمهن فجعل غنمه، إلى ناقته على مال ثم مبلغ، من أوأعى
الشاة.

عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
أحمد العباس أبو حدثنا قال بجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا قال
مالك، بن أنس عن حميد أخآبرنا قال هاروأن، بن يزيد حدثنا قال السقطي، الرحمن عبد بن

رسول فقال فيهما، يلعبون يومان وألهم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قدم قال
الله فبدلكم فيهما، تلعبون يومان وألكم عليكم قدمت وأسلم: إني وأآله عليه الله صلى الله
ًا يومين بهما النحر. وأيوم الفطر، منهما: يوم خآير

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال دحيم، بن إبراهيم حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
أمامة أبي عن عامر بن سليم عن جابر ابن عن مسلم بن الوليد حدثنا قال أبي، حدثنا

راحلته. سليم: هو على النحر يوم يخطب وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان
أمامة. أبي عن يروأي يحيى، أبو كنيته الشام، أهل من القلعي الجبابري عامر ابن

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي حمدان بن علي بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الجرجاني، الله عبد بن محمد بن محمد سمعت قال المكتبي، الحسن بن أحمد الحسن أبو

 عشر وألآ أضحى وألآ قـبـرهفطر فـي للميت بالسوس: وأليس قبر على قرأت قال
القـبـر أسكنه من قربـهكذاك على الهل عن نأى

قال القعدة، ذي من وأالعشرين الثامن في أمله عنه الله رضي المام السيد "وأبه" إلى
القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا

قال البغدادي، الصم إسماعيل بن يوسف حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان
عن ميسرة، بن الفضيل عن سليمان بن معتمر حدثنا قال السلمي، صدران بن محمد حدثنا

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن جبير بن سعيد عن جرير أبي
خآرج رجل إلآ الحجة، ذي عشر في عمل من وأجل عز الله إلى أحب عمل من وأسلم: "ما

سجستان. قاضي الحسين بن الله عبد جرير: هو يرجع". أبو لآ ثم وأنفسه بماله
إلى كتب فيما قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال وأالق، بين جندل حدثنا قال سليمان، بن الله عبد بن محمد الحضرمي جعفر أبو
عن حسين بن علي عن أبيه عن محمد بن جعفر عن الكلبي، عياد عن عمروأ بن محمد

وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد بنت فاطمة أمه عن علي بن حسين الصغرى. عن فاطمة
بكم باهى الله فقال: إن عرفة عشية وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: خآرج

كل السعيد إن لقرابتي، محاب غير إليكم الله رسول خآاصة. وأإني وألعلي عامة لكم وأغفر
ًا أحب من السعيد حق السعيد مماته. وأبعد حياته في علي

بقزوأين، عليه بقراءاتي زاذان بن الله عبد بن عمر بن محمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال البلدي، السكين بن عيسى بن أحمد حدثنا قال الفتح، بن الحسن بن محمد حدثنا قال

قال العقيلي، معاوأية بن يعلى حدثنا قال بحران، الحراني القاسم بن هاشم محمد أبو حدثنا
صام وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال جراد، بن الله عبد عمي حدثني

ًا عرفة يوم ًا وأليس أهله في مقيم بعدها". وأسنة قبلها سنة سنتين صيامه يعدل مسافر
المقري الجورذاني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي
أخآبرنا قال الكوفي، الهمداني عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال

بن الله عبد عن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد
الذبح وأرسوله" قال: في الله يدي بين تقدموا "لآ الله عبد بن جابر عن الشعبي عن شبرمة

الضحى. يوم
قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الثاني الحد يوم الوراق عمر بن محمد بن العباس بن إسماعيل بن محمد بكر أبو أخآبرنا
الزيات حفص أبي مجلس في وأثلثمائاة وأسبعين خآمس سنة الوألى جمادى من وأالعشرين

الهمداني، العنسي أحمد بن يحيى بن إسماعيل أحمد أبو حدثنا قال أسمع، وأأنا عليه قراءاة
عبد بن محمد بن أحمد حدثنا قال بالقطنة، القطني جعفر بن محمد جعفر أبو حدثنا قال
الصفار، حرب حدثنا قال بالري، القطان بن محمد زياد بن أحمد حدثنا قال الطالقاني، الله
المام سمعت يقول، المنذر بن زياد الجاروأد أبا سمعت يقول، النوى كثير سمعت قال

عليهما الحسين بن علي أبي سمعت يقول، السلم عليهما علي بن زيد الحسين أبا الشهيد



عليه طالب أبي بن علي عن السلم، عليهما علي بن الحسين أبي سمعت يقول، السلم
اليام الله حشر القيامة يوم كان قال: "إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن السلم

اليسرى وأيدها عرفات، أيام اليمنى وأيدها الجمعة، يوم اليام رأس فجعل الجسم هيئة على
أرجلها وأجعل رمضان شهر قلبها وأجعل وأالضاحي، العياد أيام أجنحتها وأجعل التروأيات، أيام
العشر". أيام

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال عمروأ، بن أحمد بكر أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
حدثنا قال إبراهيم، بن حسان حدثنا قال علي، بن الزرق حدثنا قال سهل، بن معاذ حدثنا

جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن عمروأ أبي بن وأحبيب العمش عن الثوري سفيان
أفضل أيام في عمل من قال: "ما وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن عباس، ابن عن
الجهاد وألآ الله? قال سبيل في الجهاد رجل: وألآ فقال العشر، أيام -يعني اليام هذه في منه
يرجع". لم من إلآ الله سبيل في

عليه بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال البكائاي، السرى أبي بن الرحيم عبد بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال بالكوفة،

حدثنا قال ثقة، كوفي الهمداني نصر بن محفوظ حدثنا قال الحضرمي، الله عبد بن محمد
الله صلى النبي الله: أن عبد ابن جابر عن علي بن محمد عن جابر عن شمر، بن عمروأ
التشريق. أيام آخآر وأقطع عرفة يوم الضحى في كبر وأسلم وأآله عليه

بن الله عبيد محمد أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
حدثنا قال أيوب، بن الله عبد بن إبراهيم حدثنا قال الدقاق، المخزوأمي سليمان بن محمد
عكرمة عن جابر، عن الله عبد بن شريك أخآبرنا قال القاضي، الوليد أبو الوليد بن بشر
يكتب وألم النحر على قال: "كتب وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن عباس ابن عن

بهما". تؤمروأا وألم الضحى بركعتي وأأمرت عليكم،
أبو أخآبرنا قال بشران، بن محمد بن الملك عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أحمد حدثنا قال أحمد، بن دعلج وأحدثنا قال الدارقطني، أحمد بن عمر بن علي الحسين
الدارقطني، الحسن أبو أخآبرنا قال الملك، بن محمد وأأخآبرنا السيد "ح" قال البار علي بن

حدثنا قالآ السريع، إسحاق بن محمد حدثنا قال محمد، بن الحسن بن محمد وأحدثنا قال
بن إسحاق وأهو الخراساني يعقوب أبو حدثنا قال آدم، بن يحيى حدثنا قال رافع، بن محمد

أنه عباس ابن عن عكرمة، عن بكر أبي عن القطان سعيد بن يحيى حدثني قال راهويه،
العصر. صلة التشريق أيام آخآر إلى عرفة غداة يكبر كان

وأعبد صاعد بن محمد أبو حدثنا قال الدارقطني، أخآبرنا قال بشران، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قالوا المحاملي، إسماعيل بن محمد بن الحسين وأالقاضي الدقاق أحمد ابن الكريم
عن فروأح بن الحكم بكار أبي عن القطان، سعيد بن يحيى حدثنا قال إبراهيم، بن يعقوب
آخآر من العصر صلة إلى عرفة يوم الغداة صلة من يكبر كان عباس: أنه ابن عن عكرمة

ابن عن عكرمة روأى خآصيف، خآالفه الدارقطني لنا قال بشران، ابن لنا قال التشريق، أيام
قال التشريق، أيام آخآر من العصر صلة إلى النحر يوم الظهر صلة يكبر كان أنه عباس

صلة فقال: من خآصيف عن إسرائايل وأخآالفه خآصيف، عن شريك عن وأغيره المبارك ابن
عرفة. يوم الظهر

أبو أخآبرنا قال المديني، مسلم أبو أخآبرنا قال الجوزداني، بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
حدثني قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، عقدة ابن العباس

بن وأالحسن الله عبيد بن وأيحيى وأمسلم وأمحمد جعفر بن موسى عن ناحصين حدثنا أبي،
أن السلم، عليه طالب أبي بن علي عن آبائاهم عن عمر، بن محمد بن الله وأعبد زيد

ًا بعث وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول وأشرب أكل أيام أنها التشريق أيام في منادي
تصوموها. فل

النظفر بن محمد الحسين أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
قال المزني، حدثني قال الطحاوأي سلمة بن محمد بن أحمد حدثنا قال الحافظ، موسى بن

الهاد، بن الله عبد بن يزيد عن الدراوأردي، محمد بن العزيز عبد حدثنا قال الشافعي، حدثنا
بن علي إذا يمنى نحن قال: بينما الزرقي، سليم بن عمروأ عن سلمة أبي بن الله عبد عن
يقول: وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول إن يقول، جمل على السلم عليه طالب أبي
بذلك. يصيح جمله على وأهو الناس فاتبع أحد، يصومن فل وأشرب طعم أيام هذه إن



قال أحمد، بن عبدان حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن عطاءا عن حوشب، بن العوام عن خآداش بن عبد حدثنا قال الحريش، بن زيد حدثنا

يضع أملحين، بكبشين يضحي وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان عباس ابن
محمد". من تقبل وألك منك اللهم الله وأيقول: "بسم يذبح أن أراد إذا صفائاحهما على رجله

عبد بانتقا عليه، بقراءاتي العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال لولو، بن محمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال عليه، الحافظ الغني

سليمان عن عمر بن حفص حدثنا قال بكار، بن محمد حدثنا قال مكرم، بن الحسين
قال: "يوم وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أوأفى، أبي بن الله عبد عن الشيباني
الكبر". الحج يوم الضحى

محمد أبو أخآبرنا قال الرحيم، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد

الحارث بن عمروأ عن وأهب بن الله عبد حدثنا قال بكير، بن محمد حدثنا قال الحسين،
البراءا عن فيروأز بن عبيد عن الرحمن عبد بن سليمان عن سعد، بن وأالليث لهيعة وأابن

في يجزين لآ يقول: "أربع وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال عازب، بن
لآ التي وأالعجفاءا مرضها، البين وأالمريضة ضلعها، البين وأالعرجاءا عورها، البين الضحايا: العور

تبقى".
عبد بانتخاب عليه، بقراءاتي العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال بالكوفة، النهلي الحسين بن محمد الطيب أبو حدثنا قال الحافظ، سعيد بن الغني
قال إبان، بن عمران حدثنا قال الحلواني، علي بن الحسن حدثنا قال زيدان، بن الله عبد

سلمة أم عن المسيب بن سعيد عن مسلم بن عمروأ عن أنس بن مالك عن شعبة حدثنا
أراد ذبح عنده كان وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: قال عنها الله رضي

ًا تأخآذن فل الحجة ذي هلل كان فإذا يضحى أن وأأراد يذبحه أن ًا" قال تلقن وألآ شعر ظفر
الحديث بهذا لجلسائاه: حدثنا فقلت حديثي، من ليس فقال عنه أنس بن مالك عمران: سألت

قال حديثي، من ليس قال يأخآذ، لم فقالوا: إنه حديثي، من ليس وأيقول شعبة العراق إمام
سلمة. أم على موقوف الموطأ في وأهو شعبة إلآ مالك عند يسنده الغني: لم عبد

محمد بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأتسعين إحدى سنة عليه قراءاة العسكري الدقاق عبيد بن

يزيد بن ثور عن عاصم أبو حدثنا قال الرياشي، حدثنا قال إملءا، اليزيدي معباس بن محمد
صلى النبي سمعت قال قرط، بن الله عبد عن لحى بن الله عبد عن سعد بن راشد عن
يستقر يوم القر يوم وأهو يليه الذي ثم النحر يوم اليام يقول: "أفضل وأسلم وأآله عليه الله

قال أوأ ست قال أوأ بدنات، خآمس وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي إلى الناس" وأقربت
لم وأقال أفهمها، لم كلمة قال جنوبها وأجبت فلما يبدأ، يأتيهم إليه يزدلفن فجعلن سبع،

فليقتطع. شاءا من قال? قال يليني: ما للذي فقلت أفقهها،
بقزوأين عليه بقراءاتي زاذان بن الله عبد بن عمر بن محمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال مسبح، حدثنا قال النهروأيري، بكر أبو حدثنا قال وأثلثين، أربع سنة رجب في
ً عياض بن الفضيل رأى قال الحافي، بشر حدثنا قال العظيم عبد بن عباس يسأل سائال
الحجي المنصور وأفتح المكان? قال هذا في الله غير له: تسأل فقال بالموقف، عرفة عشية
أمير يا حوائاجك? فقال منصور: سلني يا قال دخآل فلما الملك، عبد بن لهشام الكعبة

غيره. الله بيت في أسأل أن الله من لستحي المؤمنين: إني
منصور أبي القاضي عن يروأيه تعالى الله أسعده الكنى القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

ًا، قراءاة وأالده عن يروأيه إجازة الحمدوأني عنه الله رضي المام السيد عن يروأيه وأسماع
بن الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا قال ثمان، سنة القعدة ذي سلخ إملءا

حدثنا قال النصاري، عفير بن محمد بن الحسين بن الله عبد طالب أبو أخآبرنا قال شاهين،
بن الزبير عن الحسن بن بشر حدثنا قال الصفهاني، محمد أبو قتيبة بن يوسف بن الحجاج

التشريق. أيام معدوأدات" قال: هن تعالى: "أيام قوله في عباس ابن عن الضحاك، عدي. عن
التروأية، وأيوم بيوم، التروأية الحج" قال: قبل في أيام تعالى: "ثلثة قوله في عباس ابن وأعن
عرفة. وأيوم

بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
البطين مسلم عن العمش عن شعبة حدثنا قال مرزوأق، بن عمروأ حدثنا قال المكي، داوأد
العمل قال: "ما وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن عباس ابن عن جبير بن سعيد عن



الله? سبيل في الجهاد وألآ الله رسول يا قالوا الحجة، ذي عشر في منه أفضل أيام في
ذلك من يرجع لآ ثم وأماله بنفسه رجل يخرج أن إلآ الله، سبيل في الجهاد قال: وألآ
بشيءا".

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد أبو علي بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عن أيوب حدثنا قال الصمد، عبد بن العزيز عبد حدثنا قال علي، بن نصر حدثنا قال الله،
إلى وأسلم: "العمرة وأآله عليه الله صلى الله رسول قال هريرة. قال أبي عن صالح أبي

الجنة". إلآ له جزاءا لآ المبروأر وأالحج بينهما، لما كفارة العمرة
بن العزيز عبد القاسم أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

قال موسى، بن عمران حدثنا قال زكريا، بن قاسم حدثنا قال الحرقي، محمد بن جعفر
عن لبابة، أبي بن عبدة عن إسحاق أبي بن يحيى حدثنا قال سعيد، بن الوارت عبد حدثنا
عبد حدثني وأقال عمر، بن الله عبد مولى الله عبد أبو حدثني قال ثابت، أبي بن حبيب

من قال: "ما وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن بالبيت نطوف وأنحن عمروأ بن الله
الله? قال: سبيل في الجهاد الله: وألآ رسول يا العشر. قالوا أيام من أحرى فيهما العمل أيام
يرجع". لم ثم وأماله بنفسه خآرج رجل إلآ الله، سبيل في الجهاد وألآ

جعفر حدثنا قال بجرجرايا، المفيد بكر أبو حدثنا قال الزجي، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن إبراهيم حدثنا قال معاوأية، بن زهير حدثنا قال العقيلي، جعفر أبو حدثنا قال محمد، بن

الله صلى الله رسول عند قال: كنت عمروأ بن الله عبد عن باباه بن الله عبد عن المهاجر
اليام هذه من العمل فيهن أفضل أيام من فقال: "ما العمال فذكر وأسلم وأآله عليه

سبيل في الجهاد قال: وألآ فأكبره، الله? قال سبيل في الجهاد رسول: وألآ يا قالوا العشر،
فيه". نفسه مهجة يكون ثم الله سبيل في وأماله بنفسه الرجل يخرج أن إلآ الله،

محمد بن محمود حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عكرمة عن جابر عن شريك حدثنا قال حمويه، بن يحيى بن زكريا حدثنا قال الواسطي،

عليكم، يكتب وألم النحر علي وأسلم: "كتب وأآله عليه الله صلى النبي قال عباس، ابن عن
بها". تؤمروأا وألم الضحى بصلة وأأمرت

بن محمد بكر أبو القاضي حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
قال الجراجراي، الصباح محمد بن أحمد بن جعفر حدثنا قال العاقولي، حمدان ابن إبراهيم

بن جعفر عن علي بن زيد بن الحسين حدثنا قال عليه، قراءاة الزهري مصعب أبو حدثنا
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي الله: أن عبد بن جابر عن السلم عليهم أبيه عن محمد،

ًا، بالحربة بيده بدنة نحر بضعة منها فأخآذ جزوأر بكل أمر ثم وأكل، النحر هذا وأقال قيام
مرقها". من وأشرب لحومها من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي فأكل فطبخت،

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال حرب، بن زهير خآيثمة أبو حدثنا قال الموصلي، يعلى أبو أخآبرنا قال حيان، ابن أخآبرنا
بن عطاءا عن اسمه، أيوب اليماني الجمل أبو حدثنا قال الحميد، عبد بن الله عبد حدثنا

وأسلم: "الجزوأر عليه الله صلى الله رسول قال الله عبد عن الرحمن عبد أبي عن السائاب،
عشرة". عن الضحى في

قال يعلى، أبو حدثنا قال محمد، أبو هو حيان ابن أخآبرنا قال هذا، محمد أخآبرنا "وأبه" قال
جابر عن عطاءا عن أنيسة أبي بن زيد عن عمروأ، عن الله عبيد حدثنا قال هاشم، حدثنا

الله صلى الله رسول فأمرنا أيام، ثلثة فوق الضاحي لحوم نمسك لآ قال: كنا الله عبد بن
وأنتزوأد. نأكل أن وأسلم وأآله عليه

حدثنا قال الكشي، مسلم أبو حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
ابن عن عكرمة عن حيان، أبي بن علي عن بنداق حدثنا قال الخطاب، بن العزيز عبد

عليكم وأهو فريضة على وأسلم: "الضحى وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس،
سنة".

بجرجرايا، المفيد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الزجي القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبيد حدثنا قال المنصور، جعفر أبي بن عيسى بن هاروأن بن محمد إسحاق أبو حدثنا قال
عن قتادة عن شعبة، عن شريك حدثنا قال عمي، حدثنا قال الزهري، عن سعد بن الله

وألقد وأيكبر، وأيسمي أملحين بكبشين يضحي كان وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن أنس
صفاحهما. على قدمه وأاضع بيده يذبحهما رأيتهما



بن أحمد بن الحسن الله عبد أبو حدثنا قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
بن الربيع بن غسان حدثنا قال الموصلي عمير بن يعلى بن أحمد حدثنا قال الموصلي فهد

أكبر، وأالله وأبالله الله فقل: بسم أضحيتك ذبحت قال: إذا أنه عامر عن الشعبي، مولى خآثيم
العليم. السميع أنت إنك مني تقبل وأإليك منك اللهم

بعرفة يدعو وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: رأيت عباس ابن "وأبإسناده" عن
المسكين. كاستطعام صدره في وأيده الموقف في

أحمد علي أبو حدثنا قال حمدان، بن علي بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد محمد أبو حدثنا قال إجازة، العدل الصفهاني الرحيم عبد بن محمد بن الله عبد بن

المحصي، المصفى بن محمد حدثنا قال زرعة، أبو حدثنا قال إملءا، حاتم أبي بن الرحيم
أقامهن: أوأل من ليال قال: خآمس الخراساني، عطاءا عن نجيح بن تمام بن بقية حدثنا قال
ًا، وأيصبح يقومها رجب من ليلة ًا، يصبح يقومها شعبان من النصف وأليلة صائام وأليلة صائام

ًا، وأيصبح يقومها الفطر ًا، وأيصبح يقومها الضحى وأليلة مفطر يقومها عاشوراءا وأليلة مفطر
ًا وأيصبح مماته. وأبعد حياته في شهيد أجر له الله كتب صائام

حدثنا قال الحضرمي، حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن يزيد عن إبراهيم عن الكلئاي، ربيعة بن محمد حدثنا قال الواسطي، حرب ابن محمد
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن طاوأوأس عن دينار، بن عمروأ

عيد". يوم في ينحر نحير من الله إلى أحب شيءا في الورق أنفقتم وأسلم: "ما
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال غزوأان، بن محمد بن أحمد حدثنا قال حيان، بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
قال: عمر ابن عن نافع عن العمري عمر بن الله عبد حدثنا قال طلحة، بن كامل حدثنا
في فيذهب المصلى إلى العيد يوم يخرج وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول كان

عنزة. له وأتركز آخآر طريق في وأيرجع طريق

 عشر السابع الحديث
فضله وأذكر وأصومه عاشوراءا ذكر
 بذلك يتصل وأما

الله أسعده الكنى الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبي القاضي عن يروأى وأهو تعالى،

بالله المرشد المام حدثنا قال قراءاة، وأالده عن ذلك يروأي وأهو عليه، قراءاة الحمدوأني
قال وأسبعين، خآمس سنة المحرم من الثاني الخميس يوم لفظه من إملءا عنه الله رضي
بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا
حدثنا قال مظفر، بن بشر بن محمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد
ابن عن المنهال أبي عن أمية بن إسماعيل عن خآالد بن الزنجي حدثنا قال عمروأ، بن داوأد

اليهود تصومه يوم إنه وأقيل عاشوراءا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله لرسول ذكر عباس،
اليوم وأصمنا خآالفناهم عشنا وأسلم: إن وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال وأتعظمه،
ذلك. قبل وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول وأقبض قال التاسع،

غيلن بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي المام السيد "وأبه" إلى
حدثنا قال إملءا، الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي

أبو وأأخآبرنا السيد "رجع" قال الزهراني الربيع بن حدثني قال أحمد، ابن - يعني الله عبد
محمد طاهر أبو حدثنا قال المحدث، مندوأيه بن سبط الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بكر
الله عبد محمد أبو أخآبرنا قالآ منهما، وأاحد كل على عليه بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن
قال سعيد، بن قتيبة حدثنا قال الفريابي، بكر أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن

رسول قال قال هريرة، أبي عن الرحمن عبد بن حميد عن بشر أبي عن عوانة أبو حدثنا
وأأفضل المحرم، الله شهر رمضان بعد الشهور وأسلم: "أفضل وأآله عليه الله صلى الله

غيلن. لآبن الحديث الليل" لفظ صلة الفريضة بعد الصلة
قال عليه، بقراءاتي المقري الجوزداني الحسين بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا
بن أحمد الله عبد أبو أخآبرنا قال الهمداني، عقدة ابن سعيد بن محمد بن أحمد العباس
عن جنادة، أبو السلولي مخارق ابن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال سعيد، بن الحسن
عليهم علي عن آبائاه عن علي، بن زيد الحسين أبي الشهيد المام عن البريد بن هاشم



ًا كان السلم: أنه علي رآه فلما السلم، عليهما علي بن الحسين فأقبل الرحبة في قاعد
ًا ذكر الله إن قال مقبلً، السلم عليه وأالرض" وأالله السماءا عليهم بكت فقال: "فما قوم

وأالرض. السماءا عليه لتبكين ثم ليقتلنه،
قال: بكاءا السلم عليهما علي عن آبائاه، عن أبيه عن الله عيد بن يحيى "وأبإسناده" عن

تعالى. الله أطلعها حمرة السماءا
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو حدثنا قال العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
عن عمارة أبي عن مخمره، بن القاسم عن كهيل بن سلمة عن سفيان حدثنا قال نعيم،
أن قبل عاشوراءا بصوم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: أمرنا سعد بن قيس
بزكاة وأأمرنا نفعله وأنحن ينهنا وألم يأمرنا لم رمضان شهر نزل فلما رمضان، شهر ينزل

نفعله. وأنحن ينهنا وألم يأمرنا لم الزكاة نزلت فلما تنزل، أن قبل الفطر
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد حدثنا قال كريمة، أبي بن عبيد بن إسماعيل حدثنا قال الحسين، ابن أحمد أخآبرنا
قال: ذكر عمر ابن عن نافع عن بخت بن الوهاب عبد عن الرحمن عبد أبي عن سلمة،

وأآله عليه الله صلى النبي فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي عند عاشوراءا يوم
كره وأمن فيصمه يصومه أن منكم أحب من الجاهلية، أهل يصومه يوم وأسلم: "كان

فليدعه".
أصل من عليه بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

منزله في عليه قراءاة وأالبروأجردي الخطيب محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال كتابه،
إسحاق أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين ثمان سنة من شوال في هريرة أبي درب في

بن محمد حدثنا قال بسيفنة، المعروأف الهمداني الكسائاي يزيد بن الحسين بن إبراهيم
بن الله عبد بن محمد عن أسلم بن سلمة بن الله عبد حدثنا قال جعفر، بن إسماعيل

صلى الله رسول أن الخدري سعيد أبي عن أبيه عن المازني، صعصعة أبي بن الرحمن عبد
كلها". سنته عليه الله وأسع عاشوراءا يوم أهله على وأسع قال: "من وأسلم وأآله عليه الله

حدثنا قال عليه، قراءاة الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال المقري، عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو

سمعت قال سفيان، حدثنا قال الشافعي، حدثنا قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي، سلمة
وأآله عليه الله صلى النبي عملت يقول: ما عباس ابن سمعت قال يزيد، أبي بن الله عبيد

ًا صام وأسلم عاشوراءا. يوم - يعني اليوم هذا إلآ اليام على فضله يتحرى يوم
نزيل القزوأيني العجلي الملك عبد بن هبيرة بن الواحد عبد مضر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

المقري حماد بن صالح بن أحمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال بها، عليه بقراءاتي همذان
بن عمران بن محمد بشر أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين أربع سنة رجب في الحديد بياع

أخآبرنا قال رزمة، أبي بن العزيز عبد بن محمد عمر أبو حدثنا قال الرازي، الدستكي الجنيد
قال قال قتادة، أبي عن الخليل أبي عن عطاءا عن ليلى أبي ابن عن موسى، بن الفضل
سنة". كفارة عاشوراءا يوم صوم وأسلم: "في وأآله عليه الله صلى الله رسول

قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
الشعث بن محمد علي أبو حدثنا قال الديباجي، سهل بن أحمد بن سهل محمد أبو أخآبرنا

حدثنا قال محمد، بن جعفر بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثني قال بمصر، الكوفي
يقول: السلم عليه طالب أبي بن علي قال: كان أبيه عن جعفر جده عن أبيه عن أبي

ًا وأالعاشر عاشوراءا يوم صوموا أحدكم به يعلم لم فإن قبله، التي السنة كفارة فإنه احتياط
صومه. فليتم يأكل حتى

قال عليه، بقراءاتي السواق بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عاصم بن أحمد بن جعفر حدثنا قال ماسى، بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

عبد عن قتادة عن سعيد حدثنا قال شعيب، حدثنا قال عمر، بن هشام حدثنا قال النصاري،
وأآله عليه الله صلى الله رسول على قال: غدوأنا عمه عن الخزاعي سلمة بن الرحمن

بقية فقال: صوموا تغدينا اليوم? فقلنا: لقد صمتم فقال: هل تغدينا، وأقد عاشوراءا يوم وأسلم
يومكم.

عن سعيد حدثنا قال شعيب، حدثنا قال هشام، حدثنا قال جعفر، حدثنا "وأبإسناده" قال
عليه الله صلى الله رسول عباس: أن ابن عن يزيد، أبي بن الله عبد عن صبيح ابن يحيى
ً يوم صوم يتوخآى يكن لم وأسلم وأآله عاشوراءا. يوم إلآ يوم على فضل



قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الحضرمي، الله عبد بن محمد حدثنا قال الطبراني، سليمان القاسم أبو أخآبرنا
جبر، أبي عن عروأة عن شبل عن سليمان، بن جعفر حدثنا قال الواسطي، وأهب بن سعيد

ًا قال: صحبت ثم عليه وأأثنى الله فحمد المنبر، فصعد الكوفة أتى حتى السلم عليه علي
بلءا فيهم وأجل عز الله نبل ظهرانيكم? قالوا: إذا بين بينكم بدرته نزل إذا أنتم قال: كيف

ًا، أقبل ثم فليقتلنكم إليهم وألنخرجن ظهرانيكم بين لينزلن بيده نفسي فقال: وأالذي حسن
عذر وألآ نجاة لآ نجاة غروأراأحبوا بالغروأر أوأردوأهم يقول: هم
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عمروأ بن أحمد بكر أبو حدثنا قال حيان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن جعفر بن محمد حدثنا قال الجوهري، سعيد بن إبراهيم حدثنا قال الخالق، عبد بن

سلمة، أبي بن عمر بن محمد بن الرحيم عبد سمعت قال الحسين، بن علي بن محمد
إلى السلم عليه جبريل قالت: جاءا عنها الله رضي سلمة أم عن جده عن أبيه عن يذكر
فقال: إن السلم، عليهما وأالحسين الحسن عليه فدخآل وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي
مقتله? قالت: تربة من أريك قال: ألآ ثم - بعدك، السلم عليه الحسين - يعني تقتله أمتك

ليلة كان فلما قاروأرة، في وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فجعلهن بحصيات فجاءاه
ً سلمة: سمعت أم قالت السلم عليه الحسين قتل ً القاتلون يقول: أيها قائال جهل

ًاأبشروأا وأالتنكـيل بالعذاب حسـينـ
 النجيل وأصاحب وأموسى داوأوأد ابن لسان على لعنتم قد

دم. فيها حدث قد فإذا القاروأرة قالت: ففتحت فبكيت، قالت
محرم من عشر الرابع الخميس يوم في قبره الله نور الجل المام السيد حدثنا "وأبه" قال

قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا سبع سنة
بن يحيى حدثنا قال الطبراني، أيوب بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه

سمعت يقول، المزني ظريف بن غطفان أبا سمع أنه أمية، بن إسماعيل حدثني قال أيوب،
بصيامه، وأأمر عاشوراءا يوم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول يقول: صام عباس ابن

وأآله عليه الله صلى لله رسول وأالنصارى? فقال اليهود تعظمه يوم الله: إنه رسول يا فقالوا
توفي حتى المقبل عام يأت فلم التاسع، صمنا الله شاءا إن المقبل عام كان وأسلم: إذا

وأسلم. وأآله عليه الله صلى الله رسول
المحدث مندوأيه ابن سبط الرحمن عبد بن محمد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه بقراءاتي
إسماعيل حدثنا قال الزهراني، الربيع أبو حدثنا قال السلمي، الرحمن عبد بن عمر حفص

صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن عياض أبي عن الهجري إبراهيم عن زكريا بن
فصوموه". تصومه النبياءا كانت عاشوراءا يوم وأسلم: "إن وأآله عليه الله

عليه، قراءاة الصعدي الشاه العلءا بن أحمد بن أحمد بن محمد العلءا أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال خآليفة، أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال

هشام رباح: يا أبي بن عطاءا لي قال قال هشام، حدثنا قال الطيالسي، الوليد أبو حدثنا
عن إياس بن حرملة بن حرملة عن الخليل أبو صالح حدثني قبلكم، من جاءا حديث هذا
سنة". كفارة عاشوراءا وأسلم: "صيام وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال قتادة، أبي

قال عليه، قراءاتي بعد الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال منيع، ابن حدثنا قال العدل، سبك بن محمد بن عمر حدثنا قال شاهين، بن عمر حدثنا
عبد عن جرير بن غيلن حدثنا قال ميمون، بن مهدري حدثنا قال طلحة، بن كامل حدثنا
ً أن قتادة أبي عن معبد بن الله عاشوراءا? قال: صيام الله: أرأيت رسول يا قال رجل

السنة. يكفر أن الله على أحتسب
حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

بن الحسن حدثنا قال الشاهد، الخراجي علي بن الحسن بن علي بن الحسن أبو القاضي،
بن صدقة عن أسامة أبو حدثنا قال الوأدي، الله عبد ابن عمروأ حدثنا قال شعبه، بن محمد

يوم قال: كان موسى أبي عن شهاب ابن طارق عن مسلم بن قيس عن أراه عمران، أبي
عليه الله صلى الله رسول فسئل حليهم، نساءاهم وأيلبسون خآيبر أهل يصومه يوم عاشوراءا

صوموه. فقال عاشوراءا، يوم عن وأسلم وأآله
أخآبرنا قال عليه، قراءاة الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو



ابن عن سفيان وأأخآبرنا قال الشافعي، حدثنا قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي، سلمة أبي
على عاشوراءا يوم سفيان أبي بن معاوأية سمعت قال الرحمن، عبد بن حميد عن شهاب

صلى النبي سمعت المدينة، أهل يا علماؤكم فقال: أين كمه من قصة وأأخآرج المدينة، منبر
اتخذها حين إسرائايل بنو هلكت وأقال: إنما هذه مثل عن ينهي وأسلم وأآله عليه الله

إني اليوم: "يقول هذا في وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال ثم نساؤهم،
فليصم". شاءا فمن صائام،

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الخاركي، المغيرة أبي ابن الرحمن عبد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال الكبير، الطريفي

حدثنا قال مسرهد، بن مسدد حدثنا قال المازني، حبان بن محمد العباس أبو حدثنا قال
قال قال قتادة، أبي عن إياس، بن خآزيمة عن مجاهد عن منصور، عن سفيان عن يحيى

وأصوم وأبعده قبله سنتين كفارة عرفة وأسلم: "صوم وأآله عليه الله صلى الله رسول
سنة". كفارة عاشوراءا

الخطيب الصعدي الشاه بن العلءا بن أحمد بن محمد العلءا أبو أخآبرنا قال أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال بأصفهان، عليه قراءاة
حدثنا قال المفضل، بن بشر حدثنا قال علي، بن عمر حدثنا قال منده، بن يحيى بن محمد
عليه الله صلى الله رسول قالت: أرسل عفري بن معوذ بنت الربيع عن ذكران بن خآالد
ًا أصبح كان من المدينة حول، التي النصار قرى إلى وأسلم وأآله وأمن صومه، فيتم صائام
ًا كان اللعبة وأنجعل المسجد إلى وأنذهب الصبيان وأيصوم نصومه بعد وأكنا يومه بقية مفطر
الفطار. عند يكون حتى إياه أعطيناه أحدهم بكى الملون- فإذا -الصوف العهن من

الواعظ شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
يعقوب بن عباد حدثنا قال سليمان، بن الله عبد حدثنا قال أبي، حدثنا قال عليه، بقراءاتي

ينزلون الجصاصون قال: كان الكلبي حيان أبي عن الفقيمي، زياد أبو أخآبرنا قال الروأاحي،
الحسين على الجن نوح فيسمعون السلم، عليهما علي بن الحسين قتل حين الجبانة إلى

 الخدوأد في بريق جبينـهفله الرسول يقولون: مسح وأهم السلم عليه
الـجـدوأد خآير قريشجده عليا من أبواه

العامري عفان بن علي بن محمد حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبيد أخآبرنا "وأبه" قال
عن سليم، أبي إمام عن يمان بن علي حدثنا قال الثعلبي، سعيد أبو حدثنا قال بالكوفة،

ًا: أيرجو الروأم كنائاس من كنيسة في وأجدنا قالوا الروأم بلد غزوأا له أشياخ ًا مكتوب معشر
ًاشفاعة قتلوا الحساب يوم جده حسين
عام. بثلثمائاة نبيكم يبعث أن كنيستكم? قالوا: قبل في هذا كتب للروأم: متى قلت قال

حدثنا قال عيسى، بن الوهاب عبد حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبيد أخآبرنا "وأبه" قال
أبي عن شريك عن محاضر حدثني قال دكين،، بن الفضل حدثنا قال سهل، ابن الفضل
الصبيان. به وأيلعب وأيضحك وأيحدث يبول السلم عليه الحسين قاتل قال: رأيت الطفيل

بقراءاتي التنوخآي الفهم أبي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قال عليه، قراءاة البزار العطار بن جعفر بن الحسن بن علي الحسين أبو حدثنا قال عليه

عمر أخآبرنا قال يعقوب، بن عباد حدثنا قال الخثعمي، الحسيني ابن محمد جعفر أبو أخآبرنا
بن مسبب عن إدريس أبي عن أبيه عن كهيل عن سلمة بن محمد عن المسلي شبيب بن

من عباس ابنا يغرنكم لآ ألآ بيتي أهل عن محدثكم قال: إني السلم عليه علي عن خآيثمة
لو النسمة وأبرأ الحبة خآلق وأالذي بحسن، تطيقون لآ أراكم وأإني ألآ جعفر، وأابن ألآ يميني

منكم فهو حسين وأأما ألآ عصفور، خآبالة حربكم من عنكم أغنى ما البطان خآلقتا التقت قد
حتى حقكم، عن وأتخاذلكم باطلهم، على باجتماعهم لآ هو عليكم ليظهرن وأالله منه، وأأنتم

الباكيان، يقوم حتى سبه، غاب وأإذا جزمه، شهد إذا عبد الرجل يستعبد كما يستعبدوأنكم
لهم، يوم بشر لجمعتكم حجر كل تحت فرقوكم لو الله وأأيم لدنياه، وأالباكي لدينه الباكي
حتى اليوم ذلك الله يطول يوم، إلآ الدنيا من يبق لم وألو النسمة وأبرأ الحبة خآلق وأالذي
ً الرض يمل متى رجل الرض يملك ًا، عدلآ ًا ملئت كما وأقسط ًا، جور لم ذلك كان فإذا وأظلم
بخنجر، فيه ترموا وألم بسهم فيه ترموا وألم بسيف فيه تضربوا وألم برمح فيه تظنوا

رأسه على فطأوأه البحر في غرق أمية بني من الرجل وأرأيتم ذلك كان فإذا الله، فاحمدوأا
ًا. وأجل عز الله لدين لبغي وأاحد رجل إلآ منهم يبق لم لو النسمة وأبرأ خآلق فوالذي شر

أبي بن أحمد العباس أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
بن نصر الفتح أبو العدل السيد المام القاضي أخآبرنا قال تعالى، الله أسعده الكني الحسن



بن المير أحمد بن عيسى بن الله عبد بن علي بن محمد بن مهدي بن نصر بن مهدي
عليهم طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن الصغر الحسين بن علي بن عيسى

تعالى بالله المرشد المام السيد حدثنا قال عليه، بقراءاتي تعالى الله رحمه الرفدي السلم،
بن بكر أبو أخآبرنا قال وأسبعين، ثمان سنة محرم من الثالث في أمله عنه، الله رضي
أحمد بن الله وأعبد القاضي يوسف حدثنا قال له، الحديث وألفظ الطبراني أخآبرنا قال ريذة،

بن سبط الرحمن عبد بن محمد بن أحمد بكر أبو وأأخآبرنا السيد "رجع" قال حنبل بن
قالآ عليه، قراءاة الصعدي الشاه بن العلءا أبو وأأخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المحدث مندوأيه

يحيى بن محمد أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا
عن الورد، بن الجبار عبد حدثنا قال النمرسي، حماد بن العلى عبد حدثنا قالوا المروأزي،

الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن زيد أبي بن الله عبيد عن مليكة أبي ابن
وأعاشوراءا". رمضان شهر إلآ الصيام في يوم على فضل ليوم وأسلم: "ليس وأآله عليه

عليه بقراءاتي الضرير العطار أحمد بن المظفر بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد بن محمد بن الله عبد بن محمد أبو أخآبرنا قال داره، باب على بواسط
يحيى. عن مسدد حدثنا قال الجمحي، الحباب بن الفضل الخليفة أبو حدثنا قال السقا،

ًا الرحمن عبد عن أبي حدثني قال الخليفة، أبو وأحدثنا "رجع" قال عن سفيان عن جميع
قال: أمرنا سعد بن قيس عن عمارة أبي عن مخيمرة أبي بن القاسم عن كهيل بن سلمة
وأكنا عنه ننه وألم به نؤمر لم رمضان افترض فلما رمضان، يفترض أن قبل عاشوراءا بصوم
نفعله.

المحدث مندوأيه بن سبط الرحمن عبد بن محمد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي

بن دوأاد عن سفيان حدثنا قال علي، بن نصر حدثنا قال وأعبدان، النبيل عاصم أبي بن بكر
صلى النبي عن قتاده، أبي عن حرملة بن إياس عن الخليل أبي عن قزعة أبي عن سابور

سنة". صيام يعادل عاشوراءا قال: "صيام وأسلم وأآله عليه الله
قال بقزوأين، عليه بقراءاتي زيدان بن الله عبد بن عمر بن محمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه
قال البلدي، السكين بن عيسى بن أحمد حدثنا قال فتح، بن الحسن بن محمد حدثنا

قال العقيلي، معاوأية بن جراد بن حدثنا قال بحران، الحراني القاسم بن هاشم حدثني
يوم وأسلم: "صيام وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال جراد، بن الله عبد حدثني

الصبر". يوم صيام وأهو سنة، صيام يعادل عاشوراءا
الفضل بن العباس حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

ريذة، ابن وأأخآبرنا قال "رجع" السيد العبشي المبارك بن الرحمن عبد حدثنا قال السفاطي،
قالآ الضبي، عمروأ بن داوأد حدثنا قال هاروأن، بن موسى حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال

قال: عباس ابن عن المنهال أبي عن أمية ابن إسماعيل عن الزنجي، خآالد بن مسلم حدثنا
صلى النبي فقال عاشوراءا، يوم يصومون اليهود أن وأسلم وأآله عليه الله صلى للنبي ذكر
التاسع". اليوم وأصمنا خآالفناهم عشنا وأسلم: "إن وأآله عليه الله

عليه، قراءاة الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد أخآبرنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال

بن محمد أخآبرنا قال الشافعي، حدثنا قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي، سلمة بن محمد
عباس، ابن عن عمر بن الله عبد عن عباس، بن القاسم عن ذؤيب أبي ابن عن إسماعيل

اليوم لصومن قابل إلى سلمت قال: "لئن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن
التاسع".

يقول يزيد أبي بن الله عبد سمع عيينة بن سفيان عن الشافعي حدثنا "وأبإسناده" قال
بيهود. تشبهوا وألآ وأالعاشر التاسع يقول: صوموا عباس ابن سمعت

قال عليه، قراءاة الصعدي الشاه بن العلءا بن أحمد بن محمد العلءا أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن حجاج حدثنا قال عون، بن إبراهيم حدثنا قال البزار، محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا
بن سليمان عن حكيم، بن يعلى حدثنا قال الجهضمي، زكوان بن محمد حدثنا قال نصير،

وأسع وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن الله عبد أبي
سنته". سائار عليه الله وأسع عاشوراءا، يوم أهله على

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الكاتب، الله عبد بن الجزاءا حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد بكر أبو

عليه آدم على تعالى الله تاب قال الزراري، عن أحمد أخآبرنا قال النباري، محمد أبو حدثنا



السلم عليه نوح سفينة استوت وأفيه عاشوراءا، يوم وأهو المحرم، من عشر في السلم
الله تاب وأفيه موسى، الله كلم وأفيه البحر، السلم عليه موسى عبر وأفيه الجودى، على
وأفيه الحوث، بطن من السلم عليه يونس الله أخآرج وأفيه يونس، قوم على وأجل عز

سنة. ستين صام كمن كان اليوم ذلك صام فمن الجب، من يوسف تعالى الله أخآرج
بقراءاتي المقري الجوزداني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه،
حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال عقدة، بن

السماءا، احمرت السلم عليه علي ابن الحسين قتل قال: لما التيمي حيان أبي عن حصين
زكريا بن يحيى بعد أحد على بكت ما إنها أما بواكيها، السماءا خآيثم: بكت بن الربيع فقال

السلم. عليه قبله السلم عليهما
عن الحسن، بن الله عبد بن محمد عن السمان مسكين عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

عليه الحسين قتل حتى السماءا في الحمرة هذه تر قال: "لم السلم عليهم جده عن أبيه
السلم".

بكر أبو حدثنا قال إجازة، أبي أخآبرني قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال محلم، أبو حدثنا قال الصباح، بن علي حدثنا قال الصولي، يحيى ابن محمد

عليه الحسين بن لعلي يوسف بن الحجاج قال قال دينار، ابن عمروأ عن عيينة بن سفيان
لم أنه عمروأ: وأذلك قال شيخهم، عند الزبير آل من شيخكم عند أكرم كنتم السلم: أنتم

عليه الحسين قبل قتل إلآ السلح حمل يده أطاقت هاشم بني من أحد الطف يشهد
ابني وأعامر عباد ابنيه بين العشى من فطاف الزبير، بن الله عبد الحجاج وأقتل السلم،

ًا الله، عبد عليهما. يده وأاضع
سنة المحرم من عشر السابع في أمله تعالى الله رحمه المام السيد حدثنا "وأبه" قال

قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال وأأربعمائاة، وأسبعين ثماني
الحضرمي، الله عبد بن محمد حدثنا قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه
عبيد عن دينار بن عمروأ عن الورد بن الجبار عبد حدثنا قال سلم، بن عون حدثنا قال
رمضان شهر إلآ فضل يوم على ليوم قال: ليس يرفعه عباس ابن عن يزيد أبي بن الله

عاشوراءا. وأيوم
الله عبد بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال زائادة، بن أخآبرنا السيد "وأبه" قال
عبيد بن أحمد حدثنا قالوا الرازي، سعيد بن وأعلي المعمري علي ابن الحسن الحضرمي

السائاب، بن عطاءا عن غطاش عن عياس ابن بكر أبو حدثنا قال المخرمي، بسطاس الله
وأآله عليه الله صلى الله رسول رأيت قال: ما عباس ابن عن يزيد أبي بن الله عبيد عن

عاشوراءا. يوم إلآ يوم على يوم فضل وأسلم
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الحناوأي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

سلمة بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال المقرئ، عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر
عروأة بن هشام عن مالك وأأخآبرنا قال الشافعي، حدثنا قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي،

في قريش تصومه يوم عاشوراءا يوم قالت: كان أنها المؤمنين أم عائاشة عن أبيه عن
النبي قدم فلما الجاهلية، في يصومه وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول وأكان الجاهلية،

الفريضة كان رمضان فرض فلما بصيامه، وأأمر صامه المدينة وأسلم وأآله عليه الله صلى
تركه. شاءا وأمن صامه شاءا فمن عاشوراءا، يوم وأترك

الحسن أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال الصقر، بن أحمد حدثنا قال الوراق، لولو بن أحمد بن محمد بن علي
الله عبد حدثني قال جرير، بن غيلن حدثنا قال زيد، بن حماد حدثنا قال حسان، بن عبيد

قال: "صيام وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن قتادة أبي عن الزماني، معبد بن
بعده". التي وأالسنة قبله التي السنة يكفر أن وأجل عز الله على أحتسب إني عرفة يوم

المحدث مندوأيه بن سبط الرحمن عبد بن محمد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال بأصفهان، الحوارين سكة في أصله من عليه بقراءاتي

أبو حدثنا قال العطار، سنان بن أحمد بن جعفر حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد
عبد أبي عن مناه بن سعد عن جابر عن سفيان عن هشام، بن معاوأية حدثنا قال كريب،

به وأيأمر عاشوراءا يوم يصوم يوم كان أنه السلم، عليه طالب أبي بن علي عن الرحمن
يصومه. كان وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن وأيخبر



أبو حدثنا قال عليه، قراءاة الصعدي الشاه بن العلءا بن محمد العلءا أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال المروأزي، يحيى بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
امرأته عن هنيدة عن الصباح، بن الحر عن عوانة أبو حدثنا قال علي، بن عاصم حدثنا
وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: كان وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أزوأاج بعض

عاشوراءا. وأيصوم الحجة ذي تسع يصوم وأسلم
المحدث مندوأيه بن سبط الرحمن عبد بن محمد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي
جعفر عن عيينة بن سفيان حدثنا قال العلءا، ابن الجبار عبد حدثنا قال الحسن، بن إبراهيم
في بالكوفة رأينا من أفضل من وأكان المنتشر، بن محمد بن إبراهيم عن الكوفي الحمر
سنته. سائار عليه الله وأسع عاشوراءا يوم عياله على وأسع من أن بلغه أنه زمانه،

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
الفقيه زياد بن محمد بن الله عبد بكر أبو حدثنا قال الجريري، رزق بن العباس بن أحمد

صلى النبي أن قتادة أبي عن حرملة أبي عن الخليل أبي عن قزعة أبي عن النيسابوري،
سنة" كفارة عاشوراءا يوم وأصوم سنتين، كفارة عرفة يوم قال: "صوم وأسلم وأآله عليه الله

 عشر الثامن الحديث
وأفضله رجب صوم

بن أحمد العباس أبي الدين عماد الجل القاضي إلى بذلك"وأبالسناد" المتقدم يتصل وأما
أبي بن حيدر بن الحسن بن بينمان السديد الشيخ أخآبرنا قال الله أسعده الكني الحسن

قال وأخآمسمائاة، وأعشرين نيف سنة شهور في عليه بقراءاتي الزيدي الرازي الكاتب عدي
الحسين الله عبد أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد المام السيد حدثنا

قال منها، رجب من الخامس في وأسبعين سبع سنة الشجري الحسني زيد بن إسماعيل بن
سعيد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي محمد بن الحسن بن علي الحسن أبو القاضي أخآبرنا
بن الله عبد حدثنا قال الزجاج، بن أحمد سهل أبو حدثنا قال أحمد، بن حامد بن عثمان
يوسف بن محمد حدثنا قال سابور، بن داوأد عن سفيان حدثنا قال المخرمي، أيوب

بن عمارة العبدي حدثنا قال علي، بن محمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال الهرازادي،
إن وأسلم: "ألآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الخدري، سعيد أبي عن جويرة
الشهور من شهر يقاربه لآ لنه الصم سمى وأإنما عظيم، شهر وأهو الصم الله شهر رجب
ً حرمة لم السلم جاءا فلما جاهليتها، في تعظمه الجاهلية أهل كان وأقد الله، عند وأفضل
ًا إلآ يزدد أمتي، شهر وأرمضان شهري وأشعبان الله شهر رجب شهر إن ألآ وأفضلً، تعظيم

ًا رجب من صام فمن ألآ ًا يوم ًا إيمان في صومه وأأطفأ الكبر الله رضوان استوجب وأاحتساب
ًا الرض مثل أعطى وألو النار، أبواب من باب عنه وأأغلق تعالى، الله غضب اليوم ذلك ذهب

إذا الحساب يوم دوأن الدنيا من بشيءا أجره يستكمل وألآ صومه من بأفضل ذلك كان ما
أعطيه الدنيا عاجل في بشيءا دعا إن مستجابات دعوات عشر أمسى إذا وألو لله، أخآلصه

من صام وأمن وأأصفيائاه، وأأحبابه الله أوألياءا من داع دعا ما أفضل الخير من له ادخآر وأإلآ
الكرامة، من الله عند له ما الرض وأأهل السماءا أهل من الواصفون يصف لم يومين رجب
بلغت، ما أعمالهم بالغة عمرهم في الصادقين من عشرة أجور مثل الجر من له وأكتب

وأيكون الجنة يدخآل حتى زمرتهم في وأيحشره فيه يشفعون ما مثل في القيامة يوم وأيشفع
ًا النار وأبين بينه الله جعل أيام ثلثة رجب من صام رفقائاهم. وأمن من ًا قال أوأ خآندق حجاب

ًا، سبعين مسيرة طوله وأوأجبت علي حقك وأجب إفطاره: لقد عند وأجل عز الله وأيقول عام
تأخآر.  وأما تقدم ما ذنوبه من غفرت قد أني ملئاكتي يا أشهدكم وأوألآيتي، محبتي لك

المسيح وأفتنة وأالبرص الجذام من كلها البليا من عوفي أيام أربعة رجب من صام وأمن
وأأعطي التوابين، الوأابين اللباب أوألى أجور مثل وأكتب القبر، عذاب من وأأجير الدجال،

ًا كان أيام خآمسة رجب من صام العابدين. وأمن أوأائال في بيمينه كتابه عز الله على حق
عدد له وأكتب البدر، ليلة كالقمر وأوأجهه القيامة يوم وأبعث القيامة، يوم يرضيه أن وأجل
صام وأمن شئت، ما ربك على تمن له وأيقال حساب، بغير الجنة وأأدخآل حسنات عالج رمل
ًا أشد يتلل نور وألوجهه قبره من خآرج أيام ستة رجب من وأأعطي الشمس، نور من بياض
ًا ذلك سوى له على يمر حتى المنين من وأبعث القيامة، يوم الجمع أهل له يستضيءا نور

عليه تعالى الله وأيقبل الرحم وأقطيعة الوالدين عقوق من وأيعافى حساب، بغير الصراط
القيامة. يوم بوجهه



ًا يوم كل بصوم عنه الله يغلق أبواب سبعة لجهنم فإن أيام سبعة رجب من صام وأمن باب
ثمانية للجنة فإن أيام ثمانية رجب من صام النار. وأمن على جسده الله وأحرم أبوابها من

ًا يوم كل بصوم له الله يفتح أبواب الجنة أبواب أي من ادخآل له وأقيل أبوابها، من باب
يصرف وألآ الله إلآ إله لآ ينادي وأهو قبره، من خآرج أيام تسعة رجب من صام شئت. وأمن

نبي هذا يقولوا حتى الجنة لهل يشرق يتلل نور وأوأجهه قبره من وأخآرج الجنة، دوأن وأجهه
حساب. بغير الجنة يدخآل أن يعطى ما أدنى فإن مصطفى،

وأالياقوت بالدر منفوطين أخآضرين جناحين له الله جعل أيام عشرة رجب من صام وأمن
حسنات، سيئاته الله وأبدل الجنان، إلى الخاطف كالبرق المستقيم الصراط على بهما يطير
ًا عام ألف الله عبد وأكأنما بالقسط، لله القوامين المقربين من الله وأكتبه ًا. قائام محتسب
ًا عشر إحدى رجب من صام وأمن صام من إلآ منه أفضل القيامة يوم عبد يواف لم يوم
ًا عشر اثني رجب من صام عليه. وأمن زاد أوأ مثله خآضروأاين حلتين القيامة يوم كسى يوم
وأالمغرب المشرق بين ما لضاءا الدنيا إلى منهما حلة أدنيت لو وأاستبرق سندس من

المسك. ريح من أطيب الدنيا وألصارت وأغربها، شرقها
ًا عشر ثلثة رجب من صام وأمن في أخآضر ياقوت من مائادة القيامة يوم له وأضعت يوم
وأالياقوت، الدر صحائاف عليها مرة، سبعين الدنيا من أوأسع درة من قوائامها العرش ظل
فيأكل الريح، الريح وألآ اللون اللون يشبه لآ الطعام من لون ألف سبعون صحفة كل في
ًا عشر أربع رجب من صام عظيم. وأمن وأكرب شديدة شدة في وأالناس منها أعطاه يوم
الجنان قصر من بشر قلب على خآطر وألآ سمعت أذن وألآ رأت عين لآ ما الثواب من الله
وأالياقوت. بالدر بنيت التي
ًا عشر خآمسة رجب من صام وأمن رسول وألآ ملك به يمر وألآ المنين موقف به وأقف يوم

من صام للجنان. وأمن ساكن مجبور مغبوط مقرب من أنت لك طوبى قالوا إلآ نبي وألآ
ًا عشر ستة رجب يطير نور من دوأاب على الرحمن نور في كان من أوأائال في كان يوم

اللذيذ. وأمن كلمه وأيسمع الكريم ثواب إلى ينظر الرحمن، دار إلى القيامة عرصة في بهم
ًا عشرة سبعة رجب من صام مصباح ألف سبعون الصراط على القيامة يوم له وأضع يوم
بالترحيب الملئاكة تشيعه الجنان إلى المصابيح تلك بنور الصراط على يمر حتى نور من

ًا عشر ثمانية رجب من صام وأالسلم. وأمن على الخلد جنة في قبته في إبراهيم زاحم يوم
وأالياقوت. الدر سرر
ًا عشرين رجب من صام وأمن رجب من صام عام. وأمن ألف عشرين الله عبد فكأنما يوم

ًا وأعشرين إحدى وأالذنوب. الخطايا أهل من كلهم وأمضر ربيعة بمثل القيامة يوم شفع يوم
ًا وأعشرين اثنين رجب من صام وأمن الله من الله وألي يا أبشر السماءا من مناد نادى يوم

الذين وأمرافقة الله، ثواب إلى العظمى? قال: النظر الكرامة وأمال قيل العظمى، بالكرامة
ًا. أوألئك وأحسن وأالصالحين وأالشهداءا وأالصديقين النبيين من عليهم الله أنعم رفيق
ًا وأعشرين ثلثة رجب من صام وأمن نصبت الله عبد يا لك طوبى السماءا من نودي يوم

ً وأتعبت في الجليل وأجاوأرت الكريم، ثوابك جسيم إلى وأأفضيت لك، طوبى لك طوبى طويل
ًا وأعشرين أربعة صام السلم. وأمن دار له ترآى السلم عليه الموت ملك به نزل فإذا يوم
المأثم للموت يجد لآ حتى الموت سكرات يهون نفسه، خآروأج عند مشقاه شاب صورة في

فيظل السبع السموات أهل يستنشقها طيبة رائاحة منها فتفوح الجريرة، تلك في روأحه بأخآذ
صلى النبي حوض يرد حتى ريان الموقف في وأيظل ريان، قبره من وأيبعث ريان قبره في
وأسلم. وأآله عليه الله

ًا وأعشرين خآمسة رجب من صام وأمن ملك ألف سبعون تلقاه قبره من خآرج إذا فإنه يوم
وألي يا فيقولون وأالحلل، الحلى طوائاف وأمعهم وأياقوت در من نجيبة منهم ملك كل بيد

ً الناس أوأل من وأهو ربك، إلى التجئ الله رضي الذين المقربين من عدن جنات في دخآولآ
ًا وأعشرين ستة رجب من صام وأمن العظيم، الفوز وأذلك عنه وأرضوا عنهم الله بنى يوم
من خآضراءا خآيمة قصر كل رأس على ياقوت، در من قصر ماية العرش ظلل في له الله

الحساب. في وأالناس عمر ما يسكنها الجنان حرير
ًا وأعشرين سبعة رجب من صام وأمن وأمل عام أربعمائاة مسيرة القبر عليه الله وأسع يوم
ًا ذلك جميع ًا مسك ًا وأرياحين وأعنبر ًا وأأشجار ًا وأأنهار صام الجنان. وأمن إلى ذلك جميع مفتوح
ًا وأعشرين ثمانية السماءا بين كما خآندق كل خآنادق سبعة النار وأبين بينه الله جعل يوم

ًا وأعشرين تسعة رجب من صام عام. وأمن خآمسمائاة مسيرة وأالرض وألو له الله غفر يوم
ًا، كان ًا سبعين وأوألدت مرة سبعين فجرت امرأة كانت وألو عشار وأجه أرادت ما بعد وألد



ًا ثلثين رجب من صام لها. وأمن الله لغفر جهنم من وأالخلص الله من مناد نادى يوم
في وأأعطاه بقى، فيما العمل فاستأنف لك الله غفر فقد مضى ما الله: أما عبد يا السماءا
ذهب من مائادة ألف ألف أربعون بيت كل في بين ألف أربعين جنة كل في كلها الجنان

الطعام من لون ألف ألف أربعون قصعة كل في قصعة ألف ألف أربعون مائادة كل على
من سرير ألف أربعون بيت كل وأفي حدة على لون ذلك من وأشراب طعام لكل وأالشراب

عليها العين حور من جارية سرير كل على ذراع ألفي في ذراع ألف سرير كل طول ذهب
المسك منها يفوح وأصيفة ألف ألف سبعون دؤابة كل يحمل لون من دؤابة ألف ثلثمائاة
رسول يا فقيل كله، رجب شهر صام هذا. وألمن رجب شهر صائام يواميها أن إلى وأالعنبر

لينال طاهرة غير امرأة كانت أوأ الرجال في علة أوأ لضعف رجب صيام عن عجز فمن الله
أنه بيده نفسي وأالذي المساكين على رغيف يوم كل الصدقة هذه يتصدق وأصفت? قال ما
الفضائال من الجنان في نصب ما بلغوا ما ثوابه قدر يوم كل الصدقة بهذه تصدق إذا

وأصفته? ما لينال ماذا يصنع الصدقة هذه على يقدر لم وأمن الله رسول يا قيل وأالدرجات،
ًا ثلثين تمام إلى رجب شهر في يوم كل في الله قال: يسبح مرة ماية التسبيح هذا يوم

من سبحان الكرم، العز سبحان له، إلآ التسبيح ينبغي لآ من سبحان الجليل، الله "سبحان
أهل". له وأهو العز لبس

غنام، بن عبيد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
الحر عن الله عبيد بن الحسن عن الرحيم عبد حدثنا قال شيبة، أبي بن بكر أبو حدثنا قال
عنها تعالى الله رضي سلمة أم عن امرأته عن الخزاعي خآالد ابن هنيده عن صباح بن

من أوأ أيام ثلثة شهر كل من وأسلم: "صمن وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: قال
يليه". الذي وأالخميس وأالخميس الآثنين الشهر

الشافعية إمام الطبري طاهر بن الله عبيد بن طاهر الطيب أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا الغطريف. قال بن أحمد بن محمد أحمد أبو حدثنا قال وأبقراءاتي، عليه قراءاة ببغداد

سليم أبي بن ليث عن غياث بن حفص حدثنا قال المديني، بن علي حدثنا قال خآليفة، أبو
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول رأيت قال: ما عمر ابن عن عمير أبي بن عمير عن

ًا الحافظ، الخليل أحمد بن الله عبد بن الخليل يعلى أبا سمعت قط، جمعة يوم مفطر
يقول: الصوفي الريحاني الحسن أبا سمعت يقول، الشاشي الفطر بن أحمد سمعت يقول
في بالبصرة قال: كنت لآ، هذا? قلت أوأل كان ما تدري لي فقال الدهر، صائام زوأيم كان
وأمعها فخرجت لتسقيني جارية وأناديت باب من فدنوت شديد عطش فأصابني صائاف يوم
بالنهار? يفطر وأقالت: صوفي الكوز كرت مرقعتي وأإلى إلي نظرت فلما مبرد، ماءا من كوز

ذلك. بعد أفطر أن الله من فاستحييت
الله أسعده الكنى الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبي القاضي عن يروأيه وأهو تعالى،
المام الجل السيد حدثنا قال قراءاة، وأالده عن ذلك يروأي وأهو عليه، قراءاة الحمدوأني

من الخامس الخميس يوم في لفظه من إملءا عنه الله رضي الحسين أبو بالله المرشد
بقراءاتي المقريءا الجوزداني أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال الصم، الله شهر
قال شهدل، بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه

أحمد أخآبرنا قال الكوفي، الهمداني عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا
جنادة أبو مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن
الخالية" قال: الصيام. اليام في أسلفتم "بما السلم عليه جعفر أبي عن الورد أبي عن

الله أسعده الكنى الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبي القاضي عن يروأيه وأهو تعالى،

المام الجل السيد حدثنا قال قراءاة، وأالده عن ذلك يروأي وأهو عليه، قراءاة الحمدوأني
من الخامس الخميس يوم في لفظه من إملءا عنه الله رضي الحسين أبو بالله المرشد

بقراءاتي المقريءا الجوزداني أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال الصم، الله شهر
قال شهدل، بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه

أحمد أخآبرنا قال الكوفي، الهمداني عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا
جنادة أبو مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن
الخالية" قال: الصيام. اليام في أسلفتم "بما السلم عليه جعفر أبي عن الورد أبي عن

بأصفهان، الصوفية شيخ الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو وأأخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال



قال قال الحسن، عن معبد بن البختري حدثنا قال عمر، ابن حفص حدثنا قال العباس،
ًا: أوأل عباده على الرحمة تعالى الله يفرغ ليال وأسلم: "أربع وأآله عليه الله صلى النبي إفراغ
وأالضحى". الفطر، وأليلة شعبان، من النصف وأليلة رجب، شهر من ليلة

بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
مهدي بن يعلى حدثنا قال العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد

أبيه عن سعيد بن -يعني الغفور عبد عن الشيباني مطر بن عثمان حدثنا قال الموصلي،
الله صلى الله رسول قال قال صحبة، لبيه عثمان: وأكان قال سعيد، بن العزيز عبد عن

ًا صام وأمن الحسنات، فيه الله يضاعف عظيم شهر وأسلم: "رجب وأآله عليه رجب من يوم
منه صام وأمن جهنم، أبواب سبعة عنه أغلقت أيام سبعة منه صام وأمن سنة، صام فكأنما
ًا الله يسأل لم أيام عشرة منه صام وأمن الجنة، أبواب ثمانية له فتحت أيام ثمانية إلآ شيئ

ًا عشر خآمسة منه صام وأمن أعطاه، مضى ما لك غفر قد السماءا من مناد نادى يوم
وأجل. عز الله زاده زاد وأمن بقي، فيما العمل فاستأنف

ًا الله حمل رجب وأفي بهم فجرت يصوموا أن معه من وأأمر رجب فصام السفينة في نوح
معه، وأمن نوح فصام الجودي على أهبط عاشوراءا يوم ذلك آخآر أشهر ستة السفينة

يوم وأفي إسرائايل، لبني البحر الله أغلق عاشوراءا يوم وأجل. وأفي عز الله شكر وأالوحش
عليه الله صلى إبراهيم وألد وأفيه تونس، مدينة وأعلى آدم على وأجل عز الله تاب عاشوراءا

وأسلم. وأآله
دفعات، عليه بقراءاتي الله عبد بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

غالب، بن محمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال
عن العلءا عن خآالد ابن -يعني مسلم حدثنا قال النعمان، ابن -يعني الصمد عبد حدثني قال
وأالعمل الزوأر قول يدع لم وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن أبيه
شرابه". وألآ طعامه يدع أن حاجة لله فليس به

قالآ عثمان، بن محمد بن وأمحمد الجوهري محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا

رسول قال قال هريرة، أبي عن صالح أبي عن العمش حدثنا قال نعيم، أبو حدثنا قال
من وأشربه وأأكله شهوته يدع به، أجزى وأأنا لي وأسلم: "الصوم وأآله عليه الله صلى الله

وأجل، عز الله يلقى حين وأفرحة يفطر، حين فرحة فرحتان وأللصائام جنة، وأالصوم أجلي،
المسك". ريح من أطيب الله عند الصائام فم وألخلوف

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الرحمن عبد بن أحمد حدثني قال بجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو

عن علي بن سليمان بن داوأد حدثنا قال سويد، بن إسحاق حدثنا قال القرشي، سعيد
وأآله عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي عباس ابن عن أبيه عن علي بن سليمان

ًا، ستين صيام عادل اليوم ذلك صام فمن رجب، من يوم أوأل في قال: "وألدت وأسلم شهر
الحرام". البيت الكعبة الله أنزل وأفيه

الوداد، الكاتب علي بن يعقوب بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسين أبو أخآبرنا "وأبه" قال
العباس بن إسماعيل بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي قفرجل بابن يعرف

وأثيمة بن عمارة حدثنا قال الفقيه، أحمد بن محمد بن علي حدثنا قال الوراق، المستملي
قال الهيثم، بن إبراهيم حدثنا قال البلخي، الله عبد بن أحمد حدثنا قال بمصر، الفرات بن

السائاب بن محمد عن يونس بن عيسى حدثنا قال إدريس، بن الله عبد بن أحمد حدثنا
ًا عنه: أن الله رضي عباس ابن عن صالح أبي عن أريد عباس: إني ابن يا فقال أتاه يهودي
أخآبرني هي? قال وأما قال عباس، ابن فأنت بتأوأيلها أخآبرتني أنت إن أشياءا عن أسألك أن

سمي لم النسان حواءا? وأعن سميت لم حواءا آدم? وأعن سمي وألم السلم عليه آدم عن
ًا? وأعن سميت لما الدنيا النساءا? وأعن سمين لم النساءا امرأة? وأعن سميت لما المرأة إنسان
ًا، سمي لم رجب وأعن أشياءا، آخآرة? وأذكر سميت لم الخآرة الدنيا? وأعن شعبان وأعن رجب

ابن فقال شوال، سمي لم شوال وأعن رمضان، سمي لم رمضان وأعن شعبان، سمي لم
سمين فإنها حواءا وأأما الرض، أديم من خآلق لنه آدم سمي فإنه آدم يهودي: أما يا عباس
فإنما النسان وأأما القصير، له وأيقال الصغرى، آدم ضلع من حيوان من خآلقت لنها حواءا

المرأة وأأما شيءا، أنسى لنهن النساءا سمين فإنما النساءا وأأما ينسى، لنه إنسان سمي
أدنى دنية لنها الدنيا سميت فإنما الدنيا وأأما المرءا، من خآلقت لنها امرأة سميت فإنما
وأأما وأطلبها، اتخذها لمن خآير لنها آخآرة سميت فإنما الخآرة وأأما الرض، من الله عند



ًا سمي فإنما رجب تصم الملئاكة لن الصم وأسمي كشعبان، كثير خآير فيه يترجب لنه رجب
الخير لن شعبان سمي فإنما شعبان وأأما وأالتقديس، بالتسبيح أصواتها ارتفاع لشدة آذانها

ًا فيكون آدم لبني فيجمع فيه يتشعب رمضان وأأما وأقيامه، رمضان شهر صيام على عون
ًا، فيه ترمض الذنوب لن رمضان سمي فإنما ً سمي فإنما شوال وأأما إرماض لنه شوالآ

رمضان. انسلخ عند آدم بني بذنوب يشول
قال الرأس، بمشكوف المعروأف الحسنابادي الواحد عبد بن الكريم عبد أخآبرنا "وأبه" قال

بن أحمد بن جعفر حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بسطام، بن المغيرة بن محمد حدثنا قال البخاري، إسماعيل بن محمد حدثنا قال قادس،

سمعت قال يزيد، بن الله عبد بن موسى حدثنا قال السدي، زيد بن منصور حدثنا قال
يقال نهر الجنة في وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال يقول، مالك بن أنس

ًا أشد رجب له ًا صام من العسل، من وأأحلى اللبن من بياض من الله سقاه رجب من يوم
النهر". ذلك

بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال الكساي، أحمد بن محمد الحسين أبو وأأخآبرناه "وأبه" قال
أبو حدثنا قالآ القتات، محمد بن محمد بن الله عبد بكر وأأبو حبان، بن جعفر بن محمد

ًا وأذكر فارس، بن أحمد بن جعفر الفضل الوألى. للروأاية وأاللفظ الوأل من قريب
الخطيب بقراءاة الكاتب الشاطر محمد بن الوهاب عبد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد حدثنا قال الحرثي، الختلي الحسن بن محمد بن عمر بن علي أخآبرنا قال ببغداد، عليه
الله عبد حدثنا قال مهران، بن علي بن الحسين حدثنا قال الشعث، بن سليمان بن الله
ابن قال: سمعت الحوص أبي عن حصين عن وأاقد بن حماد عن الغساني هاروأن بن

ًا صومك يوم أصبح مسروأق، يا لمسروأق يقول مسعود ً دهين الصائامين، وأعبوس وأإياك كحيل
على وأصل مزمار، أوأ معزاف منه لك يظهر لم ما ملتك أهل من دعاك من دعوة وأأجب

ًا الجبال بأمثال الله تلقى إن أنك وأاعلم الشهادة، عليه تقطع وألآ منهم مات من خآير ذنوب
وأإن عليه صل مسروأق يا الشهادة، عليه تقطع ذكرها- وأأن -كلمة الله تلقى أن من لك

ًا رأيته ًا أوأ مصلوب الله صلى النبي فأحل علي سئلت وأإن علي فأحل سئلت فإن مرجوم
وأسلم. وأآله عليه

العسكري الحسن بن جعفر بن محمد بن العزيز عبد القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد بن الحسن أحمد أبو أخآبرنا قال بالبصرة، حرام بني في منزله في عليه بقراءاتي

أبو أنشدنا قال المهراني، محمد بن أحمد أنشدنا قال تعالى، الله رحمه العسكري سعيد بن
ًا حاتم: لعمري أم عفيف بنت لعتبة حاتم الدهر أمنع لآ أن عضةفآليت الجوع عضني لقدم

جـائاعـا
الصابعا فعض تفعل لم أنت أعـفـنـيفإن اليوم اللئام لهذا فقولآ
 الطبائاعا أم ابن يا بتركي طبـيعةفكيف إلآ اليوم يروأن له فمها

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال عليه، وأالدي بقراءاة الشيخ أبو حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
سمعت قال عبيدة، أبو حدثنا قال الرحمن، عبد بن محمد حدثنا قال يعقوب، بن محمد
ًا ًا يقتل أن لمؤمن كان وأجل: "وأما عز قوله عن سأل يونس أن له خآطأ" قال: ليس إلآ مؤمن
ًا يقتله أخآـوهلعمر مفارقه أخ الشاعر: وأكل وأقال الواوأ مقام اللف أقام وألكنه خآطأ، وألآ عمد
 الفرقدان إلآ أبيك
سيفترقان، وأالفرقدان أبيك لعمر أخآوه مفارقه أخ قال: وأكل وألكنه الفرقدين، إلآ كانت وأإن

الواوأ. مقام اللف فأقام
أحمد بن محمد سعيد أبو حدثني قال محمد، أبو أخآبرنا قال طاهر، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قتيبة بن سلم أتيت قال الصمعي، حدثنا قال السجستاني، حاتم أبو حدثنا قال الهوازي،

وأغسل غدائاه من فرغ فلما المير، الله أصلح فعلت فقلت غداته، إلى فدعاني يتغدى، وأهو
الحي في نفسـيفليس وأطابت تغديت يقول: إذا وأأنشأ أصمعي، يا حاجتك هات قال يديه،
 مثلي غلم

قبلـي تغدى قد غلم إلآ
الخميس يوم عنه الله رضي الحسين أبو بالله المرشد المام الجل السيد حدثنا "وأبه" قال

الجوزداني حميد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال أربع، سنة رجب من عشر الثاني
قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد الرحمن عبد أبو مسلم أبو أخآبرنا قال المقري،

بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال عقدة، بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا



الحسن، بن الله عبد عن يحيى عن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد
قال: هم السائاحين، عن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سئل أنه السلم، عليهم آبائاه عن

الصائامون.
صلى النبي عن هريرة، أبي عن صالح، أبي عن العمش عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

وأسلم: السائاحون: الصائامون. وأآله عليه الله
عنه، الله رضي عباس ابن عن أبيه عن الصمد عبد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

الصائامون. السائاحون
السائاحون: الصائامون. السلم عليه أبيه عن جعفر بن محمد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
السائاحون السلم، عليهم علي بن زيد وأالمام جعفر أبي عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

الصائامون.
عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

الحسين أبو أخآبرنا قال البجلي، سنبك بن إبراهيم بن محمد بن عمر القاسم أبو أخآبرنا قال
زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشناني، مالك بن علي بن الحسن بن عمر

بن جعفر بن موسى حدثني قال العور، المروأزي إبراهيم بن موسى حدثنا قال المروأروأذي،
عن الحسين، بن علي أبيه عن علي، بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر أبيه عن محمد
به يبدأ ما وأسلم: "أفضل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي

الماءا". أوأ الحلوى فطره من الصائام
قال الحسن، بن عمر حدثنا قال محمد، بن عمر أخآبرنا قال العزيز، عبد أخآبرنا "وأبه" قال

قال سعيد، أبو المسيب حدثنا قال معين، بن يحيى حدثني قال الطيالسي، جعفر حدثنا
عليهم علي بن الحسين بن علي بن زيد بن حسين حدثني قال هشام، بن هشام حدثنا

عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه، عن وأقاص أبي بن سعد بن عمار عن السلم،
وأالماءا". الحلوى الصائام به يبدأ ما وأسلم: "أفضل وأآله

قال الحسن، بن عمر أخآبرنا قال محمد، بن عمر أخآبرنا قال العزيز، عبد أخآبرنا "وأبه" قال
موسى حدثني قال إبراهيم، بن موسى حدثنا قال زكريا، بن يحيى بن محمد بكر أبو حدثنا

بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر أبيه عن محمد، بن جعفر بن
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي عن أبيه عن الحسين
إفطاره، عند فرحتان: فرحة وأللصائام المسك، ريح من الله عند أطيب الصائام فم "لخلوف
ربه". لقاءا عند وأفرحة

وأسلم: "الصيام وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليه علي "وأبإسناده" عن
القيامة". يوم عنه المجازي وأهو لله، وأهو جنة

بمكشوف المعروأف طاهر أبو الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد أخآبرنا "وأبه" قال
حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال بأصفهان، الصوفية شيخ الرأس

بن يوسف حدثنا قال مخلد، بن شجاع حدثنا قال البلخي، شعيب بن حامد أخآبرنا قال
يصم قال: لم هريرة أبي عن سيرين بن محمد عن حسان بن هشام حدثنا عطية: قال

وأشعبان. رجب إلآ رمضان بعد وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
بن يحيى بن أحمد جعفر أبو حدثني قال الله، عبد حدثنا قال الكريم، عبد أخآبرنا "وأبه" قال

إبراهيم حدثني قال عقيل، بن الله عبيد عن الله عبد بن محمد حدثنا قال التستري، زهير
أبيه عن العزيز، عبد عن إسماعيل أبو النعمان بن لآحق حدثنا قال الدباس، سليمان بن
ًا وأتعالى تبارك الله أمر رجب قال: "وأفي وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن نوح

الله يضاعف الصم، الله شهر الله إلى شهر وأأحب رجب فصاموا معه من وأأمر بالسفينة
ًا فيه صام فمن السيئات، عن فيه وأيتجاوأز الحسنات فيه سبعة صام وأمن سنة، عدل يوم
الثمانية، الجنة أبواب له فتحت أيام ثمانية صام وأمن السبعة، جهنم أبواب عنه أغلقت أيام
ًا وأجل عز الله يسأل لم أيام عشرة صام وأمن عشر خآمسة صام وأمن إياه، أعطاه إلآ شيئ
ًا زاد وأمن بقي، فيما العمل فاستأنف حسنات سيئاتك بدل أن السماءا من مناد نادى يوم
وأجل". عز الله زاده

الوزان الكاتب علي بن يعقوب بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسين أبو أخآبرنا "وأبه" قال
العباس بن إسماعيل بن محمد بكر أبو حدثنا قال بقطفتا، عليه بقراءاتي قفرجل بابن يعرف

يعقوب بن الفضل العباس أبو حدثني قال أبي، حدثني قال إملءا، الوراق المستملي
سليمان حدثنا قال المحبر، بن داوأد حدثنا قال وأمائاتين، وأخآمسين أربع سنة إملءا الرجامي

ً أن مكحول عن كثير بن العلءا عن الحكم بن فقال: رجب، صيام عن الدرداءا أبا سأل رجل



ً إلآ السلم زاده وأما جاهليتها في تعظمه الجاهلية كانت رجب شهر عن سألت لقد فضل
ًا، ًا صام فمن وأتعظيم ًا منه يوم الله وأجه وأابتغى وأجل عز الله ثواب به يحتسب تطوع

ًا وألو جهنم، أبواب من باب عنه وأأغلق وأجل عز الله غضب اليوم ذلك صومه أطفأ مخلص
ًا الرض ملءا أعطى يوم دوأن الدنيا من بشيءا أجره يستكمل وألآ له جزاءا ذلك كان ما ذهب

أعطيه الدنيا عاجل في بشيءا دعا فإذا مستجابات، دعوات عشر أمسى إذا وأله الحساب
وأأصفيائاه. وأأحبابه الله أوألياءا من داع به دعى ما كأفضل الخير من له ادخآر وأإلآ

عمرهم، في الصديقين من عشرة أجر ذلك مع وأله ذلك مثل له كان يومين صام وأمن
يدخآل حتى زمرتهم في وأيكون فيه، يشفعون ما مثل في وأيشفع بلغت ما أعمالهم بالغة
رفقائاهم. من وأيكون معهم الجنة
عبدي حق وأجب إفطاره: لقد عند تعالى الله وأقال ذلك، مثل له كان أيام ثلثة صام وأمن
ذنبه من تقدم ما له غفرت قد أني ملئاكتي يا أشهدكم وأوألآيتي، محبتي له وأوأجبت هذا،
تأخآر. وأما

كتابه وأيعطى التوابين، من اللباب أوألى ثواب وأمثل ذلك مثل له كان أيام أربعة صام وأمن
وأوأجهه القيامة يوم وأيبعث ذلك مثل له كان أيام خآمسة صام الفائازين. وأمن أوأائال في

الله على تمن له وأيقال الجنة، وأيدخآل حسنات عالج رمل عدد له وأيكتب البدر، ليلة كالقمر
شئت. ما

ًا ذلك سوى وأيعطى ذلك مثل له كان أيام ستة صام وأمن في الجمع أهل به يستضئ نور
الوالدين عقوق من وأيعافى حساب، بغير الصراط على يمر حتى المنين في وأيبعث القيامة،
له كان أيام سبعة صام القيامة. وأمن يوم لقيه إذا بوجهه عليه الله وأيقبل الرحم، وأقطيعة

منها يتبوأ الجنة له وأأوأجب النار على الله وأيحرمه النار أبواب سبعة عنه وأيغلق ذلك مثل
من يدخآل الجنة أبواب ثمانية وأفتحت ذلك مثل له كان أيام ثمانية صام يشاءا. وأمن حيث
القيامة يوم وأيبعث عليين في كتابه وأرفع ذلك مثل له كان أيام تسعة صام شاءا. وأمن أيها
مصطفى، هذاني يقولوا حتى الجمع لهل يشرق يتلل وأوأجهه قبره من وأيخرج المنين، في
حساب. بغير الجنة يدخآل لن يعطى ما أدنى وأإن
سيئاته الله يبدل ممن وأهو أضعافه، وأعشرة ذلك مثل له بخ بخ فبخ أيام عشرة صام وأمن

ًا عام ألف الله عبد وأكمن بالقسط، لله القوامين المقربين من وأيكون حسنات ًا صائام قائام
ًا ًا. وأمن صابر ًا عشرين صام محتسب ًا، وأعشروأن ذلك مثل له كان يوم يزاحم هو وأممن ضعف

وأالذنوب. الخطايا أهل من كلهم وأمضر ربيعة مثل في وأيشفع قبته، في الله خآليل إبراهيم
ًا ثلثين صام وأمن ًا، وأثلثون ذلك مثيل له كان يوم يا السماءا: أبشر من مناد وأنادى ضعف
وأمرافقة الجليل الله وأجه إلى العظمى? النظر الكرامة وأما العظمى، بالكرامة الله وألي

ًا، أوألئك وأحسن وأالصالحين وأالشهداءا وأالصديقين النبيين لك طوبى لك طوبى لك طوبى رفيق
ًا مرات، ثلث به نزل فإذا الكريم ربك ثواب جسيم إلى فأفضيت الغطاءا كشف إذ غد

سكرة عليه وأيهون الفردوأس حياض من شربة نفسه خآروأج عند تعالى ربه سقاه الموت
ًا، للموت يجد ما حتى الموت في وأيظل ريان قبره من وأيخرج ريان قبره في وأيظل ألم

شيعه قبره من خآرج وأإذا وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي حوض يرد حتى ريان الموقف
فيقولون وأالحلل، الحلي طرائاف وأمعهم وأالياقوت الدر من النجائاب معهم ملك ألف سبعون

أوأل من فهو جسمك، له وأانجلت نهارك له أطيب الذي ربك إلى الله: التجئ وألي يا له
ً الناس ذلك عنه وأرضوا عنهم الله رضي الذي الفائازين مع القيامة يوم عدن جنات دخآولآ

العظيم. الفوز هو
هيهات فهيهات بها يتصدق قوته قدر على صدقة يصومه يوم كل في له كان فإن قال

ًا، هيهات ما الثواب من العبد ذلك أعطى ما يقدروأا أن على الخلئاق جميع اجتمع لو ثلث
الثواب. من العبد ذلك أعطى مما العشر معشار بلغوا
وأسليمان منكره، الحديث ذاهب ضعيف المحبر بن داوأد تعالى الله رحمه المام السيد قال
سكن دمشقي كثير بن وأالعلءا بشيءا، ليس معين بن يحيى قال عوانة، ابن هو الحكم بن

بالشام. يعرف لآ الحديث منكر ضعيف الكوفة
الحسني الرحمن عبد بن الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

عيسى بن الحسين بن الحسن بن محمد بن محمد خآالي حدثنا قال عليه، بقراءاتي الكوفي
المؤمل بن أحمد بن محمد حدثنا قال جعفر، بن إسحاق بن العزيز عبد أخآبرنا قال العلوي،
عن قيس بن يحيى حدثنا قال إبان، بن محمد بن بشر حدثنا قال أبي، أخآبرني قال الناقد،
قال: إن السلم عليهما علي بن زيد الحسين أبي الشهيد المام عن الله عبد بن محمد



وأسارع المنكرات وأاجتنب الطاعات على فدأب وأقلبه، نفسه أمام الله أمر قدم من المؤمن
في الزائاغ وألآ الحق، عن الجافي وألآ الزائاغ، وألآ بساهي، وألآ بالغافل ليس الخيرات، إلى

لآ الحق يقول لله، وأيعادي لله يوالي الله، جنب في الذى على صبور لله شكور الباطل،
على لله يقول: الحمد السلم عليهما علي بن زيد المام قال: وأسمعت ثم لآئام، لومة تأخآذه

بنا لطفه جميع على لله وأالحمد حمده، من ألهمنا ما على لله وأالحمد نعمه، من ابتدأنا ما
ًا، لك الواجب الحمد منتهى نبلغ لآ وأإنا اللهم عندنا، وأأيادبه ما على إياك حمدنا كان إذا أبد
نحمدك أن توزعنا أن اللهم فنسألك بها، وأشكرك عليها حمدك يجب حادثة نعمة من عرفناه

عنه مهيتنا الذي جميع عن وأننتهى أمرتنا، فيما فنطيعك وأمننك أياديك وأنرعى وأنشكرك
دعوتك، إلى وأالمستجيبين لك وأالمخيتين وأعبادتك، لذكرك المستخلصين عبادك من فنكون

السلم. دار في الخالدين
أبو حدثنا قال بهمدان، عليه بقراءاتي زبرك بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد الحسن أبو أخآبرنا قال الخفاف، بركان بن أحمد بن إبراهيم ابن أحمد العباس
إسحاق، بن محمد بن الحسن حدثنا قال بهمدان، النيسابوري السليطي إبراهيم بن الله عبد
قلت قال أبيه، عن محمد بن الله عبد حدثنا قال زكريا، بن محمد بن العلءا حدثنا قال
مال وأأنشد: للناس الناس عن وأالغنى الله، عن شيئان: الرضى مالك? قال حازم: ما لبي
حراس المال هذا تحارس مالهمـاإذا مالآن وألي

 الناس يد في مما اليأس أملكـهومالي كنت مما رضاي مالي
الله شهر من عشر تاسع الخميس يوم في عنه الله رضي المام السيد حدثنا "وأبه" قال

بن يوسف بن الحسين بن محمد عمر بكر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا رجب الصم
الثقفي عثمان بن محمد بن أحمد الحسين أبو حدثنا قال بالبصرة، عليه بقراءاتي موشكان

العباس أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين اثنتين سنة الحجة ذي في البصرة جامع في إملءا
داوأد أبو حدثنا قالآ معمر، بن وأمحمد خآياط بن خآليفة حدثنا قال الزجي، أيوب بن أحمد

الله عبد بن جرير عن الهمداني إسحاق أبي عن جابر بن أيوب حدثنا قال الطيالسي،
فإنه الشهر من بالبيض وأسلم: "عليكم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال البجلي،

عشرة". وأخآمس عشرة وأأربع عشرة ثلث الدهر صوم
الصوفية شيخ الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي بأصفهان

بن أحمد حدثنا قال إسماعيل، بن محمد حدثنا قال الحسن، بن الرحمن عبد حدثنا قال
صلى الله رسول قال قال أنس، عن إبان عن علوان ابن حسين حدثنا قال السدي، صبيح

وأمن النار، أبواب سبعة عنه غلقت رجب من أيام ثلثة صام وأسلم: "من وأآله عليه الله
ًا عشر خآمسة صام وأمن الجنان، أبواب ثمانية فتحت رجب من أيام ثمانية صام من يوم
ًا الله حاسبه رجب ًا، حساب ًا صام وأمن يسير وأمن رضوانه، له وأجل عز الله كتب كله رجب
يعذبه". لم رضوانه له وأجل عز الله كتب

بن الرحمن عبد حدثنا قال الله، عبد حدثنا قال الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الشيباني، الحميد عبد بن علي حدثنا قال الحمسي، إسماعيل بن محمد حدثنا قال الحسن،

طالب أبي بن علي عن حدثه رجل عن جواب، بن حسين عن صبيح بن حفص حدثنا قال
وأجل عز الله جعل رجب من أيام ثلثة صام قال: من رفعه إلآ أعلمه وألآ قال السلم عليه
ًا النار وأبين بينه ًا، حائاط المشرق بين فقال: ما الحائاط، ذلك عرض عن فسئل وأثيق

وأالمغرب.
عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

بكر أبو حدثنا قال الشناني، مالك بن علي بن محمد بن عمر القاسم أبو أخآبرنا قال
حدثني قال العور، المروأزي إبراهيم بن موسى حدثنا قال المروأروأذي، زكريا بن محمد

أبيه عن علي، بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر أبيه عن محمد بن جعفر بن موسى
عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهما علي عن أبيه عن الحسين بن علي
يفطر". حتى الرحمن جليس وأسلم: "الصائام وأآله

لآ وأسلم: "الصائام وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليه علي "وأبه" عن
ذنوبه". تغفر حتى عشاءاه يرفع

بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ثلث سنة شعبان من للنصف الجمعة يوم إملءا الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد

بن إبان بن محمد حدثنا قال حنبل، بن أحمد ابن الله عبد حدثنا قال وأثلثمائاة، وأخآمسين



قال يوسف، أبي ابن بشار حدثني قال حازم، بن جرير حدثني قال الواسطي، عمران
فدخآلنا مرضة عبيدة أبو مرض قال عطيف بن عياض عن الرحمن، عبد بن الوليد حدثني

لم ما جنة يقول: "الصيام وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال نعوده، عليه
يخرقها".

الكبير، بالطريفي قصره في عليه بقراءاتي غسان بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
بن إبراهيم حدثنا قال البزار، سوار بن القاسم بن الله عبيد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال
بن محمد عن جعفر بن إسماعيل حدثنا قال مطيع، بن الله عبد حدثنا قال الوهاب، عبد

صلى الله رسول أن العاص بن عمروأ بن الله عبد قال: أخآبرنا أنه سلمة أبي عن عمروأ
الليل قيام تكلف أنك أخآبر عمروأ: ألم بن الله عبد يا فقال بيته دخآل وأسلم وأآله عليه الله

أيام، ثلثة شهر كل من أفعل وألم حسبك من قال: إن لفعل، النهار? فقلت: إني وأصيام
تصوم أن افعل يقل وألم الدهر، صمت فكأنك ضعف، سبعمائاة إلى أمثالها بعشر الحسنة

رسول يا ذلك على قوة أجد لآ إني فقلت علي، فغلظ فغلظت أيام، ثلثة شهر كل من
ًا، عليك لعينك إن الدهر، نصف صيام الله عند الصيام الله? قال: أعدل عليك لضيفك وأإن حق

ًا، قبلت أكون لن وأالضعف، السن أدركته أن بعد يقول الله عبد سلمة: فكان أبو قال حق
وأمالي. أهلي من إلي أحب وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول رخآصة

القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد حدثنا قال الدمياطي، سهل بن بكر حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان

الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "رجع" قال التجيبي يحيى بن وأشعيب يوسف بن الله
أخآبرنا "رجع" قال عفير بن سعيد حدثنا قال المصري، الفرج بن روأح الزنباع أبو وأحدثنا قال
موسى، بن أسد حدثنا قال داوأد، بن المقدام وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن

ربيعة بن عمر عن عقبة بن لهيعة عن خآالد بن ريان حدثنا قال لهيعة، ابن حدثنا قالوا
وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت يقول، قتصر بن سلمة سمعت قال الحضرمي،

ًا صام يقول: "من وأسلم طار غراب بعد جهنم، من وأجل عز الله بعده الله وأجه ابتغاءا يوم
ًا". مات حتى فرخ وأهو هرم

قال الرصافة، جامع في عليه بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد جعفر أبو حدثنا قال ماسى، بن إبراهيم بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن العزيز عبد حدثنا قال صالح، بن الحميد عبد حدثنا قال شيبة، أبي بن عثمان بن عثمان
عليه الله صلى الله رسول قال قال ذر، أبي عن جمهان عن عبيدة بن موسى عن محمد

وأطعامه زوأجته يدع به، أجزى وأأنا لي فهو الصيام إلآ له آدم ابن عمل وأسلم: "كل وأآله
الصيام". الجسد وأزكاة زكاة شيءا كل على الصبر، نصف وأالصيام أجلي، من

حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة النيسابوري المزكي يحيى بن محمد بن إبراهيم إسحاق أبو

بن محمد بن أحمد حدثنا قال النيسابوري، اللباد الحسين بن محمد بن زنجويه بن محمد
أيوب بن جرير حدثنا قال العرني، الحكم بن القاسم حدثنا قال الله، عبد أبو النبعي سعيد

عن مسروأق، عن إسحاق أبي عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد بن محمد حدثنا قال البجلي،
أصبح عبد من يقول: "ما وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قالت، أنها عائاشة
ًا أن إلى الدنيا سماءا أهل له وأاستغفر أعضاؤه، وأسبحت السماءا، أبواب له فتحت إلآ صائام
ًا ركعتين أوأ ركعة صلى فإن بالحجاب، يوارى ًا السموات أضاءات تطوع أزوأاجه له وأقلن نور

سبعون تلقاها سبح أوأ هلل وأإن رؤيته، إلى اشتقنا فقد إلينا اقبضه العين: اللهم الحور من
بالحجاب". توارى أن إلى يكتبونها ملك ألف

قال عليه، بقراءاتي السواق بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا

بن نمير عن إسحاق أبي عن سفيان حدثنا قال دكين، بن الفضل نعيم أبو حدثنا قال
في وأسلم: "الصوم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، بن عامر عن غريب،
الباردة". الغنيمة الشتاءا

نزيل القزوأيني العجلي الملك عبد بن هبيرة بن الواحد عبد مضر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال المقري، صالح بن أحمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال بها، عليه بقراءاتي همذان
المبارك ابن أخآبرنا قال السمرقندي، مرداس ابن عامر بن عبيد بن محمد بكر أبو حدثنا

يرفعه" الصالح وأالعمل الطيب الكلم يصعد تعالى: "إليه قوله في الحسن عن معمر عن



رد سيئ وأعمل طيب كلم كان فإذا الصالح، بالعمل إلآ الطيب الكلم إليه يصعد قال: لآ
عمله. إلى القول

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
السرى، أبي بن بشر أحمد أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

مجاهد عن القدوأس عبد حدثنا قال أبي، حدثني قال النيسابوري، جعفر بن أحمد حدثنا قال
وأأما وأالرزق، فالسلم الظاهرة وأباطنة" قال: أما ظاهرة نعمه عليكم تعالى: "وأأسبغ قوله في

العيوب. من ستر فما الباطنة
عبد محمد أبو أنشدنا قال العتيقي، أحمد بن محمد بن محمد الحسن أبو أنشدنا "وأبه" قال

مـن إياها حذرك العجبكأن من الدنيا في اغترارك لنفسه: طول الباقي بن محمد بن الله
الـلـعـب

الـكـذب داعـي فيها يلبي لآ تقلـبـهـاأن في صدقته من عذر ما
الدب مـن شـيءا ينفـعـه فـمـاأراه النـائابـات أدبته تكن لم إن
ًا يا ًا أقصرت شئت يطـلـبـهلو المـوت وأبريد طالب الطلب من أحيان

الهـرب في أمعنت وأإن تفوت أربولآ مـن المقـدوأر سوى تنال فما
العطـب ساعة لتلقى إلآ فـمـاأمهلت القضاءا إمهال يغرك وألآ
ًا أبي كان قلت إن يثب وألم وألى قد ابنك إلى لـهفانظر وأحق شيخ

وأأب راحـل بنـي بين وأقدحصلت المقام طول في تطمع وأكيف
ً وأصلتهواك التي دنياك علئاق اقطع  التعب من وأأسلم بها جهل

 عشر التاسع الحديث
شعبان من النصف ليلة فضل

 بذلك يتصل وأما صومه وأفضل
لفظه من إملءا عنه الله رضي بالله المرشد المام السيد حدثنا قال "وأبالسناد" المتقدم

الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا قال أربع، سنة شعبان من العاشر الخميس يوم
محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد حدثنا قال الحسناباذي، محمد بن
البجلي إسماعيل بن النضر حدثنا قال عرفة، بن الحسن حدثنا قال أيوب، بن العباس بن
وأتعالى: تبارك قوله في عنه الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن سوقة بن محمد عن

وأينسخ السنة أمر الله يدبر شعبان من النصف ليلة حكيم" قال: في أمر كل يفرق "فيها
أحد. منهم ينقص وألآ أحد فيهم يزيد فل الله بيت حاج وأيكتب الموات، من الحياءا

قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا السيد "وأبه" قال
بن يحيى حدثنا قال الزهري، الرحمن عبد بن الله عبيد الفضل أبو محمد بن يحيى حدثنا
غياث بن حفص حدثنا قال الكندي، الصيرفي يوسف بن إبراهيم حدثنا قال صاعد، بن محمد

ليلة تعالى الله قال: يغفر يرفعه، عائاشة عن عروأة عن كثير أبي بن يحيى عن حجاج عن
كلب. بني غنم شعر من أكثر الذنوب من شعبان من النصف

نزيل القزوأيني العجلي الملك عبد بن هبيرة بن الواحد عبد مضر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال المقري، صالح بن أحمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال بها، عليه بقراءاتي همذان
يوسف، بن إبراهيم أخآبرنا قال السمرقندي، مرداس بن عامر بن عبيد محمد بكر أبو حدثنا
النبي أن أمامة أبي عن القاسم عن الزبير، بن جعفر عن شريك بن المسيب حدثنا قال

وأتعالى تبارك الرب هبط شعبان من النصف ليلة كانت قال: "إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى
ًا الرض لهل فيغفر الرض، أهل على اطلعة فيطلع السماءا إلى أوأ لكافر إلآ جميع

مشاحن".
قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

النضر بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
ثوبان وأابن الوأزاعي عن حماد بن عتبة حدثنا قال خآالد، بن هشام حدثنا قال العسكري،

عليه الله صلى النبي عن جبل بن معاذ عن يخامر، بن مالك عن مكحول عن أبيه عن
خآلقه لجميع فيغفر شعبان، من النصف ليلة خآلقه إلى وأجل عز الله قال: "يطلع وأسلم وأآله

مشاحن". أوأ لمشرك إلآ
قال بأصفهان، إملءا الحافظ الفقيه محمد بن جعفر بن أحمد بكر أبو حدثنا "وأبه" قال

وأأبو جعفر بن يحيى بن علي الحسن وأأبو الرحيم عبد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا
حدثنا قال صدقة، بن القاسم بن أحمد أخآبرنا قالوا وأغيرهم، الوهاب عبد بن الله عبد أحمد



المام عن أبيه عن العلءا، بن الله عبيد بن إبراهيم حدثني قال البلوي، محمد بن الله عبد
قال: السلم عليهم طالب أبي بن علي عن جده عن أبيه عن علي، بن زيد الحسين أبي
الناس على فأقبل وأاقف، وأسلم وأآله عليه الله صلى الله وأرسول عرفة عشية كان لما

ًا بوجهه في نفقاتهم لهم وأيخلف أعطوا، سألوا إن الذين مرات، ثلث الله بوفد فقال: مرحب
ًا، درهم كل مكان وأجل عز الله عند الخآرة في لهم وأيجعل الدنيا، أبشركم? قالوا ألآ ألف

فهبطوا ملئاكته وأجل عز الله أهبط العشية هذه في كان إذا فإنه قال الله، رسول يا بلى
انظروأا ملئاكتي يا يقول ثم ملك، رأس على إلآ تسقط لم إبرة سقطت فلو الرض، إلى
ًا عبادي إلى ًا شعث يسألون? قالوا: ما تسمعون هل الرض، أطراف من جاؤني قد غبر

من فأفيضوا مرات، ثلث لهم غفرت قد أني قال: فأشهدكم المغفرة، رب أي يسألونك
ًا موقفكم أعظم وأسلم: "الله وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال سلف، ما لكم مغفور

منه". نزوأل الشيءا إلى نظره وألكن مكانه، من يزوأل أن من
ًا، إملءا موسى بن أحمد بكر أبو حدثنا قال جعفر، بن أحمد بكر أبو حدثنا "وأبه" قال لفظ

أحمد بن إبراهيم حدثنا قال الحافظ، البصري عمر بانتقا زياد بن محمد بن أحمد حدثنا قال
قال الحافظ، الفقيه جعفر بن أحمد بكر أبو وأحدثنا السيد "رجع" قال الركيعي عمر بن

يونس بن محمد حدثنا قال قالع، بن الباقي عبد حدثنا قال موسى، بن أحمد بكر أبو حدثنا
أبو العمى عيسى بن حبيب حدثنا قال القرشي، محمد بن بكر حدثنا قالآ موسى، بن

عن الحسين بن علي بن زيد الحسين أبي المام عن مقسم، بن إبراهيم حدثنا قال محمد،
الله رسول قال: وأقف السلم عليهم طالب بن علي عن علي، بن الحسين جده عن أبيه

ًا وأهو مقبلون وأالناس عرفة يوم بعرفات وأسلم وأآله عليه الله صلى الله بوفد يقول: مرحب
ًا، نفقته من الدرهم منهم للرجل وأيضاعف دعاؤهم، وأيستجاب أعطوا، سألوا إن الذين ثلث
ثم الدنيا، السماءا إلى وأجل عز الله هبط العشية هذه كانت قال: إذا ثم ضعف، ألف بألف
ًا، مكانه من يزوأل أن من أعظم وأهو سبحانه قال الشيءا، على إقباله هبوطه وألكن ثلث
فيقول قال ملك، رأس على إلآ تقع لم وأقعت إبرة أن فلو للملئاكة: اهبطوا يقول ثم قال

ًا جاءاوأني الذين هؤلآءا عبادي يسأل ملئاكتي: ما يا ًا? فيقولون شعث رب: يسألونك يا غبر
ًا يقول: انقلبوا ثم لهم، غفرت قد أني فيقول: أشهدكم المغفرة، ًا، لكم مغفور فتكون ثلث

عرفات. من المام يدفع حين الثالثة
في ببغداد عليه بقراءاتي الرجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحسين أبو أخآبرنا قال البجلي، سنبك بن محمد بن عمر القاسم أبو أخآبرنا قال الرج، باب
زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشناني، مالك بن علي بن الحسن بن عمر

بن جعفر بن موسى حدثنا قال العور، المروأزي إبراهيم بن موسى حدثنا قال المروأروأذي،
الحسين بن علي أبيه عن علي، بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر أبي حدثني قال محمد،

عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي عن علي بن الحسين أبيه عن
-سبحانه الدنيا سماءا إلى شعبان من النصف ليلة ينزل وأتعالى تبارك الله وأسلم: "إن وأآله
بجسم- لآ عليه إقباله الشيءا على نزوأله وألكن مكانه عن يزوأل أن من وأأعظم أجل هو

فأقبل تائاب من هل له، فأغفر مستغفر من هل سؤاله، فأعطيه سائال من فيقول: هل
فيها". الجابة وأسرعة الليلة هذه فاغتنموا دينه، قضاءا عليه فأسهل مدين من هل توبته،

قراءاة النباري بن المؤدب الصيدلآني أحمد بن علي بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال إملءا، الوراق العساس بن إسماعيل بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه،

حدثنا قال البخاري، حاتم بن العزيز عبد حدثنا قال البخاري، محمد بن إبراهيم إسحاق
عليه الله صلى الله رسول أن مالك بن أنس عن ميمون، بن زياد عن مسلم بن الحارث

ًا? قالوا: الله شعبان سمي لم لصحابه: أتدروأن قال وأسلم وأآله قال: لنه أعلم، وأرسوله شعبان
لرمضان. كثير خآير فيه يتشعب

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
قال البغوي، محمد بن الله عبد حدثنا قال البزار، حنانة بن محمد بن الله عبيد القاسم أبو

حاتم وأأبي قيس بن محمد عن معشر أبو حدثنا قال الريان، بن بكار بن محمد حدثنا
الموت لملك نسخ شعبان من النصف ليلة كان قال: إذا يسار بن عطاءا عن كلهما المدني،

الرجل يسار: إن بن عطاءا قال شعبان، إلى شعبان من السنة تلك في يموت منن كل
من اسمه نسخ قد الحياءا، في اسمه وأما العراس وأيعرس النسوان وأينكح وأيفجر ليظلم
الدنيا سماءا إلى تعالى الله ينزل منها خآير القدر ليلة بعد ليلة من وأما الموات، إلى الحياءا
رحم. قاطع أوأ مشاحن أوأ لمشرك إلآ فيغفر



أبو حدثنا قال بهمذان، عليه بقراءاتي زبرك بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال دارم، أبي بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال الخفاف، بركان بن إبراهيم بن أحمد العباس
قال محمد، بن أحمد حدثني قال حاتم، أبو حدثنا قال الرازي، الرحيم عبد بن علي حدثني
يقول الرقاشي يزيد سمعت قال طفيل، بن عبيد عن الحارث عن صالح، بن الوليد حدثنا

ًا يقول متى كلمه: حتى في أفعل أفطرت وأإذا وأكذا، كذا أفعل غد وأبعد وأكذا، كذا أفعل غد
ملك وأنسيت البعيد سفرك وأكذا? أغفلت كذا فعلت سفري من قدمت وأإذا وأكذا، كذا

غير الموت ملك أن علمت كثيرة!ً أما أنفس فيها يخترم ليلة غد دوأن أن علمت أما الموت،
يبل حتى يبكي حي!ً قال: ثم كل غاية الموت أن علمت الطويل!ً أما أملك دوأن بك منتظر

ًا رأيت يقول: أما ثم قال عمامته، يقدروأن وألآ جوابهم رد على يقدر لآ أحبابه بين صريع
ً كان أن بعد محاوأرته على ًا جدلآ ًا خآصيم ًا سمح المغتر بصحته!ً أيها المغتر عليم!ً أيها كريم

عمامته. يبل حتى يبكي قال: ثم عمره، بطول
الحسناباذي، محمد بن أحمد بن محمد بن علي عيسى أبي بن الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن أحمد حدثنا قال ببغداد، الهوازي الصلت بن موسى بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال
المقدام، بن مصعب حدثني قال غسان، أبو حدثنا قال يحيى، بن أحمد حدثنا قال عقدة،

فطرك وأاجعل الدنيا السلم: "صم عليه عيسى يقول: قال الوابشي الخصيب سمعت قال
البلءا". طول من يخالف لما الدوأاءا ألم على صبر الذي كالمريض وأكن الموت،

سهل بن أحمد بن سهل أخآبرنا قال القطيعي، محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
المفضل عن إسماعيل بن إسحاق عن سلم، بن محمد عن خآليفة أبو حدثنا قال الديباجي،

ًا فيضحى الدنيا تغدر المؤمنين: وأقد أمير المهدي أنشدت قال عمر، بن بعد وأيغنى غنيهـافقير
فقيرهـا بؤس

مـريرهـا وأيبقى تفنى فـإنـهحلوأته الحرام المر تقرب فل
 غديرها انكدار بعد صفا عـيشـهوأخآرى تغير من رأينا قد وأكم
منزلي. إلى وأردني درهم آلآف بعشرة لي وأأمر فكتبها قال

ًا إملءا عنه الله رضي بالله المرشد المام السيد حدثنا "وأبه" قال السابع الخميس يوم لفظ
إسماعيل بن أحمد بن علي بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا قال أربع، سنة شعبان من عشر

بن إسماعيل بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه، قراءاة النباري بن المؤدب الصيدلآني
بن سعيد أبو حدثنا قال الشعث، بن سليمان بن الله عبد حدثنا قال إملءا، الوراق العباس

عن سوق بن محمد عن إسماعيل بن النضر حدثنا قال الشج، الكندي سعد بن الله عبد
يتبين شعبان، من النصف حكيم" قال: ليلة أمر كل يفرق وأجل: "فيها عز قوله في عكرمة

فيهم يزيد فل الحاج، فيها وأينسخ الحياءا، من الموتى أسماءا فيها وأينسخ السنة أمر فيها
وأاحد. منهم ينقص وألآ وأاحد

أخآبرني قال المقري، الجوزداني أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال شهدل، بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو

حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال عقدة، بن سعيد بن محمد
عن الزهر، بن وأعتبة سالم بن محمد عن جنادة، أبو مخارق بن حصين حدثنا قال أبي،

حكيم" قال: أمر أمر كل يفرق السلم: "فيها عليهما علي بن زيد الحسين أبي الشهيد المام
السنة. تلك في الموتى أسماءا فيها وأينسخ السنة إلى السنة

لفظه، ما الغريب التفسير في السلم عليهما علي بن زيد الحسين أبو المام "ح" قال
خآالد أبي عن السائاب بن عطار حدثنا قال أحمد، بن علي حدثنا قال جعفر، أبو أخآبرنا

وأالسلم، الصلة آبائاه وأعلى عليه علي بن زيد الحسين أبي الشهيد المام عن الواسطي،
المباركة الليلة في يدبر أوأ يقضى معناه حكيم" بلفظه أمر كل يفرق تعالى: "فيها قوله في
أ الخآرى السنة من مثلها إلى ذلك وأغير الرزاق من السنة أمر فيها يقضى القدر، ليلة هي
ه.

بأصفهان، الصوفية شيخ الحسناذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
جعفر أبو حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال

عمر بن الملك عبد حدثنا قال سمرة، بن إسماعيل محمد حدثنا قال العباس، بن محمد
في الموت صحيفة قال: تدفع يسار ابن عطاءا عن حازم أبي عن عيدة، بن موسى عن

السلم. عليه الموت ملك إلى شعبان إلى شعبان هلل
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثني قال غالب، بن محمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو



أبي عن أبيه عن العلءا عن خآالد بن مسلم حدثنا قال النعمان، ابن -يعني الصمد عبد
تصموا فل شعبان من النصف كان قال: "إذا وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة

رمضان". حتى
حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

حدثنا قال الصوفي، الحسين بن أحمد حدثنا قال الزيات، علي بن محمد بن عمر حفص أبو
عن حكيم بن الحوص عن يونس بن عيسى حدثنا قال الرقي، خآالد بن عمر بن سليمان

وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى النبي قال قال الخشني، ثعلبة أبي عن صهيب بن حبيب
للكافرين، وأيملي للمؤمنين فيغفر عباده، يباهي شعبان من النصف ليلة يطلع تعالى الله

يدعوه". حتى بحقدهم الحقد أهل وأيدع
عليه بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال بأصفهان،

عن شعبة عن شوذب، بن محمد بن عتاب حدثنا قال حماد، بن داوأد حدثنا قال ناجية، بن
كان وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة أبي عن أبيه عن العلءا

فليسرد شاءا وأمن فليصمه، قضاءا عليه كان وأمن الصوم، عن فأمسكوا شعبان من النصف
الصوم".

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
إسحاق بن الله عبد حدثنا قال الجوشني، محمد بن أحمد بن الله عبيد الحسين أبو

صدقة حدثنا قال هاروأن، ابن وأهو يزيد حدثنا قال إبراهيم، بن محمد حدثنا قال المدائاني،
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: سئل أنس عن ثابت حدثنا قال موسى، ابن وأهو

ًا شعبان أفضل? قال: صوم الصوم أي وأسلم لرمضان. تعظيم
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أحمد بن جعفر محمد أبو حدثنا قال عليه، قراءاة ماسي بن محمد بن الله عبد محمد أبو
قال الوليد، حدثنا قال دحيم، إبراهيم بن الرحمن عبد حدثنا قال النصاري، عاصم بن

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن يحدث سيرين بن محمد سمعت
عند أطيب الصائام فم وألخلوف به، أجزي وأأنا لي وأالصوم أمثالها، بعشرة وأسلم: "الحسنة

المسك". ريح من وأجل عز الله
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو حدثنا "وأبه" قال

محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
موسى، بن الحكم حدثنا قال يعلى، أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد
النبي عن هريرة أبي عن مكحول، عن الحارث بن العلءا عن حميد بن الهيثم حدثنا قال

ًا تصوم أن لآمرأة يحل وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى تصدقت وأما زوأجها، بإذن إلآ تطوع
شطره". وألزوأجها شطره فلها البيت طعام من بصدقة

حدثان قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
شاذان، بن الحسن بن إبراهيم بن أحمد بكر وأأبو حيويه، بن العباس بن محمد عمر أبو

حلين بن الله عبد بن وأأحمد الدارقطني، الحافظ أحمد بن عمر بن علي الحسن وأأبو
بن الحسن حدثنا قالوا الواعظ، شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص وأأبو الدوأري،

قال قال مالك، بن أنس مولآي حدثنا قال الله، عبد بن خآراش حدثنا قال العدوأي، علي
ًا صام وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول ًا يوم ًا الرض ملئ أعطي فلو تطوع ذهب

الحساب". يوم دوأن أجره وأفي ما
الصوفية شيخ الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
القاضي، الذني بندار بن الحسن بن علي الحسن أبو حدثنا قال بها، عليه بقراءاتي بأصفهان

عمروأ، بن سعيد حدثنا قال الحمصي، كرب أبي بن عمروأ بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال
أبي عن أبيه عن يعقوب بن الرحمن عبد بن العلءا عن الوأزاعي عن بقية حدثنا قال

تصوموا فل شعبان انتصف وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة،
رمضان. حتى الصيام ترك شعبان انتصف إذا الوأزاعي بقية: كان رمضان" قال حتى

بها، عليه بقراءاتي الهمذاني المؤدب حميد بن المأمون بن حميد غانم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إسحاق أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الشيرازي الرحمن عبد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال

عبد بن الرحمن عبد بن محمد بن الرحمن عبد حدثنا قال داوأد، بن أحمد بن إبراهيم
الله عبد بن إبراهيم حدثني قال الحكيم، عبد بن محمد بن عمر حدثنا قال الحميد،

حدثني قال الصيرفي، عبيد بن مسكين حدثني قال الحسن، بن محمد عن الخراساني



وأزهد فرض، أصناف: فزهد ثلثة الزهد أدهم بن إبراهيم قال قال العابد، الحسن بن المتوكل
وأزهد الحلل، في الفضل: الزهد وأزهد الحرام، في الفرض: الزهد فزهد سلمة، وأزهد فضل،

الفرض: الورع فورع حذر، وأوأرع فرض، وأرعان: فورع وأالورع الشهوات، في السلمة: الزهد
عليك، وأحزن لك، حزنان: فحزن وأالحزن الشبهات، عن الحذر: الورع وأوأرع الله، معاصي عن

على عليك: حزنك هو الذي علي وأحزنك وأخآيرها، الخآرة على لك: حزنك هو الذي فالحزن
وأزينتها. الدنيا

أبو أنشدنا قال عليه، بقراءاتي العطار علي بن محمد بن أحمد الفتح أبو أنشدنا "وأبه" قال
منصور أنشدنا قال المبرد، أنشدنا قال مكرم، بعسكر سعد بن الله عبد بن الحسن أحمد

يعـتـمـد الحر عليه خآلف فيه كـمـدهل غـالـه قد مصرنا ترى الزمان: أما تغيير في عمار بن
أحـد الورى في منهم يبق فلم هـمبادوأا أين الفضـال ذوأوأ الكرام أين
 حصدوأا قد الرض جديد عن ليتهم طـرامـدةيا حـثـالآت غير يبق لم

ًا بأنفسهم تاهوا يد المـكـرمـات في وألآ يعد لـهـممجد وأمـا خآـلـد
مـردوأا قد وأالمعروأف المكارم عـلـىضد النـبـيذ وأفرسان الثريد أسد
وأعـدوأا مـا إنجـاز عندهم كـذبـواوأالعيب حدثوا أوأ قذفوا مازحوا إن

حـشـدوأا إذا قنانيهم اصطفاف عـنـدهـمإلآ وأالداب المـروأءاة ففما
الـولـد المفـقـودة أمه على كـمـابكى الـكـرام فقـد على لبكين

ًا إملءا عنه الله رضي بالله المرشد المام السيد حدثنا "وأبه" قال الرابع الخميس يوم لفظ
الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا قال شعبان، من وأالعشرين

قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الره عبد محمد أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه بقراءاتي
منصور عن شعبة حدثنا قال أبي، حدثني قال معاذ، بن الله عبيد حدثنا قال عبدان، حدثنا

رسول قالت: كان عنها الله رضي سلمة أم عن سلمة أبي عن الجعد، أبي بن سالم عن
ًا يتابع لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله يصله كان فإنه شعبان، شهر غير يصومه شهر

برمضان.
حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

أبي بن طاهر بن محمد حدثنا قال الخرقي، محمد بن جعفر بن العزيز عبد القاسم أبو
بن الحوص عن يونس بن عيسى حدثنا قال الوليد، أبو حباب بن أحمد حدثنا قال الدميك،

عليه الله صلى الله رسول قال: كان الخشني ثعلبة أبي عن حكيم بن المهاصر عن حكيم
يصلهما. وأرمضان شعبان يصوم وأسلم وأآله

عليه، قراءاة الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد أخآبرنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال

بن مالك أخآبرنا قال الشافعي، حدثنا قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي، سلمة بن محمد
عائاشة عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن الله عبيد بن عمر مولى النضر أبي عن أنس،
وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: كان أنها وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي زوأج

صلى الله رسول رأيت ما يصوم، لآ نقول حتى وأيفطر يفطر، لآ نقول حتى يصوم وأسلم
ًا أكثر رأيته وأما رمضان، إلآ قط شهر صيام استكمل وأسلم وأآله عليه الله في منه صيام

شعبان.
النباري بن المؤدب إسماعيل بن أحمد بن علي بن أحمد الحسين أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد حدثنا قال إملءا، الوراق العباس بن إسماعيل بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه قراءاة
منصور عن شعبة أخآبرنا قال الجعد، بن علي حدثنا قال العزيز، عبد بن محمد بن الله

الرحمن عبد بن سلمة أبي عن يحدث الجعد أبي بن سالم سمعت قال المعتمر، ابن -يعني
يصوم لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: كان عائاشة إن يقول سلمة أم عن

ًا ً شهر برمضان. يصله كان فإنه شعبان إلآ كامل
محمد بن يحيى حدثنا قال إسماعيل، بن محمد حدثنا قال علي، بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال

خآمس سنة بالمدينة المدني الوهاب عبد بن بكر حدثنا قال وأثلثمائاة، تسع سنة صاعد بن
نقول لآ حتى يصوم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول حدثنا قال وأمائاتين، وأأربعين
الله: ما رسول يا فقلت شعبان، في صيامه أكثر وأكان يصوم نقول لآ حتى وأيفطر يفطر،

وأأنا يقبض، من الملك ينسخ شهر عائاشة: إنه يا شعبان? فقال في صيامك أكثر أرى لي
صائام. وأأنا إلآ اسمي ينسخ لآ أن أحب

الصوفية شيخ الرأس مكشوف الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حامد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد بكر أبو حدثنا قال بأصفهان،



حدثنا قال جعفر، بن إسماعيل حدثنا قال يونس، بن شريح حدثنا قال البلخي، شعيب بن
وأآله عليه الله صلى النبي أن هريرة أبي عن المقبري، سعيد أبي عن عمروأ أبي بن عمروأ
قيامه من حظه قائام وأرب وأالعطش، الجوع صيامه من حظه صائام قال: "رب وأسلم

المهيار بن رستة بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا السهر" "وأبه" قال
العطار شيبة بن الله عبد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال بأصفهان، عليه بقراءاتي

أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين سبع سنة رجب في بالبصرة إملءا بالحريري المعروأف
أبي عن سعيد أبي بن سعد عن سفيان أخآبرنا قال كثير، بن محمد حدثنا قال خآليفة،
شهر قبل أيام ستة صيام عن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: نهى هريرة

التشريق. أيام وأثلثة النحر، وأيوم الفطر وأيوم رمضان،
حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثني قال أحمد، بن الله عبد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو
الله عبد عن دينار بن الله عبد عن مالك حدثنا قال معمر، حدثنا قال النصاري، موسى أبا
تصوموا فل وأعشروأن تسع قال: "الشهر وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عمر: أن بن

له". فأقدروأا عليكم غم فإن تروأه، حتى تفطروأا وألآ الهلل، تروأا حتى
أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن الحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

بن أحمد بن محمد عبيد أبو حدثنا قال الوراق، لولو بن أحمد بن محمد بن علي الحسن
عمار، بن منصور حدثنا قال الحول، جعفر بن محمد جعفر أبو حدثنا قال الصيرفي، المؤمل

رسول أن الله عبد بن مرثد الخير أبي عن حبيب أبي بن يزيد عن لهيعة بن حدثنا قال
له". غفر شعبان في الآثنين يوم آخآر صام قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله

بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي العبدي الخطيب نزار أبي بن المطهر أخآبرنا "وأبه" قال
الكريم عبد بن محمد بن الله عبد القاسم أبو حدثنا قال حسيس، بن أحمد بن محمد

حجاج، حدثنا قال داوأد، بن سنيد حدثنا قال البيقي، محمد بن الفضل أبو حدثنا قال الرازي،
فقال: ليس وأحسابهم، وأنيروأزهم العجم شهور عن يقول: وأسئل الثوري سفيان سمعت قال
قال ثم ذلك، سوى ما وأدع فالزمه عليه هاجروأا ما فانظر المسلمون، عليه هاجر مما هذا

صغير اجتنبوا الهواءا، وأهذه فإياكم وأحشة، إلآ تزداد أراها لآ وأاستوحشت سفيان: أوأحشت
نزل. قد المر فكأن له وأخآلقتم أمرتم بما وأعليكم وأكبيرها،

في عليه بقراءاتي العشائاري الحرثي الفتح بن علي بن محمد طالب أبو حدثنا "وأبه" قال
المام المنتاب محمد بن عمر بن عثمان الطيب أبو حدثنا قال الرقيق، دار بشارع مسجده
الحسن بن الحسين حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى محمد أبو حدثنا قال الدقاق،

علقمة، عن إبراهيم عن سليمان عن سفيان أخآبرنا قال المبارك، بن أخآبرنا قال المروأزي،
لست قال: لكني صيام، فقالوا: نحن القوم، ناوألوا فقال بشراب فأتى الله عبد عند قال: كنا
ًا قرأ: "يخافون ثم بصائام، وأالبصار". القلوب فيه تتقلب يوم

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البيضاوأي إبراهيم بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بكر أبو حدثنا قال البزار، شاذان بن محمد بن الحسن بن إبراهيم بن أحمد بكر أبو
سليمان يغشي شاب عائاشة:كان ابن قال قال الرياشي، حدثنا قال محمود، بن يزيد بن

ًا فانتفض قال عنه، الله رضي الفارسي لقد لك? قال سلمان: ما له فقال انتفاضة، يوم
ًا ذكرت يقول: سلمان فجعل وأحضره الشاب ذلك قال: فاحتضر وأجل، عز الله جلل من شيئ

مؤمن بكل إني يقول الله: إنه عبد أبا الشاب: يا فقال مؤمن، فإنه به ارفق الموت ملك يا
صورة. أحسن في الآنتفاضة تلك الله: جاءاتني عبد أبا يا رفيق،

إمام الفقيه الطبري طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
طرازة بن زكريا بن المعافى الفتوح أبو حدثنا قال بها، عليه بقراءاتي ببغداد الشافعة
عبد بن إبراهيم حدثنا قال النيسابوري، سليمان بن داوأد بن محمد حدثنا قال القاضي،
حدثنا قالآ إبراهيم، بن وأإسحاق موسى بن علي حدثنا قال وأريرة، حدثنا قال الواحد،

عليه علي المؤمنين أمير قبر على وأقف صعصعة الشحام: أن عثمان حدثني قال الصمعي،
لـديا مـا أبثـك أن لي أخآـياوأمن يا بمثـلـك لي من يقول: ألآ فأنشأ السلم،
ًا خآطوبه نشركذاك بعد دهرك خآطوب طوتك وأطـيا نشـر

إلـيا صنعت ما إليك المنـاياشكوت لي طواك نشرت فلو
شـيا عـلـيك البكاءا يغن عـينـيفلم بـدر علي يا بكيتك
ًا كفى يديا عـن قبرك تراب إنـينفضت ثـم بدفنـك حزن

حـيا منـك أوأعظ اليوم عظـاتفأنت لي حياتك في وأكانت



الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
وأالدي حدثنا قال إجازة، الحمودني الرحيم عبد منصور أبو القاضي أخآبرني قال تعالى،
محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا قال إملءا، السيد حدثنا قال قراءاة،

بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال بأصفهان، الصوفية شيخ الحسناباذي
بن أخآبرنا قال كاسب بن حميد بن يعقوب حدثنا قال رستة، بن حدثنا قال إملءا، حبان

أبي بن مصعب عن حدثه الملك عبد بن الملك عبد أن الحارث بن عمروأ حدثنا قال وأهب،
النبي أن بكر، أبي جده عن وأعمه أبيه عن بكر، أبي بن محمد بن القاسم عن ذؤيب،
سماءا إلى شعبان من النصف في ينزل وأتعالى تبارك الله قال: "إن وأسلم وأآله عليه صلى
ًا خآل ما بشر لكل فيغفر الدنيا، ًا أوأ مشرك شحناءا". قلبه في إنسان

وأثلثين، أربع سنة رجب في بقزوأين عليه بقراءاتي زاذان بن الله عبد بن أخآبرنا "وأبه" قال
وأثلثمائاة، سبعين سنة السوك بين ببغداد داره في إملءا العدل الجراجي القاضي أنا قال
الله عبد حدثنا قال صالح، بن أحمد حدثنا قال الشعث، بن سليمان بن الله عبد حدثنا قال
عن ذؤيب، أبي بن مصعب عن حدثه الملك عبد بن الملك عبد أن الحارث بن عمروأ بن

وأسلم وأآله عليه صلى النبي عن جده عن وأعمه أبيه عن بكر، أبي بن محمد بن القاسم
إلآ نفس لكل فيغفر الدنيا، سماءا إلى شعبان من النصف ليلة وأتعالى تبارك الله قال: "ينزل

وأجل". عز بالله مشرك أوأ شحناءا، قلبه في لنسان
بالكوفة عليه بقراءاتي الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

المغيرة حدثني قال إسحاق، ابن -يعني العزيز عبد أخآبرنا قال جعفر، بن محمد أخآبرنا قال
قال: شيخ بن العزيز عبد حدثنا قال حفص بن محمد بن الله عبيد حدثنا قال محمد، بن

عن أبيه عن علي بن زيد الحسين أبو الشهيد المام حدثني قال الشعير، بني ينزل كان
تبارك الله وأسلم: "ينزل وأآله عليه صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي عن آبائاه

السلم عليه علي لعباده" قال فيغفر الدنيا السماءا إلى شعبان من النصف ليلة وأتعالى
عليه. إقباله الشيءا إلى وأنزوأله

بكر أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
قالآ جنابة، بن إسحاق بن محمد بن الله عبيد القاسم وأأبو الوراق، إسماعيل بن محمد
أخآبرنا قال الجعد، بن علي حدثنا قال العزيز، عبد بن محمد بن الله عبيد القاسم أبو حدثنا

عن سيرين بنت حفصة عن الحول عاصم عن عينية، بن وأسفيان الله عبد بن شريك
التمر وأجد قال: "من وأسلم وأآله عليه صلى النبي عن الضبي، عامر بن سلمان عن الرباب

طهور". الماءا فإن الماءا على فليفطر التمر يجد لم وأمن عليه، فليفطر
قراءاة الرأس مكشوف محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه
حدثنا قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي، سلمة بن محمد بن أحمد جعفر أبو أخآبرنا

بكر أبا سمع أنه الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمى عن مالك وأأخآبرنا قال الشافعي،
أبا أن فذكر المدينة، أمير وأهو الحكم، بن مروأان عند وأأبي أنا يقول: كنت الرحمن عبد بن

ًا أصبح يقول: من هريرة عبد أبا يا عليك أقسمت مروأان: إني فقال اليوم، ذلك أفطر جنب
بكر: فذهب أبو قال ذلك، عن فتسألهما سلمة وأأم عائاشة المؤمنين أم إلى لتذهبن الرحمن

أم الرحمن: يا عبد قال ثم عليها، فسلم عائاشة على دخآلنا حتى معه وأذهبت الرحمن عبد
ًا أصبح يقول: من هريرة أبا أن لنا فذكر مروأان عند كنا إنا المؤمنين اليوم، ذلك أفطر جنب

الله رسول كان عما أترغب الرحمن، عبد أبا يا هريرة أبو قال كما عائاشة: أليس فقالت
الله رسول على فاشهد قالت وأالله، الرحمن: لآ عبد لها يصنع? فقال وأسلم وأآله عليه صلى
ًا ليصبح كان أنه وأسلم وأآله عليه صلى ثم قال ذلك، يصوم ثم احتلم، غير جماع من جنب

قال: فخرجنا عائاشة، مثالة مثل فقالت ذلك، عن فسألها سلمة أم على دخآلنا حتى خآرجنا
محمد أبا يا عليك مروأان: أقسمت فقال قالتا، ما الرحمن عبد له فذكر مروأان، جئنا حتى

قال ذلك، بالعتيق. فلتخبرنه بأرضه فإنه هريرة أبي إلى فلتذهبن بالباب، فإنها دابتي لتركبن
الرحمن عبد معه فتحدث هريرة أبا أتينا حتى معه وأركبت الرحمن عبد بكر: فركب أبو

بخير. أخآبرته إنما بذلك لي علم هريرة: لآ أبو فقال ذلك، له ذكر ثم ساعة،
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد ب أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال محمد، بن إسحاق أخآبرنا قال جعفر، بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا
أبي بن حبيب بن الله عبد حدثنا قال أحمد، أبو حدثنا قال شريح، أبي بن الصباح بن أحمد



صلى الله رسول أن عائاشة حدثتنا قال مليكة، أبي بن الله عبد بن بكر أبي عن ثابت
صومه. فيتم الصوم يريد وأهو ماءا يقطر وأرأسه الصلة إلى يخرج كان وأسلم وأآله عليه

بن الله عبد حدثنا قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الزدي، الله عبد بن محمد حدثنا قال البغدادي، النماطي عثمان أبي بن موسى
عليه صلى الله رسول قال: أتى الخطاب بن عمر عن الحوتكية أبي عن سليمان بن معتمر

إني منها? قال تأكل لآ لك به: ما جاءا للذي فقال فأكلوا، أصحابه فأمر بأرنب وأسلم وأآله
البيض. قال: فهل قال: تطوع، هو، قال: وأما ثم صائام،

بن العباس حدثنا قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن مهاجر بن إبراهيم عن شريك حدثنا قال الوليد، أبو حدثنا قال السفاطي، الفضل
عليه صلى النبي إلى العزوأبة قال: شكونا الله، عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن إبراهيم

وأجاءا". له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم فمن بالباه، فقال: "عليكم وأسلم، وأآله
قال عليه، بقراءاتي التوزي الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

السرخآسي، علي أبو حدثنا قال عليه، قراءاة جمكان بن الحسين بن الحسن علي أبو أخآبرنا
وأقد يقول، الصم حاتم سمعت يقول، الحراني الحسين بن محمد الحسن أبا سمعت قال

الدنيا من أخآرج لآ أني خآصال: على أربع أمرك? قال: على بنيت شيءا أي سائال: على سأله
هو، متى أدري لآ أجلي أن وأعلى غيري، يأكله لآ رزقي أن وأعلى رزقي، أستكمل حتى

عين. طرفة الله عن أرغب لآ أني وأعلى
الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

غسان أبو أخآبرنا قال مريم، أبي بن سعيد حدثنا قال صالح، بن عثمان بن يحيى حدثنا قال
عليه صلى الله رسول أن سعد بن سهل عن حازم، أبو حدثني قال مطرف، بن محمد

الصائامون". إلآ يدخآله لآ الريان يسمى منها باب أبواب ثمانية الجنة قال: "في وأسلم وأآله
حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

وأأبو شاذان بن الحسن بن إبراهيم بن أحمد بكر وأأبو حيويه بن العباس بن محمد عمر أبو
الدوأري خآلين بن الله عبد بن وأأحمد الحافظ الدارقطني أحمد بن عمر بن علي الحسن

علي بن الحسن حدثنا قالوا الواعظ، شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص وأأبو
رسول قال قال مالك، بن أنس مولآي حدثنا قال الله، عبد بن خآراش حدثنا قال العدوأي،

ًا للجنة وأسلم: "إن وأآله عليه صلى الله الصائامون". إلآ منه يدخآل لآ الريان يدعى باب
عليه، بقراءاتي الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد محمد أبو حدثنا قالآ قراءاة، قادوأيه بن الله عبد بن أحمد بن الله عبد بن العزيز وأعبد
الجعد، بن علي حدثنا قال يعلى، أبو أخآبرنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله
عن سيرين بنت حفصة عن الحول عاصم عن عيينة بن وأسفيان وأشريك شعبة حدثنا قال

وأجد وأسلم: "من وأآله عليه صلى الله رسول قال قال عامر، بن سلمان عمها عن الرباب
سواءا". لفظهما طهور، فإنه الماءا على فليفطر التمر يجد لم وأمن عليه فليفطر التمر

بن المفطر بن محمد الحسين أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو حدثنا "وأبه" قال
بن القاسم حدثنا قال وأكيع، حدثنا قال حبان بن خآلف بن محمد حدثنا قال الحافظ، موسى
عن ثابت عن رزين بن سعيد حدثنا قال سعيد، بن هاشم أبي حدثنا قال سعيد، بن هاشم
وأعلى صمت لك قال: "اللهم أفطر إذا وأسلم وأآله عليه صلى الله رسول كان قال، أنس

العليم". السميع أنت إنك مني فتقبل أفطرت رزقك
بن موسى حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

سليمان بن حبيب بن إبراهيم حدثنا قال السمرقندي، جعفر بن مروأان حدثنا قال هاروأن،
عن أبيه عن سمرة بن سليمان بن حبيب عن سمرة بن سعد بن جعفر عن سمرة بن

يكرهه الصوم شهر في نواصل أن وأسلم وأآله عليه صلى الله رسول قال: نهى سمرة
بالعزيمة. وأليس

بن محمد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الذكواني الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إبان بن محمد حدثنا قال الهذيل، بن معاوأية حدثنا قال يحيى، بن محمد حدثنا قال حبان،

صلى النبي قال: نهاهم ذر، أبي عن الليثي أكثم بن عمارة عن سفيان حدثنا قال العبدي،
وأأسقى. أطعم إني مثلكم لست تواصل? قال: إني قالوا: إنك الوصال، عن وأسلم وأآله عليه

الله عبد محمد أبو حدثنا قال قادوأيه، بن أحمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الغساني، هشام بن الحسين حدثنا قال الحسن، بن الرحمن عبد حدثني قال حبان، بن



وأآله عليه صلى النبي قال هريرة أبي عن سيرين بن محمد عن حبان بن هشام حدثنا
يغتب". لم ما عبادة في وأسلم: "الصائام

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال قتيبة، حدثنا قال الغرباني، حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
صلى قال: أوأصاني هريرة، أبي عن سالم أبي عن الله عبد بن وأهب عن لهيعة ابن حدثنا
لآ وأأن شهر، كل من أيام ثلثة صيام ثم ركعتين، الضحى بثلث: صلة وأسلم وأآله عليه
وأتر. على إلآ أبيت

جعفر بن الحسن سعيد أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
الله عبد بن يحيى حدثني قال الحراني، شعيب أبو حدثنا قال السمسار، الوضاح بن

ًا، الشعبي سمعت قال نهيك، رزين أبو حدثنا قال البابلتي، عمر ابن سمعت قال عامر
من أيام ثلثة وأصام الفجر صلى يقول: "من وأسلم وأآله عليه صلى النبي سمعت يقول،
شهيد". أجر له كتب حضر وألآ سفر في الوتر يترك وألم الشهر

قال عليه، قراءاة قادوأيه بن الله عبد بن أحمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الفريابي، بكر أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
هريرة، أبي عن أبيه عن العلءا عن أنيسة أبي ابن حدثنا قال العثماني مروأان أبو حدثنا
ًا كان فمن جنة وأسلم: "الصيام وأآله عليه صلى الله رسول قال قال وألآ يرفث فل صائام

صائام". إني فليقل شاتمه أوأ سابه امرؤ فإن يجهل،
عبيد بن محمد بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال التنوخآي، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال إملءا، اليزيدي العباس بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال الدقاق، العسكري
الرقاشي: يا يزيد قال قال مطيع، أبي بن سلم عن عامر بن سعيد حدثنا قال الرياشي،

يفطر لآ سنة أربعين ذلك قبل نفسه عطش وأقد قالوا البارد، الماءا على نبك تعالوا إخآوتاه،
أضحى. أوأ فطر يوم في إلآ

قال القاضي، حصين أبو حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا السيد "وأبه" قال
النبي قال قال سعد، بن سهل عن حازم أبي عن سفيان عن وأكيع حدثنا قال يحيى، حدثنا
الصيام باب وأإن الجنة، أبواب من باب البر أبواب من باب وأسلم: "لكل وأآله عليه صلى
الريان". يدعى

الحسين بن أحمد زرعة أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
قال بالدامغان، الدامغاني الشعراني ناصح بن إبراهيم بكر أبو حدثنا قال الرازي، علي بن

أبا -يعني سلم عن ظبية أبي بن أحمد حدثنا قال الدامغاني، عيسى بن محمد حدثنا
وأآله عليه صلى النبي قال قال سعد، بن سهل عن حازم أبي عن الزهري عن الحوص،

أغلق". آخآرهم دخآل فإذا الريان، له يقال للصائام منها باب أبواب ثمانية وأسلم: "للجنة
بقزوأتين، عليه بقراءاتي زاذان بن الله عبد بن عمر بن محمد الحسن باوأ أخآبرنا "وأبه" قال

ًا، حيان بن هرم بن موسى بن محمد بن محفوظ الحوص أبو القاضي حدثنا قال قال لفظ
حدثنا قال النصين، سيار بن إسحاق حدثنا قال التنيسي، الخليل سعيد عثمان أبو حدثنا

هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن رفاعة بن محمد عن سفيان عن قبيصة
فقال: "إن له، فقيل وأالخميس، الآثنين يوم يصوم كان وأسلم: أنه وأآله عليه صلى النبي عن

صائام". وأأنا عملي يرفع أن فأحب، وأالآثنين الخميس يوم ترفع العمال
محمد أبو أخآبرنا قال الرحيم، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال عبدة، بن أحمد حدثنا قال عبدان، حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد
قال: سألت عمروأ بن الله عبد عن مينا بن سعيد حدثنا قال البح، يحيى بن حماد حدثنا

فأصوم قال قال: لآ، الدهر، فأصوم الصوم أسرد أني وأسلم وأآله عليه صلى الله رسول
ًا? قال: لآ، وأأفطر يومين ًا يصوم كان داوأد صوم فقال: صم أناقصه، فجعلت قال يوم يوم
ًا. وأيفطر يوم

العزيز عبد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الوليد حدثنا قال الحلبي، كعب بن يعقوب حدثنا قال النطاكي، الحرملي سليمان بن

وأآله عليه صلى الله رسول قال قال أنس، عن قتادة عن بشير بن سعيد عن مسلم
الباردة". الغنيمة الشتاءا في وأسلم: "الصوم

وأعبد عليه، بقراءاتي الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قالآ عليه، قراءاة قادوأيه بن الله عبد بن أحمد بن العزيز
بن قرة حدثنا قال الخزاعي، علي بن محمد بن أحمد حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر



وأآله عليه صلى الله رسول قال: عاد مالك بن أنس عن الحكم عبد حدثنا قال حبيب،
ًا إليه فقرب عبادة بن سعد وأسلم ًا ابن قال وأسقا، السمسم شيئ تمر، من قادوأيه: وأشيئ
دعوات بثلث له دعا يقوم أن وأأراد وأسلم وأآله عليه صلى الله رسول أكل إذا حتى وأاتفقا

الملئاكة". عليكم وأصلت الصائامون، عندكم وأأفطر البرار، طعامكم فقال: "أكل
بن محمد حدثنا قال حبان، بن محمد أبو أخآبرنا قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حمزة أبي عن الفضل، بن سلمة حدثنا قال المبارك، ابن -يعني يزيد حدثنا قال حمزة،
وأآله عليه صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن الحوص أبي عن الشيباني عن الثمالي

ربه". لقاءا عند وأفرحة إفطاره، عند فرحتان: فرحة وأسلم: "للصائام
بن محمد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة قادوأيه بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

إسماعيل حدثنا قال يونس، بن شريح حدثنا قال البلخي، شعيب بن حامد أخآبرنا قال حبان،
أن هريرة، أبي عن المقبري سعيد أبي عن عمروأ، أبي بن عمروأ حدثني قال جعفر، بن

قائام وأرب وأالعطش، الجوع صيامه من حظه صائام قال: "رب وأسلم وأآله عليه صلى النبي
السهر". قيامه من حظه

حدثنا قال داوأد، بن المقدم حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
ً أن لهيعة، ابن حدثنا قال موسى، بن أسد ًا? أعظم الصائامين فقال: وأأي سأله رجل أجر

ًا، لله قال: أكثرهم عليه صلى الله رسول ذلك كل وأالحج وأالزكاة الصلة له ذكر ثم ذكر
ًا، لله يقول: أكثرهم وأسلم وأآله بكل الذاكروأن حفص: ذهب أبا يا لعمر بكر أبو فقال ذكر
وأسلم: أجل. وأآله عليه صلى الله رسول فقال خآير،

محمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال القاضي، يعقوب بن يوسف أخآبرنا قال النحوي، كيسان بن أحمد بن

عباس: ابن عن جبير بن سعيد بن حكيم بن عثمان عن علي بن عمر حدثنا قال بكر، أبي
يصوم. لآ نقول حتى وأيفطر يفطر، لآ نقول حتى يصوم وأسلم وأآله عليه صلى النبي كان

الماوأردي البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو القضاة أقضى أخآبرنا "وأبه" قال
إملءا الزدي خآلف بن الله عبد بن المعلى بن الله عبد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي
عن العيناءا أبو حدثنا قال القشيري، حمدان بن محمد حري أبو حدثنا قال بالبصرة،
يا بالقرآن? فقال يتغنى رجل إلى معاوأية بن إياس قال: دخآل هنيد، بن زهير عن الصمعي

ًا بد لآ كنت إن هذا قال: وأسلم وأآله عليه صلى النبي الرجل: أليس له فقال فبالشعر، متغني
وأسلم: ليس وأآله عليه صلى النبي أراد إياس: إنما له بالقرآن? فقال يتغن لم من منا ليس

ًا أن فظن القرآن حفظ الخآر: من حديثه تسمع ألم بالقرآن، يستغن من منا منه، أغنى أحد
 المتواليينا يد في عمـاتراه الله بذكر الشاعر: تغنينا قول أسمعت

 غنينا ما طال الشاعر: وأالغانيات قول سمعت أما
ذاك. من فهذا بلى، قال

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
الجعد أبي بن سالم سمعت قال منصور، عن الحجاج بن شعبة حدثنا قال علي، بن عاصم
عليه صلى النبي عنها: أن الله رضي سلمة أم عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن يحدث

ًا يصوم لآ كان وأسلم، وأآله ً شهر برمضان. وأيصله شعبان يصوم كان أنه إلآ كامل
حدثنا قال إسحاق، بن الحسين حدثنا قال سليمان، أخآبرنا قال بكر، أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عن الجعد أبي عن سالم عن منصور عن الربيع بن قيس حدثنا قال الحميد، عبد بن يحيى
ًا يصوم وأسلم وأآله عليه الله صلى كان قالت: ما سلمة وأأم عائاشة عن سلمة، ابن شهر

يصوم وأكان متتابعين، شهرين فيكون برمضان يصله كان فإنه شعبان، إلآ رمضان سوى
يصوم. لآ نقول حتى وأيفطر يفطر، لآ نقول حتى الشهر

زيد بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
بن أحمد حدثنا قال النصاري، النيسي الله عبد بن محمد حدثنا قال النصاري، علي بن

عصمة حدثنا قال النيسي، يحيى بن محمد حدثنا قال الزربي، النصاري القاسم بن محمد
هلل كان قال: إذا هريرة أبي عن يسار بن سليمان عن سعيد، بن يحيى عن محمد بن

الرجل فإن قابل، من شعبان إلى فيها من يقبض صحيفة الموت ملك إلى دفع شعبان
وأما اسم السماءا في له وأما وأيفجر وأيظلم له وأيولد وأينكح البنيان وأيبني الغرس ليغرس
ليلته. أوأ فيه يقبض الذي يومه يأتي أن إلى الموتى صحيفة في إلآ اسمه



بقزوأين، عليه بقراءاتي زاذان بن الله عبد بن عمر بن محمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال السكن، بن عيسى بن أحمد حدثنا قال فتح، بن الحسن بن محمد حدثنا قال

حراد، بن الله عبد بن عمي حدثني قال الشدق، بن يعلى حدثنا قال القاسم، بن هاشم
ًا الآثنين يوم أصبحنا قال عليه الله صلى النبي فأتينا علينا، أغمى قد الشهر وأكان صوام
ًا، فأصبناه وأسلم وأآله رجل يكون أن إلآ اليوم? فقال: أفطروأا الله: صمنا نبي يا فقلنا مفطر

ًا أفطر لن صومه، فليتم اليوم هذا يصوم ًا شعبان من يوم أن من إلي أحب فيه متماري
ًا أصوم رمضان. شهر من منه-يعني ليس شعبان من يوم

بن محمد بكر أبو القاضي حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
بدير بن سور بن الحسين بن عمر حفص أبو حدثنا قال العاقولي، حمدان بن إبراهيم

الموي، سعيد بن يحيى حدثنا قال البغدادي، يحيى أبو سعيد بن محمد حدثنا قال العاقول،
صلى النبي عن أمامة أبي عن غالب، أبي عن الخراساني حسين عن العمش حدثنا قال
فطر". كل عند عتقاءا وأتعالى تبارك لله قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال يعلى، أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

تقول: إن عائاشة سمعت يقول عمرة سمعت قال سلمان، بن طيب حدثنا قال شيبان،
بتكبير وأيأمر الصيام، في الوصال عن ينهانا كان وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول

السحور. وأتأخآير الفطار
الكوفي الحسني علي بن الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن إسحاق حدثنا قال قراءاة، التميمي جعفر بن محمد أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي
المام عن سلم بن عثمان عن السراج كثير بن عامر أخآبرنا قال أبي، حدثنا قال مروأان،
الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهما أبيه عن علي بن زيد الحسين أبي الشهيد

بلق خآيل أسفلها وأمن حلل، أعلها من يخرج لشجرة الجنة في وأسلم: "إن وأآله عليه
فتطير الله أوألياءا فيركبها تبول، وألآ تروأث لآ أجنحة ذوأات وأالياقوت بالدر ملجمة مسرجة

بلغ ما رب يا أنصفونا، الجنة أهل منهم: يا أسفل الذي فيقول يشاءاوأن، حيث الجنة في بهم
تنامون، وأكنتم الليل يقومون كانوا لهم: إنهم وأجل عز الله المنزلة? فيقول هذه بعبادك
تجبنون". وأكنتم يقاتلون وأكانوا تبخلون، وأكنتم ينفقون وأكانوا تأكلون، وأكنتم يصومون وأكانوا

بن الطاهر أبي بن عمروأ حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
بن زياد بن الرحمن عبد عن لهيعة ابن حدثنا قال الحراني، صالح أبو حدثنا قال السراج،

قال الشعري، مالك أبي عن غنم ابن عن نسي بن عبادة عن حميد بن عتبة عن أنعم
العلنية. عمل السر في تعمل أن البر? قال تمام الله: ما رسول يا قلت

بن إبراهيم بن الله عبد الحسين أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاضي حدثنا "وأبه" قال
حفص بن أحمد حدثنا قال النيسابوري، عبيدة بن محمد بن أحمد حدثنا قال الرسي، جعفر

الهيثم عن حنيفة أبي عن طهمان بن إبراهيم حدثني قال أبي، حدثني قال الله، عبد بن
الله رسول قال: سئل مالك بن أنس عن موسى عن كوفي، الصراف حبيب ابن -يعني
يشمها. ريحانة بذلك بأس الصائام? قال: وأما وأسلم: أتقبل وأآله عليه الله صلى

بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي زاذان بن الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
علي حدثنا قال الباغندي، سليمان بن محمد بن محمد بكر أبو حدثنا قال السقا، بن محمد

عن مسروأق، عن عامر عن المكتب، عبد عن شريك بن المسيب حدثنا قال سعيد، بن
وأسلم: "نسخ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليه طالب أبي بن علي

كل الضحى وأذبح صدقة، كل وأالزكاة غسل كل الجنابة وأغسل يوم، كل صوم رمضان
ذبح".

العظم الجامع في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
العباس حدثنا قال التستري، سليمان بن محمد بن أحمد الله عبد أبو حدثنا قال بالبصرة،

قال الموي، القرشي ناجية بن هشام ثور أبو حدثنا قال الشامي، حسان بن أحمد بن
بن الله عبد سمعت قال نوح، بن حسان معاوأية أبو حدثنا قال إسماعيل، بن مبشر حدثنا
وأآله عليه الله صلى الله رسول يد على وأضعتها فإني اليد هذه يقول: أتروأن المازني بشر

تمرة إلآ يجد لآ أحدكم أن وألو فريضة، في إلآ السبت تصوموا يقول: "لآ فسمعته وأسلم
عليها". به يفطر

بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال قراءاة، التنوخآي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قال المخرمي، أيوب بن الله عبد بن إبراهيم حدثنا قال العسكري، الدقاق عبيد بن محمد



عبيدة عن موسى عن المبارك، بن الله عبد حدثنا قال الزدي، صالح بن الرحمن عبد حدثنا
الصوم. الجسد وأزكاة زكاة شيءا قال: لكل يرفعه هريرة أبي عن جهمان عن

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبي بن عثمان حدثنا عبدان: قال حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
أبي عن صادق أبي عن أبيه عن يعقوب أبي بن يونس حدثنا قال حميد، بن وأجعفر شيبة

وأأن أنام، أن قبل بثلث: الوتر وأسلم وأآله عليه الله صلى القاسم أبو قال: أوأصاني هريرة
وأخآمس عشرة، وأأربع عشرة، شهر: ثلث كل من أيام ثلثة وأصيام وأركعتين، الصبح أصلي
البيض. وأهي عشرة

حدثنا قال عبدان، حدثنا قال محمد، بن الله عبد أخآبرنا قال طاهر، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن روأق، أبي عن خآالد بن ناجية عن يعقوب أبي بن يونس حدثنا قال حميد، بن جعفر

مثله. هريرة أبي
أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي السلماسي جعفر بن الحسن الله عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو وأأخآبرنا السيد، "رجع" قال الخراز حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر
الطيب أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي العشائاري الحربي الفتح بن علي بن محمد طالب
حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى حدثنا قالآ عليه، قراءاة المنتاب بن عمروأ بن عثمان
قال إسرائايل، حدثنا السلماسي قال آدم، بن يحيى حدثنا قال المخرمي، الله عبد بن محمد

ثمامة أوأصاهم قال الحريث، بن العيزار عن إسحاق أبي عن وأاتفقا إسرائايل عن العشائاري
سوف أصلي، سوف أعمل، فسوف أنذرتكم قوم لقومه: أي قال قال السلمي، نجار بن

أصوم.
بن محمد حدثنا قال يحيى، حدثنا قال الطيب، أبو أخآبرنا قال طالب، أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبي عن إسرائايل حدثنا قال موسى، بن الله عبيد حدثنا قال العجلي، كرامة بن عثمان
قوم: أنذرتكم يا يقول قال: كان السلمي نجاد بن ثمامة عن حريث بن العيزار عن إسحاق،

أتصدق. سوف أصوم، سوف أصلي، الرجل: سوف يقول أن ثلث سوف
بقراءاتي الهماشي بكران بن العباس بن محمد بن عمروأ القاسم أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

ربيع شهر في كيسان بن أحمد بن محمد بن علي بن الحسن بكر أبو أخآبرنا قال عليه،
حدثنا قال القاضي، يعقوب بن يوسف حدثنا قال وأثلثمائاة، وأتسعين إحدى سنة من الوأل
الله عبد بن مطرف عن البناني ثابت عن سلمة، بن حماد حدثنا قال غياث، بن الواحد عبد
أوأ له وأسلم: قال وأآله عليه الله صلى الله رسول أن حصين، بن عمران عن الشخير، بن

ًا? قال: لآ، شعبان من صمت -هل لرجل الجريري قال يومين، فصم أفطرت قال: فإذا شيئ
ًا. يوم

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال العطار، شيبة بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال بالبصرة، منزله
بكير، أبي بن يحيى حدثنا قال حرب، أبي بن موسى بن عيسى حدثنا قال يحيى، بن زكريا
كنت قال طلحة أبيه عن طلحة بن موسى عن يحيى بن طلحة عن الحوص أبو حدثنا قال
صائام: قال: فهل إني فقال شواه، قد بأرنب راع فأتاه وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي مع

البيض?    أيام
محمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال

بن محمد حدثنا قال القاضي، يعقوب بن يوسف أخآبرنا قال النحوي، كيسان بن أحمد بن
عن خآبير بن وأحكم الرحمن، عبد بن محمد عن عينية بن سفيان حدثنا قال بكير، أبي

القاحة? يوم حاضرنا من الخطاب بن عمر قال قال الجوتكية، أبي عن طلحة بن موسى
منها يأكلوا أن فأمر أبقاها، فكأنه تدمى رأيتها أنا رجل قال بأرنب، رجل ذر: أتى أبو قال

ًا، الرجل وأكان ًا صومك? فذكر وأسلم: ما وأآله عليه الله صلى النبي فقال صائام أدري ما شيئ
عشرة. وأخآمس عشرة، وأأربع عشرة، البيض: ثلث الغر عن أنت فقال: أين هو، ما

قال عليه، قراءاة قادوأيه بن الله عبد بن أحمد العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال أحمد، بن عبدان حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا
عن ثابت عن جريج أبي عن داوأد أبي ابن حدثنا قال الخطابي، عمر بن الله عبد حدثنا
لله حاجة فل وأالكذب الخنا يدع لم قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن أنس

وأشرابه". طعامه يدع أن في وأجل عز
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال محمد، بن رجى حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا



النبي عن هريرة أبي عن سعيد عن زيد بن علي عن أبي، حدثنا قال الصمد، عبد حدثنا
إلى أمثالها بعشر حسنة يقول: كل ربكم قال: "إن له وأاللفظ وأسلم وأآله عليه الله صلى

عند الصائام فم وألخلوف النار، من جنة وأالصوم به، أجزي وأأنا لي وأالصوم ضعف، سبعمائاة
المسك". ريح من أطيب الله

بن مطلب حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال قراءاة، ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبي بن يزيد حدثني قال الليث، حدثني قال صالح، بن الله عبد حدثنا قال الزدي شعيب
وألجوا أنهم الزدي جنادة عن الزدي حذيفة عن الخير أبي بن الله عبد بن مرثد عن حبيب
فدعا الجمعة، يوم ثامنهم هو رهط ثمانية وأهم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على

قال ثم صائام، فقال: إني كل، لرجل فقال بطعام وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
ًا سألهم حتى فقال: صائام للخآر: كل، غد، فقال: صيام أمس? فقالوا: لآ، فقال: صمتم جميع
يفطروأا. أن فأمرهم فقالوا: لآ،
عليه، بقراءاتي الحسيني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

أخآبرنا قال سعيد، بن محمد بن أحمد أخآبرنا قال قراءاة، الله عبد بن محمد أخآبرنا قال
بن زيد الحسين أبي المام عن علي بن نوح عن جنادة أبو حدثنا قال يوسف، بن يعقوب

لم شيءا على يفطر أن يستحب السلم عليه علي قال: كان السلم عليهم آبائاه عن علي
ًا النار تمسه ماءا. أوأ تمر

بن أحمد بن إبراهيم القاسم أبو حدثنا قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
وأعثمان بكر أبو حدثنا قال الفريابي، محمد بن جعفر حدثنا قال المقري، الحرفي جعفر
عن الخراساني، حسين عن العمش عن زيد بن الله عبد حدثنا قالآ شيبة، أبي ابني -يعني

عتقاءا لله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن غالب أبي
وأاقد. ابن الخراساني: هو فطر" حسين كل عند

إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الحسناباذي الكريم عبد أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال المزني، حدثنا قال الطحاوأي، جعفر أبو أخآبرنا قال المقري، عاصم بن علي بن

حمزة عائاشة: أن عن أبيه عن عروأة بن هشام عن عيينة بن سفيان حدثنا قال الشافعي،
الله: إني رسول يا فقال وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سأل السلمي عمروأ بن

فأفطر. شئت وأإن فصم شئت السفر? فقال: إن في الصوم أسرد
بن سهل محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي التنوخآي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

الشعث بن محمد بن محمد علي أبو حدثنا قال الديباجي، سهل بن الله عبد بن أحمد
قالحدثنا محمد، بن جعفر بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثني قال بمصر، الكوفي

عن أبيه عن الحسين بن علي جده عن أبيه عن محمد بن جعفر جده عن أبيه عن أبي
يعرض لآ وأسلم: "ثلث وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي

الحسناءا". وأالمرأة وأالحمام، صائام: الحجامة، وأهو لهن نفسه أحدكم
أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي السلماسي جعفر بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

طالب أبو وأأخآبرنا "رجع" قال الخراز حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر
حدثنا قال المنتاب، بن محمد بن عمروأ بن عثمان الطيب أبو حدثنا قال الحربي، العشائاري

بن الله عبد أخآبرنا قال المروأزي، الحسن بن الحسين حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى
قيس بن الحرث عن خآيثمة عن العمش سليمان عن الثوري سفيان أخآبرنا قال المبارك،
ًا أردت قال: إذا ما فامكث الخآرة أمر في كنت وأإذا لغد تؤخآره فل الخير من أمر

ترائاى الشيطان لك فقال الصلة في كنت وأإذا فتوخ، الدنيا أمر في كنت وأإذا استطعت،
طولآً. فزدها

الجامع في عليه بقراءاتي الخراساني الصيرفي إبراهيم بن أحمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سبعين سنة المقري فورك بن محمد بن محمد بن الله عبد بكر أبو أخآبرنا قال بأصفهان،
بابن المعروأف الحسن بن الحسن بن محمد بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا قال وأثلثمائاة،

سعيد بن عمروأ حدثنا قال القطان، موسى بن يوسف حدثنا قال الجامع، مسجد إمام متويه
حين الدنيا في بها عملوا تكونوا أن الله يشتهون" طاعة ما وأبين بينهم قتادة: "وأحيل عن

عاينوا. ما عاينوا

 العشروأن الحديث
وأفضله الوالدين بر

 بذلك يتصل وأما



لفظه، من إملءا تعالى الله رحمه بالله المرشد المام السيد حدثنا قال "وأبالسناد" المتقدم
عليه، بقراءاتي المقري الجوزداني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال
أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال

سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس
حسان بن خآليفة عن السلولي مخلوق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو
الذل" قال: يذل جناح لهما السلم: "وأاخآفض عليهما علي بن زيد الحسين أبي المام عن
أحباه. أمر كل وأفي منطقه في لهما

في قال أبيه، عن سعد بن مصعب عن الزيات بن عمروأ عن حصين حدثنا السيد "وأبه" قال
ًا". بوالديه النسان الية: "وأوأصينا هذه نزلت حسن

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن إبراهيم حدثنا قال يعلى، أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

بن أنس عن الحسن حدثنا قال الناجي، الحسن أبو نجيح بن ميمون حدثنا قال الحجاج،
وألآ الجهاد أشتهي فقال: إني وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول رجل أتى قال مالك،
فعلت فإذا برها، في الله قال: قابل أحد? قال: أمي، وأالديك من بقي عليه? قال: هل أقدر
وأبرها. الله فاتق أمك عنك رضيت فإذا وأمجاهد، وأمعتمر حاج فأنت ذلك

محمد منصور وأأبو المؤدب، البرمكي إبراهيم بن أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
عبد محمد أبو أخآبرنا قال التككي، العزيز عبد بن محمد الحسن وأأبو السواق، بن محمد بن

أبو أخآبرنا وأقالآ حدثنا، البرمكي قال عليه، قراءاة البزار ماسي بن أيوب بن إبراهيم بن الله
وأأبو النصاري الله عبد بن محمد حدثنا قال الكجي، مسلم بن الله عبد بن إبراهيم مسلم
أبر? قال: الله: من رسول يا قلت قال جده، عن أبيه عن حكيم بن بهز حدثنا قالآ عاصم،

فالقرب. القرب ثم أباك من? قال: ثم ثم قال: قلت أمك، من? قال: ثم قلت: ثم أمك،
جامع في إملءا الوراق اللباد إبراهيم بن محمد بن الحسن علي أبو حدثنا "وأبه" قال
بن علي بن الحسن وأأبو أبي، عم إبراهيم بن محمد بن أحمد علي أبو أخآبرنا قال أصفهان،

حدثنا قال الزعفراني، الخصيب بن الفضل العباس أبو حدثنا قالآ البغدادي، سليمان بن أحمد
عن مالك بن زياد عن سعدان بن رشد حدثنا قال كريب، بن العلءا بن محمد كريب أبو

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه، عن الجهني أنس عن معاذ، بن سهل
عمره". في الله زاد له طوبى وأالديه بر وأسلم: "من
محمد أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو "وأبه" أخآبرنا

أبو حدثنا قال محمد، بن خآالد عمر أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد
عن مسكين بن السري عن أوأيس، أبي ابن حدثنا قال الجشمي، محمد بن أحمد يونس

الله رسول قال قال هريرة، أبي عن صالح أبي عن مالك بن سهيل أبي عن الوقاصي
وأالدعاءا الرزق، من ينقص وأالكذب العمر، في يزد الوالدين وأسلم: "بر وأآله عليه الله صلى

فضل العلماءا على وأللنبياءا ينتظر، وأقضاءا نافذ قضاءا قضاءاان، خآلقه في وألله البلءا، يرد
درجة". فضل الشهداءا على وأللعلماءا درجتين،

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أحمد بن محمد الرقام حفص أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

السدوأسي، الخطاب بن عمر حدثنا قال الصواف، إبراهيم بن غسحاق حدثنا قال التستري،
عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن الحسن عن حاتم أبو سويد حدثنا قال
أتاه وأمن نساؤكم، يعف الناس نساءا عن وأعفوا أبناؤكم، يبركم آباءاكم وأسلم: "بروأا وأآله

ًا ذلك منه فليقبل أخآوه حوضي". على يرد لم منه ذلك يقبل لم فإن باطلً، أوأ حق
عليه بقراءاتي البزار بكار بن محمد بن الحسن بن السلم عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قراءاة الشيباني المطلب بن الله عبد بن محمد الفضل أبو أخآبرنا قال ببغداد، الطلق بباب
أبي حدثني قال رأى، من بسر الهاشمي موسى بن الصمد عبد بن إبراهيم حدثنا قال عليه،

عن جده عن أبيه عن يحدث، محمد بن جعفر سمعت قال محمد، بن موسى أبيه عن
الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم طالب أبي بن علي عن علي بن الحسين

ًا التنصل من وأاقبلوا أبناؤكم، تبركم آباءاكم وأبروأا نساؤكم، يعف وأسلم: "عفوا وأآله عليه محق
على وأرد فل قال أوأ شفاعتي، نالته فل عذره متنصل من يقبل لم فمنن مبطلً، أم كان

حوضي".
أحمد بن محمد بكر أبا سمعت يقول الزجي، أحمد بن علي العزيز عبد سمعت "وأبه" قال

هدية بن إبراهيم سمعت يقول، العبدي الله عبيد بن الحسن سمعت يقول، المفيد محمد بن



وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، ابن أنس سمعت قال أنس، بن
ًا متنصل من يقبل لم وأمن نساؤكم، تعف وأعفوا آبناؤكم، يبركم آباءاكم "بروأا أوأ كان صادق
ًا الحوض". على يردن فل كاذب

البصرة، جامع في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
عمر أبو حدثنا قال علينا، قدم القزوأيني محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال

عثمان بن قاسم حدثنا قال أبي، حدثنا قال الدمشقي، القرشي فضالة بن موسى بن محمد
صبيح بن الربيع حدثنا قال الدمشقي، العجيمي وأليد بن سعيد روأح أبو حدثنا قال الخوعي،

من الجهاد وأسلم: "ليس وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أنس، عن الحسن عن
وأمن جهاد، في وأالده عال وأالدته: وأمن عال من الجهاد إنما الله سبيل في بسيفه ضرب

ًا نفسه عال جهاد". في فهو الناس عن كف
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحذاءا، نصر بن الحسن بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
عن الرحيم، عبد أبي عن سلمة بن محمد حدثنا قال كريمة، أبي بن إسماعيل حدثنا قال
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال دمامة، أبي عن القاسم عن الملك عبد أبي

شاءا إن عليكم فاتحها الله خآيبر- فإن -يعني أهلها الظالم القرية هذه إلى وأسلم: "تجهزوأا
جهزيني فقال أمه إلى هريرة أبو فانطلق مصعف، وألآ مصعب معي يخرجن وألآ تعالى، الله
وأتتركني فقالت: تنطلق للغزوأ، بالجهازة أمر قد وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فإن
رسول عن لتخلف كنت معي? قال: ما وأأنت إلآ المخرج يريد المرفق أدخآل ما علمت وأقد
رسول فأتت لبنها، من رضع لما فناشدته ثديها فأخآرجت وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله
ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله هريرة أبو فأتاه كفيت، فقد فقال: انطلق فأخآبرته، سر

إعراضك أرى الله رسول يا فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول عنه فأعرض
تناشدك ثديها وأأخآرجت أمك تناشدك الذي بلغك? فقال: أنت لشيءا إلآ ذلك أدري لآ عني
في ليس أن أحدهما أوأ أبويه عند كان إذا أحدكم تفعل? أيحسب فلم لبنها من رضعت لما

حقهما. وأأدى أبرهما إذا الله سبيل في هو الله? بلى سبيل
الله صلى الله رسول وأخآرج ماتت، حتى أغزوأ ما سنين ذلك بعد مكثت هريرة: لقد أبو قال
اخآتصرته. أنا السيد قال خآيبر، قصة وأذكر ليلً، المدينة من وأسلم وأآله عليه

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي شطا بن الحسين بن الواحد عبد الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال
جعفر بن القاسم بن الحسين علي أبو حدثنا قال سويد، بن سعيد بن إسماعيل القاسم

بن الله عبد حدثنا قال جميل، بن أحمد حدثنا قال سعيد، أبي ابن حدثنا قال الكوكبي،
وأالدك قال: بر الحنفي، الرحمن عبد بن مسلم عن سليمان بن عاصم حدثنا قال المبارك،

وألده. عقه ساءا من فإنه يبرك، أن أجدر فإنه
طاهر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا تعالى الله رحمه الجل المام السيد حدثنا "وأبه" قال

بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد
قال مرزوأق، بن عمروأ حدثنا قال عاصم، أبي بن أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد
صلى الله رسول قال قال مالك، أبي ابن عن أوأفى بن زرارة عن قتادة عن شعبة، حدثنا
أبي ابن الله" قال فأبعده النار فأدخآله أحدهما أوأ وأالديه أدرك وأسلم: "من وأآله عليه الله

عنه روأى مالك أبو وأيقال مالك، بن عمروأ وأيقال بصري، العامري القشيري مالك: هو
صحبة. له يقال البصريون،
الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال التيملي، الحسين بن محمد حدثنا قال بالكوفة، عليه بقراءاتي البطحاني الحسني
أبو الشريف وأأخآبرنا قال "رجع" السيد، يعقوب بن عباد حدثنا قال البجلي، العباس بن علي
قراءاة التميمي مسلم بن وأزيد الكهيلي سلمة بن إبراهيم بن محمد وأأخآبرنا قال الله، عبد

ًا، "رجع" السيد عليه العتيقي البزار أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو وأأخآبرنا قال أيض
محمد أخآبرنا قال بالكوفة، الخراز مسلم بن زيد الطيب أبو حدثنا قال ببغداد، عليه بقراءاتي

بن عباد أخآبرنا وأقال السدي، الشريف زاد يعقوب بن عباد حدثنا قال الشناني، الحسين بن
بن العتيقي قال الوليد، عن الشيباني عن وأاتفقا العوام، بن عباد حدثنا العتيقي وأقال العوام
ً أن مسعود ابن عن الشيباني عمروأ أبي عن وأاتفقا العيزار العتيقي- النبي -قال سال رجل

أي وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول الشريف وأقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى
حديث هذا الله"، سبيل في الجهاد ثم الوالدين، بر ثم لوقتها، أفضل? قال: "الصلة أعمال
السناد، بهذا يعقوب بن عباد عن صحيحه في البخاري الله عبد أبو أخآرجه صحيح،



وأأبو العيزار، هو: ابن وأالوليد فيروأز، ابن وأيقال خآاقان، بن سليمان إسحاق أبو وأالشيباني: هو
النبي بعث قال وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي أدرك إياس، بن هو: سعد الشيباني عمروأ
ً أرعى وأأنا وأسلم وأآله عليه الله صلى بكاظمة. لي إبل

قال عليه، بقراءاتي الصالحاني سبط المذكر إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبي بن عمروأ بن أحمد أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

عن سعد بن يحيى عن بقية حدثنا قال الحوطي، نجدة بن الوهاب عبد حدثنا قال عاصم،
وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال كرب، معدي بن المقدم عن معدان بن خآالد

يوصيكم ثم بأمهاتكم، يوصيكم ثم بأمهاتكم، يوصيكم وأتعالى تبارك الله يقول: "إن وأسلم
فالقرب". القرب ثم بآبائاكم، يوصيكم ثم بأمهاتكم،

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن يحيى محمد أبو حدثنا قال حيويه، بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو

ًا، عليه قراءاة صاعد بن محمد حرب بن الحسن بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال لفظ
بن هشام عن عيينة بن سفيان أخآبرنا قال المبارك، بن الله عبد أخآبرنا قال بمكة، المروأزي

تمتنع الرحمة" قال: لآ من الذل جناح لهما وأجل: "وأاخآفض عز الله قول في أبيه عن عروأة
أراداه. شيءا من

سمعت قال الوصافي، الوليد بن الله عبيد أخآبرنا قال المبارك، ابن أخآبرنا "وأبإسناده" قال
ًا ترفع الية: لآ هذه في فيها- يعني يقول عطاءا عليهما. يد

أصفهان نزيل البغدادي المهيار بن رسته بن عمر بن الله عببد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إملءا العطار الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال بها، عليه قراءاة

قال وأثلثمائاة، وأستين سبع سنة من الخآرة جمادى من خآلون لثمان الآثنين يوم بالبصرة
حدثنا قال حرب، بن زهير خآيثمة أبو حدثنا قال الجبار، عبد بن الحسن بن أحمد حدثنا

عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن عطاءا عن مسلم ابن المغيرة-يعني
ًا أمسى وأسلم: "من وأآله وأاحد وأإن الجنة في مفتوحان بابان وأله أصبح، أوأ لوالديه مرضي

ًا أصبح أوأ أمسى وأمن فواحد، وأاحد وأإن النار إلى مفتوحان بابان وأله أصبح لوالديه مسخط
ظلماه. ثلث وأإن ظلماه وأإن ظلماه ظلماه? قال: وأإن الله: وأإن رسول يا رجل فقال فواحد،

مرات".
قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد بن يحيى زكريا أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
الثوري وأسفيان جريج ابن حدثنا قال روأح، حدثنا قال عمر، بن الله عبد حدثنا قال الله،

عن السائاب، بن عطاءا حدثنا قالوا سلمة، بن وأحماد عيينة بن وأسفيان الحجاج بن وأشعبة
يا فقال وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي إلى رجل قال: جاءا عمروأ بن الله عبد عن أبيه

فأضحكهما يبكيان? قال: فارجع أبوي وأتركت الهجرة على أبايعك أن أريد الله: إني رسول
أبكيتهما. كما

أبا سمعت يقول، زكريا أبا سمعت قال الله، عبد أخآبرنا قال الرحمن، عبد أخآبرنا "وأبه" قال
ً عشر اثنا عبادة بن روأح على طعن يقول مسعود ً عشر ثلثة أوأ رجل قولهم ينفذ فلم رجل

فيه.
قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال غنام، بن عبيد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
عن إسحاق بن محمد عن سليمان، بن الرحيم عبد حدثنا قال شيبة، أبي بن بكر أبو حدثنا
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: أتيت أبيه عن السلمي معاوأية بن طلحة بن محمد
النبي فقال نعم، حية? فقلت قال: أمك الله، سبيل في الجهاد أريد أني الله رسول يا فقلت
الجنة. فثم رجلها وأسلم: إلزم وأآله عليه الله صلى

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال عبدان، حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبران
أبي بن حبيب عن مسعر حدثني قال أبي، حدثنا قال معتمر، حدثان قال النضر، بن عاصم
ً عمروأ: أن بن الله عبد عن العباس أبي عن ثابت، وأآله عليه الله صلى النبي أتى رجل
وأآله عليه الله صلى النبي له فقال أبوين، له أن وأأخآبره الجهاد، يريد الهجرة يوم وأسلم

فجاهد. وأسلم: ففيهما
حدثنا قال عليه، بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد أبو حدثنا قال لفظه، من حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو



ًا، ساعد بن محمد بن يحيى حرب الحسين بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال لفظ
عن العيزار بن الوليد عن المسعودي أخآبرنا قال المبارك، بن الله عبد أخآبرنا قال المروأزي،

وأآله عليه الله صلى النبي سألت قال: قال مسعود بن الله عبد عن الشيباني عمر أبي
ثم قال الوالدين، بر ماذا? قال ثم قال لميقاتها، أفضل? قال: الصلة العمال أي وأسلم

وأآله عليه الله صلى الله رسول عني سكت ثم قال الله، سبيل في الجهاد ماذا? قال
لزادني. زدته وألو وأسلم،

ًا أخآبرنا "وأبه" قال أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن الله عبد بن محمد بكر أبو عالي
أبو حدثنا قال العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

عبد عن الشيباني عمروأ أبي عن العيزار، بن الوليد حدثني قال المسعودي، حدثنا قال نعيم،
أفضل? قال: الصلة العمال أي وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: سألت الله

الله? قال: رسول يا ماذا ثم قلت الوالدين، الله? قال: بر رسول يا ماذا ثم قلت لوقتها،
لزادني. زدته وألو الله، سبيل في الجهاد

الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال الواعظ، علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
علي بن محمد حدثنا قال إبان، بن الوليد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن

السهمي، وأهب بن الله عبد حدثنا قال العتكي، بكر أبي بن الله عبد حدثنا قال الهوازي،
فأوأصاك لي يرضك وألم بك، يوصني فلم لك رضيني الله إن بني لآبنه: يا لقمان قال قال
بي.

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال لفظه، من الحراز حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو

ًا، صاعد، بن محمد بن يحيى محمد بن الحسن بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال لفظ
عبد عن ذكوان، بن الله عبد عن المراك، بن الله عبد أخآبران قال بمكة، المروأزي حرب

أبي، جنب إلى أمشي وأأنا العزيز عبد بن عمر قال: رآني القادر عبد بن محمد بن الرحمن
على أتوكأ أبي: أنا قال وأراءاه، تمشي أن لك ينبغي إنما أبيك، جنب إلى تمشين فقال: لآ

فهاه. قال يديه،
عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

قال يعلى، أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال
بن داوأد حدثنا قال علقمة، بن مسلمة حدثنا قال الضبي، راشد بن أيوب بن أحمد حدثنا

جاهداك في: "وأإن الية هذه أنزلت قال مالك بن سعد النهدي: أن عثمان أبي عن هند أبي
ًا" قال: كنت الدنيا في وأصاحبهما تطعهما فل علم به لك ليس ما بي تشرك أن على معروأف
ً ًا رجل هذا دينك أحدثت? لتدعن قد الذي الدين هذا سعد: ما يا قالت أسلمت فلما بأمي، بر

لآ أمه: إني يا فقلت أمه? قال قاتل يا فيقال بي، فتعير أموت حتى أشرب وألآ آكل لآ أوأ
ًا فمكثت النبي- قال هذا دين أدع -أوألآ هذا ديني أدع وأقد فأصبحت وأليلة، تأكل لآ يوم

ًا قال: فمكثت جهدت، ذلك رأيت فلما قال استجهدت، وأقد فأصبحت تأكل لآ وأليلة آخآر يوم
ًا فخرجت نفس مائاة كانت لو وأالله أمة: تعلمين يا قلت ًا نفس ًا تركت ما نفس هذا دين

الية. هذه فأنزلت أكلت، ذلك رأت فلما تأكلي، فل شئت وأإن فكلي شئت إن لشيءا،
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن محمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

يحيى حدثنا قال المثنى، بن معاذ حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
أبي عن العيزار بن الوليد عن يعقوب أبي عن معاوأية، بن مروأان حدثنا قال معين، بن

أي وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: سألت مسعود بن الله عبد عن الشيباني عمروأ
الله". سبيل في الجهاد ثم الوالدين، بر ثم لوقتها، أفضل? قال: "الصلة العمال

أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال إبراهيم، بن علي أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

قال بجندسابور، الخراساني القالي زياد بن عمروأ حدثنا قال خآالد، بن يزيد بن مسعود أبو
قال، بكر أبي عن عائاشة عن أبيه عن عروأة بن هشام عن سليمان بن يحيى حدثنا

أوأ جمعة كل في وأالديه قبر زار يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت
حرف". أوأ آية كل بعدد له "يس" غفر عند أوأ عندهما فقرأ أحدهما،

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن يحيى محمد أبو حدثنا قال حيويه، بن زكريا بن العباس بن محمد عمر أبو

ًا، عليه قراءاة صاعد قال بمكة، المروأزي الحسن بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال لفظ
بن حميد عمه عن إبراهيم بن سعيد عن شعبة أخآبرنا قال المبارك، بن الله عبيد أخآبرنا



وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال العاص، بن عمروأ بن الله عبد عن الرحمن عبد
وأالديه? قال: الرجل يسب قيل: وأكيف وأالديه، الرجل يسب أن الكبائار أكبر من وأسلم: "إن

أمه". فيسب أمه وأيسب أباه فيسب الرجل أبا يسب
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن الله عبد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
الله عبد بن يحيى عن العمري، يزيد بن خآالد حدثنا قال سلمة، بن محرز حدثنا قال زكريا،

تقول، المؤمنين أم عائاشة سمعت يقول، الزبير بن الله عبد بن عامر سمعت قال الزبيري،
تبركم آباءاكم وأبروأا نساؤكم، تعف وأسلم: "عفوا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال

الحوض على يرد لم منه يقبل فلم أتاه قد ذنب من المسلم أخآوه إليه اعتذر وأمن أبناءاكم،
ًا". غد

عليه، بقراءاتي الصالحاني سبط المذكر علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن جعفر أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال

صالح، بن الله عبد حدثنا قال منبت، بن العزيز عبد الدرداءا أبو حدثنا قال الجوال، ماهان
عن عكرمة عن إبان، بن الحكم عن أعين بن إبراهيم عن سعد ابن -يعني الليث حدثنا قال
الولد إلى الوالد نظر وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن

نظرة? قال: وأستين ثلثمائاة إليه نظر الله: وأإن رسول يا قالوا نسمة، عتق للولد كان فسره
أعين. بن إبراهيم من الحديث هذا وأسمعت صالح، بن الله عبد أكبر" قال الله

أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال شيرك، بن محمد بن جعفر حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
هشام عن سعد، بن الليث حدثنا قال محمد، بن يونس حدثنا قال الفرج، بن الحسين حدثنا

عبد عن النصاري أمامة أبي عن التيمي، قنفذ بن مهاجر بن زيد بن محمد عن سعد بن
الكبائار: أكبر وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الجهني، أنيس بن الله

وأأدخآل صبر يمين بالله حالف حلف وأما الغموس، وأاليمين الوالدين، وأعقوق بالله، الشرك
قلبه". في نكتة الله جعله إلآ بعوضة جناح مثل فيها

قال عليه، بقراءاتي الصالحاني الواعظ علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

معلى حدثنا قال محمد، بن ثابت حدثنا قال عمير، بن عياض بن الفضل حدثنا قال مصقلة،
هريرة، أبي عن أبيه عن المحمر الله عبد بن نعيم بن محمد حدثنا قال الرازي، خآالد بن

وأفى أوأ موتهما بعد وأالديه دين قضى وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال
ًا كان وأإن برهما فقد لهما يستسب وألم نذرهما يوف وألم دينهما يقض لم وأمن لهما، عاق
ًا بهما كان وأإن عقهما فقد لهما وأاستسب نذرهما حياتهما". في بار

حدثنا قال عليه، بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال لفظه، من الخراز حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو

قال المروأزي، الحسن بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى محمد
وأالعقوق? البر عن سئل أنه الحسن عن هشام أخآبرنا قال المبارك، بن الله عبد أخآبرنا

الله بمعصية يأمراك لم ما به أمراك فيما تطيعهما وأأن ملكت ما لهما تبذل أن فقال: البر
وأتحرمهما. تهجرهما أن وأالعقوق وأجل، عز

عبد حدثنا قال عليه، بقراتي الصالحاني علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد حدثنا قال بشار، بن محمد حدثنا قال زرعة، أبو حدثنا قال الرازي، محمد بن الله
حق لمعاذ: ما قيل قال شبيب، أبي بن ميمون عن الحكم عن شعبة حدثان قال جعفر، بن

به حدثنا شعبة: وأإنما قال حقه، أديت ما وأمالك أهلك من خآرجت الولد? قال: لو على الوالد
الحكم. عن منصور

 وأالعشروأن الحادي الحديث
الرحم صلة
 بذلك يتصل وأما

الحسن محمد أبو أخآبرنا قال روأحه، الله قدس الجل المام السيد إلى "وأبالسناد" المتقدم
محمد بن العباس بن محمد عمر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن
ًا، صاعد بن محمد بن يحيى محمد أبو حدثنا قال لفظه، من الحراز زكريا بن قال لفظ

بن الله عبد أخآبرنا قال بمكة، المروأزي حرب بن الحسن بن الحسين الله عبد أبو حدثنا



ذوأي حبه على المال وأجل: "وأأتى عز الله قول في قتادة عن معمر أخآبرنا قال المبارك،
فلم قرابة ذوأ لك كان حقه" قال: إذا القربى ذا "وأآت حسين غير وأاليتامى" وأقال القربى

قطعته. فقد برجلك إليه تمش وألم تصله
قول في إبراهيم عن منصور عن سفيان أخآبرنا قال المبارك، ابن أخآبرنا "وأبإسناده" قال

وأبالرحم. بالله قوله: أسألك قال وأالرحام، به تساءالون الذي الله وأجل: "وأاتقوا عز الله
أنشدك الرجل قول قال: هو الحسن عن معمر أخآبرنا قال الله، عبد أخآبرنا "وأبإسناده" قال

وأبالرحم. بالله
بقراءاتي المقري الجورذاني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه،
بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، عقدة بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا
"الذي عباس ابن عن أبيه، عن الصمد عبد عن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال سعيد،

وأبالرحم. بالله أسألك الرجل قول وأالرحام" قال: هو به تساءالون
به تساءالون قال: "الذي جعفر أبي عن حمزة، أبي عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

تقطعوها. أن الرحام وأالرحام" قال: وأاتقوا
حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

البرذعي جعفر أبو خآالد بن محمد حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو
الزاند أبي بن محمد حدثنا قال الصوري، الزرق بن محمد بن الله عبد حدثنا قال بمكة،
الله رسول مدينة المدينة قال: دخآلت الوأزاعي عن الشامي إبراهيم حدثنا قال القرى، بوادي
المنكدر، بن الفقهاءا? فقالوا: محمد من هاهنا من قال: فقلت وأسلم، وأآله عليه الله صلى

عليه طالب أبي بن علي بن الحسين ابن -يعني علي بن وأمحمد المبشر، بن وأمحمد
الله صلى الله رسول ابن من به يبدأ أن أحق هؤلآءا من نفسي: ليس في فقلت السلم،

الله وأجل: "يمحو عز الله قول عن الله: أخآبرني رسول بن يا وأقلت فأتيته وأسلم، وأآله عليه
أنه السلم، عليه علي عن جدي عن أبي أخآبرني الكتاب" فقال أم وأعنده وأيثبت يشاءا ما

يا وأسلم: "لبشرنك وأآله عليه الله صلى النبي فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي سأل
وأاصطناع الوالدين، وأبر وأجهها، على وأهي: الصدقة بعدي، من أمتي تبشر بها علي،

السوءا". مصارع وأتقي العمر، في وأتزيد سعادة، الشقاءا تحول الرحم وأصلة المعروأف،
حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال المثنى، ابن -يعني معاذ حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو
سلم: لما بن الله عبد قال قال زرارة، حدثنا قال عوف، عن يحيى حدثنا قال مسدد، حدثنا
رأيت فلما انجفل، فيمن فكنت الناس، فانجفل وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قدم

سمعته ما فأوأل كذاب، بوجه ليس وأجهه أن عرفت وأسلم وأآله عليه الله صلى وأجهه
الجنة تدخآلوا نيام، وأالناس وأصلوا الرحام، وأصلوا الطعام، وأأطعموا السلم، يقول: "أفشوا

بسلم".
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الزراري الحسن بن محمد بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال

السدي، موسى بن بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
أنس عن الرقاشي، يزيد عن عباد بن عباد حدثنا قال الجوهري، الوليد بن خآلف حدثنا قال
الجل، في النسأ سره وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن

رحمه". فليصل الرزق، في وأالمد
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
المغيرة أبي بن الرحيم عبد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال قصره، في الكبير الطريفي
حماد حدثنا قال مسدد، حدثنا قال المازني، حبان بن محمد العباس أبو حدثنا قال الخاركي،

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن الرقاشي يزيد عن زيد بن
رحمه". فليصل رزقه، في وأالزيادة أجله، في النسأ سره وأسلم: "من

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الموصلي، يعلى أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

شهاب: أنه ابن عن خآالد بن عقيل حدثني قال ليث، حدثنا قال طلحة، بن كامل حدثنا قال
يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمع أنه يقول، مالك بن أنس سمع
رحمه". فليصل رزقه، في له وأيبسط أجله، في له ينسأ أن أحب

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن موسى القاضي حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو



الرحمن عبد بن عيسى حدثنا قال صالح، بن الحميد عبد حدثنا قال النصاري، إسحاق
أعرابي قال: جاءا عازب بن البراءا عن عوسجة بن الرحمن عبد عن مصرف، بن السلمي

ً الله: علمني رسول يا فقال وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي إلى الجنة? قال: يدخآلني عمل
ًا? قال: أوأليستا الرقبة، وأفك النسمة، المسألة: أعتق أعرضت لقد الخطبة أقصرت لئن وأاحد

على وأالغي وأالمنحة، ثمنها، في تعين أن الرقبة وأفك بعتقها، تنفرد أن النسمة عتق قال: لآ،
لم فإن بالمعروأف، وأمر الظمآن، وأاسق الجائاع، فأطعم تطق، لم فإن الظالم الرحم ذي

خآير. من إلآ لسانك فكف تطق
مندوأيه ابن سبط الرحمن عبد بن محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي المحدث
حدثنا قال الدكين، بن الفضل نعيم أبو حدثنا قال الحضرمي، الحسن بن محمد حدثنا قال

النصاري: أيوب أبي عن يذكر طلحة بن موسى سمعت قال موهب، بن عثمان بن عمروأ
ًا أن الله: رسول يا فقال مسيره، في وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي على عرض أعرابي

ًا، به تشرك وألآ الله تعبد النار? فقال من وأيباعدني الجنة إلى يقربني بما أخآبرني وأتقيم شيئ
الرحم. وأتصل الزكاة، وأتؤتي الصلة،

أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد حدثنا قال الحمال، العباس أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر محمد بن الله عبد محمد

بن محمد حدثنا قال أسد، بن بهز حدثنا قال النيسابوري، الحكم بن بشر بن الرحمن
عن طلحة بن موسى سمعا أنهما موهب بن عثمان وأأبو موهب، بن الله عبد بن عثمان

ً أن النصاري، أيوب أبي النبي الجنة? فقال يدخآلني بعمل أخآبرني الله رسول يا قال رجل
ًا، به تشرك وألآ الله وأسلم: "تعبد وأآله عليه الله صلى وأتصل الزكاة وأتؤتي الصلة وأتقيم شيئ

عن بهز الشيخ أبي بخط أخآرى نسخة في السيد قال راحلته، على كان كأنه الرحم" أراه
شعبة.

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بكر أبو حدثنا قال عاصم، ابن حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو
محمد عن الجبار عبد محمد عن شعبة حدثنا قال هاروأن، ابن يزيد حدثنا قال شيبة، بن

الرحمن، من شجنة قال: الرحم وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي هريرة أبي عن كعب،
إلي". أسيءا رب يا ظلمت، رب يا قطعت، رب يا يقول

وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن صالح، أبي عن دينار بن الله عبد "وأبه" عن
مثله. وأسلم

قال عليه، الخطيب بقراءاة الشاطر محمد بن الوهاب بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عنبر بن الحسين حدثنا قال الحربي، الحسن بن محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا

محمد أخآبرني قال وأهب، ابن أخآبرنا قال الصدفي، العلى عبد بن يونس حدثنا قال الوشاءا،
قال عمر، بن الله عبد عن مجاهد عن خآليفة بن قطر عن الثوري، سفيان عن عمروأ بن

وأصلها". رحمه قطعت إذا من الواصل وأسلم: "ليس وأآله عليه الله صلى الله رسول قال
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد أبو حدثنا قال الشيباني، المطلب بن همام بن الله عبد بن محمد الفضل أبو أخآبرنا
نصر، أبو المنعم عبد بن أحمد حدثنا قال العلوي، الحسني جعفر بن محمد بن جعفر الله
الله، عبد بن جابر عن أبيه عن محمد، بن جعفر حدثني قال شمس، بن عمروأ حدثنا قال
مرة السنة في وألو بالسلم أرحامكم وأسلم: "نلوا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

وأاحدة".
قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

محمد حدثنا قال لفظه، من الدوأري جلين بن يزيد بن أحمد الله عبد بن أحمد أبو حدثنا
التميمي، الهيثم بن أحمد بن محمد حدثنا قال عليه، قراءاة الهاشمي عيسى بن هاروأن بن

طالب أبي بن علي بن الحسن بن الحسين بن إبراهيم بن القاسم بن الحسين حدثنا قال
ًا فكلمني انتهرني المنصور إلى رفعت قال: لما السلم عليهم ًا، كلم يا لي قال ثم غليظ

به، نزل وأما الزكية النفس تسمونه الذي الله عبد بن محمد بنا فعل ما علمت جعفر: قد
المؤمنين: أمير يا فعلت قال بالصغير، الكبير فأحلق وأاحد منكم يتحرك أن الن انتظر وأإنما

علي عن علي بن الحسين جده عن الحسين بن علي أبيه عن علي بن محمد أبي حدثني
سنين ثلث عمره من بقي وأقد رحمه ليصل الرجل قال: إن السلم عليهم طالب أبي بن

ثلث عمر من بقي وأقد رحمه ليقطع الرجل وأإن سنة، ثلثين إلى وأجل عز الله فيمدها



هذا سمعت المنصور: لقد فقال قال سنين، ثلث إلى وأجل عز الله فيبترها سنة وأثلثون
ًا، علي رددها حتى نعم فقال أبيك، من انصرف. قال ثم ثلث

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
صالح بن الهيثم بن أحمد بن محمد حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو

بن الحسن بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن القاسم بن الحسين حدثنا قال التميمي،
حدثني قال العلوي، الله عبد بن الحسين حدثني قال السلم، عليهما طالب أبي بن علي

أبيه عن علي بن محمد أبي حدثني قال محمد، بن جعفر عن علي بن زيد بن الحسين
أن السلم، عليهم طالب أبي بن علي عن علي، بن الحسين جده عن الحسين، بن علي
ثلث عمره من بقي وأقد رحمه ليصل الرجل قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي
بن محمد عن المفيد عن الزجي أخآبرنا هكذا سنة" قال وأثلثين ثلث إلى الله فيمدها سنين
بالصواب. أعلم وأالله الهيثم بن أحمد

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الصالحاني علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الحسن، بن محمد بن الحسن حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
عن يزيد بن خآالد حدثنا قال أيوب، أبي بن سعيد حدثنا قال المقري، عبدك بن يحيى حدثنا
وأقطع النهار وأصام الليل قام قال: "من أنه أبيه عن حجيرة بن الرحمن عبد بن الله عبد

وأجهه". على جهنم إلى سيق إلآ رحمه
قال عليه، بقراءاتي السواق بن محمد بن أحمد بن محمد منصور أبو عاليا أخآبرنا "وأبه" قال

موسى بن بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن أحمد بكر أبو أخآبرنا
أبي بن سعيد حدثنا قال المقري، يزيد بن الله عبد الرحمن عبد أبو حدثنا قال السدي،

أنه أبيه عن حجيرة، بن الرحمن عبد بن الله عبد عن يزيد بن خآالد حدثني قال أيوب،
وأجهه". على النار إلى سيق رحمه وأقطع النهار وأصام الليل قام قال: "من
بقراءاتي الصالحاني سبط المذكر علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه،
حدثنا قال إسحاق، بن محمد حدثنا قال الزيات، كامل بن محمد حدثنا قال الحلبي، الحسن

عليهم فاطمة بن الحسين بن علي بن محمد على فدخآلت المدينة قال: قدمت الوأزاعي
رسول سمعت قال السلم، عليه طالب أبي بن علي جدي عن أبي سمعت قال السلم،

وأيثبت" يشاءا ما الله تعالى: "يمحو الله قول في يقول وأسلم وأآله عليه الله صلى الله
المعروأف وأاصطناع الرحم، وأصلة الله عند ما بها يريد أي وأجهها، على تفسيرها: الصدقة

السوءا. مصارع وأيقي العمر، في وأيزيد سعادة، الشقاءا يحول
حدثنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو حدثنا قال لفظه، من الخراز حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو
ًا، صاعد بن محمد بن يحيى محمد بن الحسن بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال لفظ
عبد بن عيينة حدثنا قالآ إبراهيم، ابن وأإسماعيل المبارك ابن أخآبرنا قال المروأزي، حرب

من وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال بكر، أبي عن أبيه عن الرحمن
البغي من الخآرة، في يدخآله ما مع الدنيا في لصاحبه العقوبة الله يعجل أن أجدر ذنب

الرحم". وأقطيعة
عليه، بقراءاتي محمد بن محمد بن صاعد بن إسماعيل الحسن أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال يحيى، بن إسماعيل بن يحيى زكريا أبو أخآبرنا قال
حبان بن هاشم بن الرحمن عبد الرحمن عبد أبو أخآبرنا قال الشرفي، بن الحسن بن

العلءا أبي برد عن سفيان، حدثنا قال الجراح، بن وأكيع حدثنا قال بطوس، الطوسي العبدي
ًا البر وأسلم: "أعجل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مكحول، عن صلة ثواب

بلقع". أهلها من الديار تدع الفاجر الصبر وأاليمين البغي، عقوبة الشر وأأعجل الرحم،
بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال الحربي، الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن جعفر بن محمد بن الله عبد أخآبرنا قال إجازة، شاذان بن محمد بن الحسن بن إبراهيم
"رجع" الحميد عبد بن يحيى حدثنا قال البغوي، العزيز عبد ابن يعلى أبو أخآبرنا قال حبان،
عليه بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو وأأخآبرناه قال السيد

أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال له، وأاللفظ
بن الله عبد عن حرب، بن سماك عن شربك حدثنا قال الحماني، يحيى حدثنا قال يعلى،
الناس? خآير من الله رسول يا قالت: قلت لهب، أبي بنت درة عن درة زوأج عن عميرة

المنكر". عن وأأنهاهم بالمعروأف، وأآمرهم للرحم، وأأوأصلهم للرب، قال: "أتقاهم



أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
شيبة، أبي بن عثمان بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

عن حبة، أبي بن يحيى حدثنا قال بكير، بن يونس حدثنا قال يعيش، بن عبيد حدثنا قال
وأسلم: "ست وأآله عليه الله صلى الله رسول يقول: قال أمامة أبا سمعت قال العالية، أبي
بي يعمل كان منهن: قد وأاحدة كل يقول القيامة، يوم عهد وأله جاءا منهن بواحدة جاءا من

الرحم". وأصلة المانة وأأداءا وأالصيام وأالحج وأالزكاة الصلة
بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال إسماعيل، بن الحسن محمد أبو حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد
قال إبراهيم، بن موسى بن الصمد عبد حدثنا قال موسى، بن إسحاق بن محمد بن هاروأن
عبد سمعت قال إبراهيم، بن محمد عن وأسمعت الصمد عبد قال جدي، عن أبي حدثني
الله صلى النبي عن عباس بن الله عبد عن جدي عن أبي حدثني يقول، علي بن الصمد

وأيثريان العمار، في وأيزيدان الديار، يعمران الرحم وأصلة البر إن وأسلم: "قال وأآله عليه
ًا". القوم كان وألو الموال فجار

عبد إلآ السناد بهذا الحديث هذا روأى أعلم وألآ المفيد لنا قال العزيز، عبد لنا "وأبه" قال
موسى. بن الصمد

قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن إسماعيل الحسن أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

عن الملك، عبد بن محمد حدثنا قال جعفر، بن هشام بن زياد حدثنا قال الضبي، الله عبد
الله صلى الله رسول قال قالت عائاشة، عن القاسم عن مليكة أبي بن عن الشعاب محمد
حرم وأمن وأالخآرة، الدنيا خآير أعطى فقد الرفق من حظه أعطى وأسلم: "من وأآله عليه
وأحسن الرحم وأصلة الخلق وأحسن وأالخآرة، الدنيا خآير من حظه حرم فقد الرفق من حظه

الديار". وأيعمرن العمار في يزدن الجوار
عليه، بقراءاتي الصالحاني سبط المذكر علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال عبدان، حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال
عن عطاءا، بن سليمان حدثنا قال الحمصي، صالح بن يحيى حدثنا قال شبيب، بن سلمة

عليه الله صلى الله رسول عند قال: تذاكرنا الدرداءا أبي عن عمه عن الله عبد بن مسلمة
عمره، في بزائاد ليس فقال: إنه أجله في أنسئ رحمه وأصل فقلنا: من العمال، وأسلم وأآله
له يكون الرجل يستقدمون" وألكن وألآ ساعة يستأخآروأن لآ أجلهم جاءا تعالى: "إذا الله قال

أجله. في ينسئ الذي فذاك بعده من له الله فيدعون الصالحة الذرية
بقراءاتي شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمروأ بن الله عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الفضل، بن علي حدثنا قال البريهاري، كوثر بن الحسن بن محمد بحر أبو حدثنا قال عليه،
بنت الرابح أم عن سيرين بنت حفصة عن عون بن أخآبرنا قال هاروأن، بن يزيد حدثنا قال

على قال: "صدقتك وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن عامر بن سلمان عن صليع
وأصلة". اثنتن: صدقة الرحم ذي وأعلى صدقة، المسكين

أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال النباري، إسحاق بن بهلول أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
بنت عائاشة عن إسحاق بن معاوأية عن موسى بن صالح حدثنا قال منصور، بن سعيد حدثنا

ًا: البر الخير قال: "أسرع وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن عائاشة، عن طلحة، وأصلة ثواب
الرحم". وأقطيعة البغي عقوبة، الشر وأأسرع الرحم،

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
معمر عن الرزاق عبد بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سيلمان القاسم

ًا مسعود ابن قال: كان العمش عن قاطع الله فقال: أنشد حلقة في الصبح بعد جالس
الرحم. قاطع دوأن مرتجة السماءا أبواب وأأن ربنا ندعو أن نريد عنا قام لما الرحم

أبو أخآبرنا قال الشاهد، مسلمة بن محمد بن أحمد بن محمد جعفر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
جعفر بن القاسم بن الحسين علي أبو حدثنا قال سويد، بن سعيد بن إسماعيل القاسم

أبي بن محمد عن بكار بن العباس أبو حدثنا قال الدنيا، أبي ابن حدثني قال الكوكبي،
أمير يا فقال بالريذة، المنصور جعفر أبا السلم عليهما محمد بن جعفر تلقى قال الحكم،

ًا المؤمنين: إن في أعمره إنني أنبيائاه من نبي إلى الله أوأحى إسرائايل بني ملوك من ملك
ًا وأأن سنة، ثلثين الله فعمره إليهم، وأأحسن رحمه فوصل سنين، ثلث ملكه من ملك



إليهم، وأأساءا رحمه فقطع سنة، ثلثين أعمره أني أنبيائاه من نبي إلى الله أوأحى ملوكهم
سنين. ثلث فعمره عمره فنقص

عليه، بقراءاتي المقنعي الحسن بن محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبي بن الحرمي حدثني قال عليه، قراءاة الشاهد محمد بن طلحة القاسم أبو حدثنا قال

عن الزهري العزيز عبد بن محمد بن إبراهيم حدثني قال بكار، بن الزبير حدثنا قال العلءا،
عبيد فقال إتيانه، ترك عنه وأاستغنى الله عبيد علم الزهري شهاب ابن أخآذ قال: لما أبيه
ً تلقى أن شئت الله: إذا عبد بن الله ًالقيت خآليل قـلـيل الصفاءا وأخآلن مصافح
الرحيم: عبد أخآيه في الله عبد بن الله عبد بن الله لعبيد البيت هذا بعضهم وأروأى قال
كهول بهدى وأأهدي فاستمعلموعظتي وأعظتك قد الرحيم أعبد
ً قطـيعةلها إن الرحام تقطع فل وأبـيل النـبـات وأخآبم كل

بـقـووأل يعنني لم لما حاجتيولست قلت إذا أعدوأ فل أقول
ً تلقى أن شئت إذا ًالقيت خآليل قـلـيل الصفاءا وأخآلن مصافح

ً وأضربه شهاب لآبن قاله يكون أن يمكن الزبير: وأقد ابن قال لخآيه قاله أوأ لخآيه، مثل
ً وأضربه شهاب. لآبن مثل

المقنعي، محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا روأحه، الله قدس السيد "وأبه" قال
أبو حدثنا الكاتب: قال الجهم بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد جعفر أبو أخآبرنا قال
عبد أبو العلوي حمزة بن علي بن محمد حدثنا قال وأكيع، حبان بن خآلف بن محمد بكر

المام إبراهيم بن محمد بن الصمد عبد حدثني قال الله، عبد أبو حدثني قال الله،
قال: علي بن الصمد عبد عن المام بن إبراهيم بن محمد بن الوهاب عبد عن الهاشمي،

أخآيكم إلى فقال الربيع فلقينا محمد، بن وأجعفر علي بن داوأد وأالي إلى المنصور وأجه
بها فجيءا ربيع: دوأاة، يا فقال عليه، فدخآلنا جعفر أبو بنا دعا ثم عليه المهدي- فدخآلنا -يعني

أبيه عن أبي فقلت: حدثني وأالصلة، بالبر عهدكم وألي قال: حدثوا ثم المهدي، قدام فجعلت
الرحمن وأصلة البر قال: "إن أنه وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن العباس جده عن

الديار". وأتعمر العمر، وأتطيل المال، تنمي
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عاصم، أبي ابن أخآبرنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
قال الله، عبد أخآبرنا قال طاهر، أبو أخآبرنا قال "رجع" السيد مسعود بن الصلت حدثنا قال

قال اليشكري، الله عبد بن كثير حدثنا قالآ إبراهيم، بن مسلم حدثنا قال الخزاعي، وأحدثنا
وأسلم: وأآله عليه الله صلى النبي عن أبيه عن عوف بن الرحمن عبد بن الحسن حدثنا
من ألآ ينادي وأالرحم وأبطن، ظهر له العباد نجاح القيامة: القرآن يوم العرش تحت "ثلثة

وأالمانة". الله، قطعه قطعني وأمن الله، فوصله وأصلني
حدثنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو حدثنا قال لفظه، من الحراز حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو
ًا، عليه قراءاة صاعد بن محمد بن يحيى محمد الحسن بن الحسين أخآبرنا قال لفظ

عبد بن سلمة أبي عن شهاب ابن عن معمر أخآبرنا قال المبارك، ابن أخآبرنا قال المروأزي،
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عوف، بن الرحمن عبد عن زاذان عن الرحمن

وأصلها فمن اسمي، من لها وأاشتققت الرحم خآلقت الرحمن وأجل: أنا عز الله وأسلم: "قال
بتته". قطعها وأمن وأصلته،

قال عليه، بقراءاتي الصالحاني المذكر علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
زنجويه بن وأأحمد عبدان حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

سعيد بن سفيان عن عياش بن إسماعيل حدثنا قال عمار، بن هشام حدثنا قالآ المخزوأمي،
الله صلى الله رسول أن عباس، ابن عن عطاءا عن الوصافي بن الله عبيد عن الثوري،

كنف في وأكانوا الرزق عليهم الله أجرى تواصلوا إذا البيت أهل قال: "إن وأسلم وأآله عليه
الرحمن".
قال عليه، بقراءاتي محمد بن صادق بن إسماعيل الحسن أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

عبد محمد أبو أخآبرنا قال حرب، بن زكريا بن يحيى بن إسماعيل بن يحيى زكريا أبو أخآبرنا
بن هاشم بن الله عبد الرحمن عبد أبو أخآبرنا قال الشرفي، الحسن بن محمد بن الله

الله عبد عن مجاهد عن قطر حدثنا قال وأكيع، حدثنا قال بطوس، الطوسي العبدي حبان
بالعرش لمعلقة الرحم وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عمر، بن

وأصلها". رحمه قطعت إذا من الواصل وألكن بالمكافى، الواصل وأليس



الشاهد بن العزيز عبد الخيام الحسين بن أحمد بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
من بسر المقري الفحام داوأد بن يحيى بن محمد بن الحسن محمد أبو حدثنا قال العكبري،

قال الدوأري، روأزبه بن الفرخآان بن محمد الطيب أبو حدثني قال عليه، قراءاة بها رأى
عبد بن محمد عن محمد أبي حدثنا قال المقرئ، بن المخرمي سهل بن الله عبد حدثني
ًا: وأيلك المنصور قال قال المنصور، صاحب الربيع حدثني قال العنبري، العظيم ربيع يا يوم

به وأيتجملون إليه يلجأوأن محمد بن جعفر مثل لهم بقي وأما طالب أبي ابن وألد آذاني قد
من خآلفه فوجهت قال غيره، عزمهم يقوي فما يحضره من خآلفه فوجه أستأصله أن وأأريد

محمد بن جعفر قال الكوفة، له المدينة? قالوا هذه اسم ما قال الكوفة دخآل فلما أحضره،
وأما وأالجبال أقلت، وأما السبع وأالرضين أظلت، وأما السموات رب قال: "اللهم ثم كفينا،
تصلي أن رب أسألك أضلت، وأما وأالشياطين هدت، وأما وأالملئاكة جرت، وأما وأالبحار علت،
من تعيذني وأأن فيها، يقضي ما وأبركة المدينة هذه بركة تعرفني وأأن وأأهله محمد على

بقدوأمه أخآبرته دخآلت المنصور دار إلى وأصل فلما قال فيها، يقضي ما شر وأمن شرها
يا له قلت ذلك رأيت فلما الربيع قال فامتثله، بشيءا إليك أوأمأت إذا وأقال سيافه فأقام
ًا كنت وأإن فاستعد، يسرك لآ ما على لك عزم قد إنه الله رسول ابن يا سيدي ًا صانع شيئ

وأبين وأبينه بيني الله يحول حتى علي عينه يقع أن إلآ هو ما عني إليك لي فقال فاصنع،
ًا منه وأيبدلني ذلك من نفسه في ما لم بكلم فتكلم يديه بين الستر شلت ثم جميلً، خآلق

بين وأقبل السرير أسفل استقبله ثم ماءا عليها صب كنار المنصور فرأيت وأدخآل أفهمه
سهل ذاك قال سفرك، في وأأتعبتك عنفتك أبي بن يا له قال ثم جنبه إلى وأأجلسه عينيه
وأدنياي ديني في أهلك إليك أشكو إليك كتبت إنما قال المؤمنين، أمير يا إليك نظري عند
عن أنت فأين جعفر له قال أطوع، وأمنهم أسمع لهم فكانوا أمية بني في المر هذا كان

وأإن فصبر، ابتلى أيوب وأإن فشكر، ابتلى يعقوب المؤمنين? إن أمير يا الصالح سلفك
منك سمعته كنت بحديث حدثني وأغفرت، وأصبرت المنصور: شكرت فقال فغفر، قدر يوسف

السلم عليهم علي عن أبيه عن جدي عن أبي نعم: حدثني قال الرحم، صلة في بالمدينة
معلقة الرحم رأيت السماءا إلى بي أسري وأسلم: "ليلة وأآله عليه الله صلى النبي قال قال

قطعها? من وأبين بينها جبريل: كم يا قلت قطعني، من إليك أشكو رب يا تقول بالعرش
علي جدي عن أبيه عن جدي عن أبي نعم. حدثني فقال هو، هذا ليس آباءا" قال سبعة قال
البر وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم عليهم طالب أبي بن

أبي نعم. حدثني قال بهو، هذا العمار". فقال: ليس في وأزيادة الديار عمارة الرحام وأصلة
صلى الله رسو قال قال السلم عليهم طالب أبي بن علي جدي عن أبيه عن جدي عن
عز الله فقال بأهله، عاق رجل جواره وأفي بأهله بار رجل وأسلم: "احتضر وأآله عليه الله

حولها قال سنة، ثلثون العاق? قال هذا عمر من بقي جبريل: كم يا بذلك أعلم وأهو وأجل
له فقال دينار، بألفي دعا ثم هذا، فقال العاق"، هذا روأح وأاقبض البار هذا عمر إلى

أخآذتها، إلآ وأبالرحم بالله قال: سألت ثم آلآف، أربعة فصيرت عنها غنى في أنا تأخآذها? قال
وأخآرجت خآرج ثم موضعه من فأركبه بدابة دعا ثم إليك ذاك قال أرى، حيث فاجعلها قال

ًا، بك وأيريد بك دعا ما وأالله الله رسول بن يا له فقلت معه، بك صنع ما رأيت وأقد خآير
عليه الله صلى الله رسول جدك فبحق بها، تعوذ رأيتك بعوذة، عليه كان عما أجلته وأرأيتك

خآرج نعم، قال قلته، ما علمتني إلآ السلم عليه طالب أبي بن علي وأجدك وأسلم وأآله
الله صلى النبي به فشعر الحزاب ليلة العسكر يعس السلم عليه طالب أبي بن علي
ًا الحسن? فقال: خآرجت أبا يا أين فقال: إلى وأسلم وأآله عليه فهما وأرسوله، لله حارس

أسماؤه وأتقدست عزوأجل الله إن محمد يا فقال السلم عليه جبريل عليه نزل إذ يتخاطبان
من كلمات السلم عليه طالب أبي بن علي إلى أهديت قد لك وأيقول السلم عليك يقرأ
وألآ عقرب وألآ حية لسع وألآ سلطان سطوة وألآ شيطان كيد معها يضره لآ عرشي كنوز
عات. جبار وألآ ضار سبع

الستر، يهتك وألم بالجريرة، يؤاخآذ وألآ الجميل، وأأظهر القبيح ستر من يا وأالكلمات: "اللهم
وأدنياي ديني أمر من أؤمله ما تبلغني أن أسألك يفضحني، فلم المعاصي على رآني من وأيا

وأتكنفني تنام، لآ التي بعينك وأتحرسني يستباح، لآ الذي حماك في تدخآلني وأأن وأآخآرتي
عز تخفر، لآ التي ذمتك وأفي يضام، لآ الذي سلطانك في وأتدخآلني يرام، لآ الذي بكنفك
الطيبين بيته وأأهل محمد على الله وأصلى سواك، معبود وألآ غيرك، إله وألآ جارك،

لسليمان الرياح ذللت كما لي وأذلله بتقواي، آخآرتي وأعلى بدنياي، ديني على وأجد الطاهرين،



ًا، غله من وأابدلني مشاهدتي، عن بصره وأاطمس أذيتي، عن وأكفه داوأد، بن حقده وأمن وأد
ًا، ًا، عداوأته وأمن عفو الراحمين". أرحم يا سلم

 وأالعشروأن الثاني الحديث
وأفضلها سبحانه الله في الخآوة

 بذلك يتصل وأما
أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي المام السيد إلى "وأبإسناد" المتقدم

جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن
قال الصباح، بن محمد حدثنا قال قحطبة، بن الله عبد محمد أبو حدثني قال حبان، بن

عن اللهاني سفيان أبي عن أبيه عن عطاءا عن عثمان عن الحمر صالح بن سلمة حدثنا
لقيه إذا الرجل عن عطاءا عن عثمان عن الحمر صالح بن سلمة حدثنا قال الداري، تميم

خآرج أنه وأذلك الرحمن، خآليل عانق من أوأل وأإن وأدهم وأخآالص المم تحية فقال: كانت
عما فذهل الله يقدس مقدس صوت فسمع المقدس بيت جبال من جبل من لماشيته يرتاد
ًا عشر ثمانية طوله برجل هو فإذا الصوت، قصد وأقصد يطلب كان -وأالهلب أهلب ذراع
السماءا في من رب فمن قال السماءا، رب شيخ? قال يا ربك من له الشعر- فقال كثير

وأرب بينهما ما وأرب ربهما هو لآ غيره? قال رب لهما فهل قال السماءا، رب وأالرض? قال
له: هل فقال الكعبة، إلى شيخ? فأشار يا قبلتك فأين قال وأحده، الله إلآ إله لآ تحتهما، ما

أجمع معيشتك? قال أين له: فمن قال غيري، أحد منهم بقي ما غيرك? قال قومك من بقي
قال المغارة، تلك منزلك? قال: في له: فأين قال الشتاءا، في آكله ما الصيف في التمر من

ًا وأبينه بينك إن قال منزلك، إلى بنا فانطلق إليه? أنت تعبر أين فمن قال يخاض، لآ وأادي
ًا عليه أمشي قال ًا، عليه وأأمشي ذاهب لك ذلله الذي فلعل بنا إبراهيم: فانطلق له فقال جائاي
صاحبه أوأتي مما يعجب منهما وأاحد كل وأجعل الماءا على فمشيا فانطلقا قال لي، يذلله أن

إبراهيم له فقال السلم، عليه إبراهيم قبلة الشيخ قبلة فإذا فدخآلها المغارة إلى انتهيا حتى
للقضاءا كرسيه الله يضع يوم الدين أشد? قال: يوم الله خآلق يوم شيخ: أي يا السلم عليه

فقال وأجهه، على خآر إلآ مرسل نبي وألآ مقرب ملك يبقى لآ زفرة فتزفر جهنم يأمر ثم
تصنع الشيخ: وأما فقال اليوم، ذلك هول من وأإياك يؤمني الله السلم: فادع عليه إبراهيم
السلم: عليه إبراهيم له فقال سنة، ثلثين منذ السماءا في محتبسة دعوة لي إن بدعائاي

ًا أحب إذا وأجل عز الله إن قال بلى، احتبس? قال الذي ما الشيخ أيها أخآبرك أفل عبد
أبغض وأإذا بشر، قلب على يخطر لآ ما ذلك على له ذخآر ثم لصوته لحبه دعوته احتبس

ًا هي التي الشيخ أيها دعوتك فما قلبه، في الياس وأألقى لصوته لبغضه دعوته له عجل عبد
كأنها غنم معه ذؤابة رأسه في شاب بي لي: مر قال سنة ثلثين منذ السماءا في محتبسة
إن فقلت: اللهم الرحمن، خآليل لبراهيم هذه? فقال لمن فقلت دهنت، كأنها وأبقر حشيت،

أيها دعوتك استجيبت إبراهيم: فقد له فقال الموت، قبل فأرينيه خآليل الرض في له كان
الله جاءا ثم لهذا هذا السجود، ذلك قبل وأكان المعانقة كانت يومئذ فمذ فاعتنقا الشيخ

الصار". عنا وأضع الذي لله فالحمد يعانقوا، وألم يسجدوأا فلم السلم مع بالمصافحة
المقري الجوزداني أحمد بن الحسين بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي
أبو أخآبرنا قال عقدة، بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل

عن حمزة أبي عن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال سعيد، بن الحسين بن أحمد الله عبد
صلى النبي عن عنهما، الله رضي الله عبد بن جابر عن السلم عليهما الحسين بن علي
وأجل. عز الله في المتحابون هم الله? قال أوألياءا إن وأسلم: "ألآ وأآله عليه الله

سلمة أبي عن كثير، أبي بن يحيى عن الوأزاعي زيد بن طلحة عن حصين حدثنا "وأبه" قال
إن تعالى: "ألآ قوله عن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سئل قال هريرة، أبي عن

الله. في المتحابون عليهم" قال: هم خآوف لآ الله أوألياءا
إسحاق حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة ابن أخآبرنا "وأبه" قال

بن الله عبد حدثنا قال الجرشي، موسى بن محمد حدثنا قال التستري، الصواف داوأد بن
سعد بن بشير عن القرظي كعب بن محمد عن مالك بن نافع سهل أبو حدثنا قال جعفر،
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول صاحب

له اشتكى الجسد اشتكى متى الجسد من الرأس منزلة المؤمن من المؤمن وأسلم: "منزلة
الجسد". سائار اشتكى الرأس اشتكى وأمتى الرأس،



دفعات، عليه بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال إبراهيم، بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال
علي حدثنا قال وأثلثمائاة، وأخآمسين أربع سنة الوألى جمادى في الشافعي البزاز إبراهيم بن
بن محمد حدثنا قال شبيب، بن سلمة حدثنا قال الدينوري، ماهان بن زنجويه بن بري بن

رسول سمعت قال عازب، بن البراءا عن مرة بن عمر عن الليث حدثنا قال الكوفي، كثير
في وأالبغض الله في الحب اليمان عرا أفضل يقول: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله

الله".
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

يحيى بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
أبي بن يزيد عن زبيد أبو القاسم بن عنتر حدثنا قال هشام، بن خآلف حدثنا قال المروأزي،

فذكر وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول غلينا قال: خآرج ذر، أبي عن مجاهد عن زياد
صلى النبي فقال الله، شاءا ما أوأ الصلة أفضل? قلنا العمال أي قال: أتدروأن ثم وأذكرنا

العمل". أفضل الله في وأالبغض الله في وأسلم: الحب وأآله عليه الله
قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

ماهان، بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال العدل، زيد بن إسحاق بن الحسن محمد أبو أخآبرنا
معتمر حدثنا قال عازم، بن الفضل بن محمد حدثنا قال الرحيم، عبد بن عمران حدثنا قال
قال قال عباس، ابن عن عكرمة عن حنيش عن يحدث أبي: سمعته حدثنا قال سليمان، بن

أعلم، وأرسوله الله أوأثق? قال العمل ذر: "أي لبي وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
وأجل". عز الله في وأالحب وأجل، عز الله في وأالمعاداة الله، في قال: الموالآة

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي التاجر أحمد بن الملك عبد بن طلحة سعيد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
علي بن أحمد يعلى أبو أخآبرنا قال المقري، عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو
أبي عن مسلم بن يحيى عن بقية حدثنا قال همام، أبو حدثنا قال الموصلي، المثنى بن

المؤمن أخآاه يكرم وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال جابر، عن الزبير
وأجل". عز الله يكرم فإنما

وأأصله لفظه من الطرش القصباني الفضل بن علي بن محمد طالب أبو حدثنا "وأبه" قال
إملءا، السفطاي محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال بالبصرة، حرام بني في داره دهليز في
قال الرمادي، بشار بن إبراهيم حدثنا قال البروأزي، إبراهيم بن محمد العباس أبو حدثنا قال

وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أنس، عن الزهري عن سفيان حدثنا
ًا، الله عباد وأكونوا تحاسدوأا وألآ تدابروأا وألآ تقاطعوا أخآاه يهجر أن لمسلم يحل وألآ إخآوان

ثلث". فوق
الحسن أبو أنشدنا قال الوراق، محمد بن الحسن بن علي الحسن أبو أنشدنا "وأبه" قال

لنفسه: لم -يعني فراس أبو وأأنشدنا قال مكة، نزيل الطرسوسي الحرمي أحمد بن علي
 الصحيح بالخآاءا منك لنـيواثق جنيت إن أؤاخآذك
قبـيح غير الصديق جمـيلوقبيح غير العدوأ فجميل

بن محمد عمر أبو أنشدنا قال الجوهري، علي بن المحسن محمد أبو أنشدنا "وأبه" قال
أبو أنشدنا قال المرزبان، بن بكر أبو أنشدنا قال حيويه، بن زكريا بن محمد بن العباس
خآـلـدوأا فما سوءا حـمـاةوأأعداءا أصدقاءا لنا المتكلم: وأكان العباس
ًا تساقوا  العدوأ وأمات الصديق الحمامفمات كؤوأس جميع

أبو أنشدنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
سعيد بن الحارث فراس أبو أنشدنا قال المخزوأمي، محمد بن نصر بن الواحد عبد الفرج

شانـي من الخآوان مؤاخآذة خآلنـيليست طوع إلآ كنت مذ كنت لنفسه: ما حمدان بن
وأغفـرانـي إحساني موضع إسـاءاتـهفأين تـكـثـر لم خآليلي إذا

ًا وأأحنوا علي يحنى ًالآ صافـحـ  جاني على حان من أحسن شيءا أبـد
عمر أبو أنشدنا قال الجوهري، محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أنشدنا "وأبه" قال

أنشدنا قال المرزبان، بن بكر أبو أنشدنا قال الحراز، حيويه بن محمد بن العباس بن محمد
أحـدا نرى ممن نرى لآ مجـاوأرةوأأننا لنا كانت السباع العنبري: ليت بكر أبو
أبـدا شـرهـم بها لي مواطنـهـاوأالناس في لتهدأ السباع إن

منفردا كنت ما إذا السعيد بوحدتهاتلقى وأاستأنس بنفسك فاهرب
الجوزداني علي بن أحمد بن الحسين بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

حدثنا قال شهدل، بن محمد بن إبراهيم بن الرحمن عبد مسلم أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي



بن الحسين بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو
بن محمد عن جنادة أبو مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد
المتحابون قلوبهم" قال: هم بين "وأألف الله عبد عن الحوص أبي عن إسحاق أبي عن خآالد
تعالى. الله في

الحرث عن إسحاق أبي عن الصفار وأخآلد معبد بن أزهر عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
مؤمنان، قال: خآليلن المتقين"، إلآ عدوأ لبعض بعضهم يومئذ السلم: "الخآلءا عليه علي عن

الحديث. كافران، وأخآليلن
حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

وأخآمسين أربع سنة الوألى جمادى في الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد أبوبكر
وأعبيد مسلم بن عفان حدثنا قال محمد، بن جعفر هو الصانع شاكر ابن حدثنا قال وأثلثمائاة،

محمد، بن محمد وأأخآبرنا السيد "رجع" قال حماد بن العلى وأعبد عائاشة بن محمد بن الله
قال البصيري، أحمد بن علي غالب أبو وأحدثنا قال الله، عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال

إسماعيل وأحدثنا قال محمد، حدثنا قال محمد، وأأخآبرنا السيد "رجع" قال عائاشة ابن حدثنا
أبي عن رافع أبي عن ثابت عن سلمة بن حماد حدثنا قالوا الحجاج، حدثنا قال إسحاق، بن

ً وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، ًا زار رجل قرية في له أخآ
ًا، مدرجته على الله فأرصد ًا أزوأر تريد? قال قال: أين الملك عليه أتى فلما ملك في لي أخآ

الله رسول قال: فإني الله، في أحببته أني إلآ لآ، نعمة? قال عليك له قال: هل القرية، هذه
وأعبد عائاشة ابن وأقال عفان، حديث جعفر: هذا قال له، أحببته كما أحبك قد الله إن إليك

فيه. أحببته العلى: كما
أبو حدثنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

النماطي، حسان أبي بن إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أحمد بن سليمان القاسم
عن معروأف بن بكير حدثني قال مسلم، بن الوليد حدثنا قال عمار، بن هشام حدثنا قال

الله رسول قال قال الله، عبد عن أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم عن حيان بن مقاتل
ًا، قلت: لبيك مسعود، بن وأسلم: يا وأآله عليه الله صلى اليمان عرى أي تدري قال: هل ثلث

ثم الله، في وأالبغض الله، في وأالحب الله، في قال: الولآية أعلم، رسوله أوأثق? قلت: الله
وأرسوله أفضل? قلت: الله المؤمنين قال: أي الله، رسول يا قلت: لبيك مسعود، بن يا قال

وأإن تقصير عمله في كان وأإن للحق، أنصرهم أصابعه بين وأشبك اخآتلفوا قال: إذا أعلم،
ًا، يزحف كان اثنتين على افترقوا إسرائايل بني أن علمت مسعود: وأهل بن يا قال ثم زحف

إلى فدعت وأالجبابرة الملوك في أقامت فرقة فرق، ثلث إلآ منها ينج لم فرقة وأسبعين
لحقت حتى فصبرت بالنيران وأحرقت بالمناشير فقتلت فأخآذت السلم عليه عيسى دين

بالجبال فلحق بالقسط القيام تطق وألم قوة لهم يكن لم أخآرى طائافة قامت ثم بالله،
ابتغاءا إلآ عليهم كتبناها ما ابتدعوها تعالى: "وأرهبانية الله ذكرهم الذين وأهم وأترهبت، فتعبدت
وأصدقوني بي آمنوا الذين فهم آمنت منهم وأفرقة فاسقون"، منهم وأكثير إلي، الله، رضوان

يرعوها وألم بي يؤمنوا لم الذين فاسقون" وأهم منهم "وأكثير رعايتها حق رعوها الذين فهم
تعالى. الله فسقهم الذي وأهم رعايتها، حق

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
جعفر حدثنا قال عبدان، حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

بشير، بن النعمان عن عمير بن الملك عبد عن ثور أبي بن الوليد حدثنا قال حميد، بن
وأما وأتراحمهم وأتواصلهم المؤمنين وأسلم: "مثل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

وأالحمى". بالسهر كله تداعى وأجع إذا الجسد مثل البركة من فيهم الله جعل
عبد محمد أبو أخآبرنا قال الواعظ، الصالحاني إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن عمر حدثنا قال سعيد، بن علي حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله
مالك بن أنس عن ثابت حدثنا قال زاذان، بن عمارة حدثنا قال أبي، حدثني قال التل،

فقال الله، في هذا أحب رجل: إني فقال رجل، وأسلم وأآله عليه الله صلى بالنبي قال: مر
فأخآبره". وأسلم: "قم وأآله عليه الله صلى النبي

بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال الواعظ، الصالحاني إبراهيم بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
حدثني قال التل، بن محمد بن عمر حدثنا قال سعيد، بن علي حدثنا قال حبان، بن جعفر
صلى بالنبي قال: مر مالك، بن أنس عن ثابت حدثنا قال زاذان، بن عمارة حدثنا قال أبي،
عليه الله صلى النبي فقال الله، في هذا أحب إني رجل فقال رجل، وأسلم وأآله عليه الله
فأخآبره". وأسلم: "قم وأآله



الحسن بن أحمد حدثنا قال الله، أخآبرنا: عبد قال إبراهيم، بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
عن الله عبد بن يزيد حدثنا قال محمد، أبو حدثنا قال المديني، بن علي حدثنا قال الحذاءا،

وأسلم: "المؤمن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال موسى، أبي عن بردة أبي
ًا". بعضه يشد كالبنيان للمؤمن بعض

بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال السواق، بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال السدي، موسى بن بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر
يزيد بن الله عبد زياد بن الرحمن عبد حدثنا قال يزيد، بن الله عبد الرحمن عبد أبو حدثنا

ً أحب قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عمروأ: أن بن الله عبد عن لله رجل
ًا فدخآل وأجل عز أحبه بالذي ألحق الخآر من منزلة أرفع الله أحب الذي فكان الجنة جميع
وأجل". عز الله

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال علينا، -قد القزوأيني أحمد بن محمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال البصرة، جامع
صبيح بن الربيع حدثنا قال الدمشقي، القرشي فضالة بن موسى بن محمد عمر أبو حدثنا

أخآوه أكرمه قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عن أنس عن الحسن، عن
كرامته". الله على تردوأا فل تعالى، الله كرامة هو إنما كرامته فليقبل المسلم

بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
أربع سنة الخآر ربيع سلخ الجمعة يوم عليه قراءاة الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد

حدثنا قال سلمة، أبو حدثنا قال الحربي، الحسن بن إسحاق حدثني قال وأثلثمائاة، وأخآمسين
لقي إذا الله رسول يا قال: قيل مالك بن أنس عن السدوأسي، حنظلة حدثنا قال حماد،
قال: نعم. قال: فيصافحه، وأيقبله? قال: لآ، قال: فليتزمه ظهره? قال: لآ، له فيحني أخآاه أحدنا

بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال
سعيد حدثنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين اثنتين سنة بجرجرايا المفيد محمد بن أحمد بن محمد

بن روأاد حدثنا قال الدمشقي، وأزير بن محمد حدثنا قال الطبراني، مرثد بن هاشم بن
الله صلى الله رسول قال قال أنس، عن قتادة عن بشير، بن سعيد حدثنا قال الجراح،

لنفسه". يحب ما لخآيه يحب حتى العبد يؤمن وأسلم: "لآ وأآله عليه
بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال الصيرفي، إبراهيم بن أحمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحسن حدثنا قال الحسن، ابنا محمد بن بن إبراهيم إسحاق أبو حدثنا قال القتات، محمد
وأهب بن حدثنا قال المحاربي، عن الطنافسي، - يعني محمد بن علي حدثنا قال منصور، بن
ً أن قال: بلغني أبيه عن أصبحت? عنه: كيف الله رضي القرني لوأيس قال مراد من رجل

فبشر يمسي، لن أنه ظن أصبح وأإن يصبح، لن أنه ظن أمسى إن أصبح!ً رجل قال: كيف
ًا يدع لم الله بحقوق المؤمن عرف مراد: إن أخآا يا بالنار، أوأ بالجنة قيام وأإن فضة، وألآ ذهب

ًا، له يدع لم وأجل عز الله بحق المؤمن أعراضنا، وأيشتمون بالمعروأف نأمرهم صديق
ًا، الفساق من ذلك على وأيجدوأن قم بحقه، لله أقوم أن ذلك يمنعني لآ الله وأأيم أعوان

مراد. أخآا يا عني
القسام الشروأطي بهرست بن محمد بن الحسن بن علي الحسن أبو أنشدنا "وأبه" قال

قال شيبان، بن الحسن بن محمد الحسن أبو أنشدنا قال عثمان، بشاطئ عليه بقراءاتي
أسود بمنـزلةوأإخآوتي القربى وأذوأ عندي الود تمام: ذوأ لبي قدره إخآواني بعض أنشدني
وأإخآـوانـي عنـدي
خآـراسـان أوأ بـشـبـام وأغـدتأجسامنا وأاحـد مكـان في أروأاحنا
 جيراني الرض في فرقوا وأإن أدبـيفهم آدابـهـم جـاوأرت عصابة

بن العباس بن محمد أنشدنا قال الجوهري، محمد بن علي بن الحسن أنشدنا "وأبه" قال
النباري: مضى محمد أبو أنشدنا قال الكاتب، الله عبيد بن محمد أنشدنا قال الحراز، حيويه

آسـي لهـا يرجى فما الفؤاد بـقـيتعلى حسرة وأأبقوا الكرام
الـنـاس يد فـي عما نفسك كملًفنح الغنى تحوي بأن تهوى كنت إن
ًاحتى دهـره حـريص الفقـير إن وأإرمـاس لـحـد في يغيب أبـد

بـالـنـاس الناس فليس عليك شـرهـتأبقي أبصرتها إن لنفسك فقل
الله عبيد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي المقنعي علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

المرزباني بن علي بن الحسين علي أبو حدثني قال المرزباني، موسى بن عمران بن محمد
وأذكر منها أشياءا عن وأسألته محمد، بن العباس بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال النحوي،



إلآ الناس رأيت السدي: وأإني حجر بن أوأس وأقال المنهال، أبي على قرأها أنه
التثقـل يكثروأن العهود أقـلـهـمخفاف

ًا كان يروأنـهوإن الكثير المال ذي أم بني  جحفل المر سيد عبد
ًا كان وأإن يروأنه قال ثم إخآوته، أي المال ذي أم بني أقلهم إلآ الناس يريد ًا عبد سيد

التباع. الكثير وأالجحفل له، لعظامهم
ًا كان عـلةوأإن أوألآد الـمـال لمقـل وأهم  فحولآ العموم في محض

مقـبـل وأيرضيك وألى إن بـالـذييذمك العهد الدائام أخآوك وأليس
ًاوأصاحبك كنت ما النائاي أخآوك وألكن  أعضل المر إذا الدنى آمـنـ

وأضاق. وأأعضل: اشتد المصدر، مقام وأأقامه النائاي: البعيد
المقرئ الجوزداني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي
بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال

الهاشم عن مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن
السلم: عليهما علي بن زيد الحسين أبي الشهيد المام عن التركي وأحمزة البريد بن

الله. في الخلة إلآ خآليله معاد خآليل المتقين" قال: كل إلآ عدوأ لبعض بعضهم يومئذ "الخآلءا
الوألى جمادى في الشافعي بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحراني محمد ابن حدثنا قال عيسى، بن أحمد حدثنا قال وأثلثمائاة، وأخآمسين أربع سنة
بن الله عبد عن عطاءا بن حميد عن يونس، بن عيسى حدثنا قال القاسم، بن هاشم

وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، بن الله عبد عن الحارث
العمود ذلك رأس على حمراءا ياقوتة من عمود على الجنة في تعالى الله في "المتحابون

على أحدهم طلع فإذا الجنة، أهل يشرفونعلى الله في المتحابون عليها غرفة ألف سبعون
فيخرج قال الدنيا، أهل بيوت الشمس ضوءا يمل كما الجنة أهل بيوت حسنه مل الجنة أهل
في مكتوب خآضر ثياب عليهم البدر ليلة كالقمر وأجوههم فإذا إليهم ينظروأن الجنة أهل

وأجل". عز الله في المتحابون هؤلآءا وأجوههم
قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال المثنى، بن معاذ حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
قال الطبراني، أخآبرنا قال محمد، وأأخآبرنا "رجع" قال العيشي المبارك بن الرحمن عبد حدثنا

بن الصعق حدثنا قالآ فروأح، بن شيبان حدثنا قال الحضرمي، الله عبد بن محمد وأحدثنا
ابن عن غفلة بن سويد عن السبيعي إسحاق أبي عن الجعد، بن عقيل أخآبرني قال حرب،

مسعود: قلت بن يا فقال وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول علي قال: دخآل مسعود
ًا- قال: تدري -قالها الله رسول يا لبيك أعلم: وأرسوله أوأثق? قلت: الله اليمان عرى أي ثلث

مسعود، بن يا قال ثم فيه، وأالبغض فيه، وأالحب فيه، الولآية السلم عرى أوأثق قال: فإن
ًا- قال: تدري -قالها الله رسول يا قلت: لبيك أعلم، وأرسوله أفضل? قلت: الله الناس أي ثلث
ً أفضلهم الناس أفضل قال: فإن قلت: مسعود، بن قال: يا ثم دينهم، في فقهوا إذا عمل

أعلم قال: إن أعلم، وأرسوله أعلم? قلت: الله الناس أي قال: تدري الله، رسول يا لبيك
ًا كان وأإن الناس اخآتلف إذا للحق أنصرهم الناس على يزحف كان وأإن العمل في مقصر
ًا، إسته سائارهن: وأهلك ثلثة منها نجا فرقة وأسبعين اثنتين على قبلي كان من وأاخآتلف زحف
وأأخآذوأهم السلم، عليه مريم بن عيسى وأدين دينهم على وأقاتلوهم الملوك آذت فرقة

بين يقيموا بأن وألآ الملوك بمواراة طاقة لهم يكن لم وأفرقة بالمناشير، وأقطعوهم فقتلوهم
وأترهبوا، البلد في فسلكوا مريم بن عيسى وأدين وأجل عز الله دين إلى يدعونهم ظهرانيهم

صلى النبي فقال عليهم" الية، كتبناها ما ابتدعوها تعالى: "وأرهبانية الله قال الذين وأهم قال
يتبعني لم وأمن رعايتها، حق رعاها فقد وأاتبعني وأصدقني بي آمن وأسلم: من وأآله عليه الله

عنه وأروأى هبيرة بن جعدة بن وأعقيل الجعدي، عقيل السيد: هذا الهالكون. قال هم فأوألئك
مولآهم. عمير بن موسى

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أحمد حدثنا قال عمر، بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

عبد بن الله عبد حدثنا قال الزرقي، محمد بن أحمد حدثنا قال الهوازي، إسحاق بن
الله صلى النبي عن أيوب أبي عن أبيه عن الليثي، يزيد بن عطاءا بن سليمان عن العزيز،

العرش". حول ياقوت من كراسي على الله في المتحابين وأسلم: "إن وأآله عليه



أبو أخآبرنا عليه: قال قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد أخآبرنا "وأبه" قال
أحمد حدثنا قال ممك، بن إسحاق حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

عتبة، أبو حدثنا قال الملطي، سفيان بن الرحمن عبد حدثنا قال سليمان، أبي بن محمد بن
هريرة أبي عن العرج هرمز بن الرحمن عبد عن الصفهاني، الحصين بن عمران حدثنا قال

ًا قال: يؤتى لم تعمل? لم لم عبدي: لم له فيقول الله يدي بين فيوقف القيامة في غد
له". اليوم فأحبك فتحبه الدنيا دار في وألي إلي تنظر لم لك? لم فأستجب تدعني

لم الصفهاني حصين بن عمران الله عبد أبو أخآبرنا قال الرحمن، عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ًا له أر الحديث. هذا في إلآ ذكر

الكبير الطريفي في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
قال الحاركي، المغيرة أبي بن الرحمن عبد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال قصره، في

حدثنا قال بشر، حدثنا قال مسدد، حدثنا قال المازني، حبان بن محمد العباس أبو حدثنا
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أنس، عن الزهيري عن إسحاق بن الرحمن عبد

ًا، الله عباد وأكونوا تدابروأا وألآ تباغضوا وألآ تحاسدوأا وألآ تنافسوا وأسلم: "لآ يحل وألآ إخآوان
ثلث". فوق أخآاه يهجر أن لآمرئ

محمد بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال
بن سعيد حدثنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين اثنتين سنة بجرجرايا المفيد محمد بن أحمد بن

الجراح، بن روأاد حدثنا قال الدمشقي، وأزير بن محمد حدثنا قال الطبراني، مرثد بن هاشم
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أنس عن قتادة عن بسر بن سعيد حدثنا قال

لنفسه". يحب ما لخآيه يحب حتى عبد يؤمن وأسلم: "لآ
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

موسى بن بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو
وأابن حيوة حدثنا قال المقري، يزيد أبي بن الله عبد الرحمن عبد أبو حدثنا قال السدي،

عبد عن يحدث الرحمن عبد أبا سمع أنه المعافري شريك بن شرحبيل حدثنا قالآ لهيعة،
الله عند الصحاب قال: "خآير أنه وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عن عمروأ، بن الله

لجاره". خآيرهم الله عند الجيران وأخآير لصاحبه، خآيرهم
بن الله عبد بكر أبو أخآبرنا قال الصيرفي، إبراهيم بن أحمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

معاوأية وأأبو أسامة أبو حدثنا قال الجوهري، سعد بن إبراهيم حدثنا قال الحسن، بن محمد
وأهو الدرداءا أبو قالت: دخآل الدرداءا أم عن الجعد أبي بن سالم عن العمش عن وأوأكيع

ًا اليوم منهم أعرف يغضبك? فقال: ما فقلت: ما مغضب، الصلة. إلآ أعرف كنت مما شيئ
في عليه بقراءاتي موشكان بن يوسف بن الحسين بن محمد عمر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد بن بكر بن الحسين حدثنا قال بالبصرة، السعديين زقاق باب قره قنطرة مسجد
الدنيا، أبي ابن حدثنا قال التستري، هاروأن بن محمد بن إسحاق حدثنا قال إملءا، الوراق

مـرا حلوه الدهـرفأضحى نكس قد الرحمن: ألآ عبد بن الحسين أنشد قال
ًافما عاشرت وأقد طـرا أحمدتهم أقوامـ

 حرا تعش الناس الـيأسعن قلبـك أشعر
في أصبحت لقد لنفسه: لعمري بواسط النحوي بشران بن سهل بن محمد أنشدنا "وأبه" قال

 وأأصبح أمسى الوأطان في كنت غـربةوأإن دار
وأيروأح أنـسـه هـمـي مـشـاكـليزحزح من أرى لآ لني وأذاك

وأيجـرح عظامـي يبري حسد كـاشـحوذي بـعـشـرة أمنـى وألكني
تـبـرح الدهـر داره غريب أحـلـنـيمحل فيها الصدق صديق ففقد

أنشدنا قال عليه، قراءاة المقتدر بن عيسى بن الحسن محمد أبو المير أنشدنا "وأبه" قال
قال الله، عبد أنشدنا قال الصولي، أنشدنا قال اليشكري، منصور بن أحمد العباس أبو

من وأصلوا ما سبرتهـموعلمت ثم الناس خآبرت بكر: وألقد أبي وألد من البكري أنشدنا
 السباب

ًاوأإذا تقرب لآ القرابة فإذا النـسـاب أقرب المودة قاطـعـ
الواحد عبد الفرج أبو أنشدنا قال الجوهري، محمد بن علي بن الحسن أنشدنا "وأبه" قال

أن مثلك ساعدنيبود وأهو زماني يستحق لنفسه: ما بالببغاءا المعروأف المخزوأمي محمد بن
حـال في أشكوه

 آمالي نلت حتى لياليه برحتتسعى فما آمالي غاية رآك



ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا تعالى الله رحمه السيد "وأبه" قال
قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة
قال صدفة، حدثنا قال عثمان، بن منبه حدثنا قال الدمشقي، اللخمي جابر بن مسلمة حدثنا

أبي عن القاسم عن الحارث، بن وأيحيى مكحول عن المنذر، ابن -يعني النعمان حدثني
لله وأأعطى لله وأأبغض لله أحب قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن أمامة
اليمان". استكمل فقد لله، وأمنع

البصرة، جامع في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
العباس أبو حدثنا علينا- قال -قدم القزوأيني محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال

علي بن الحسين حدثنا قال بالرازي، المعروأف المصري عتبة بن الحسين بن أحمد
العزيز، عبد بن الله عبد حدثنا قال عياض بن أنس حدثنا قال أبي، حدثنا قال الحسيني،

وأآله عليه الله صلى الله رسول أن أيوب، أبي عن مرثد بن عطاءا عن شهاب ابن عن
تكلما فإن ثلث، المؤمن هجرة إخآوانا، الله عباد وأكونوا تدابروأا وألآ تهاجروأا قال: "لآ وأسلم

يتكلما". حتى عنهما وأجل عز الله أعرض وأإلآ
عليه، بقراءاتي الطبري الشافعي طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

زنجويه أخآبرنا قال بنيسابور، إملءا النماطي أحمد بن محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال
يزيد بن الله عبد حدثنا قال أسلم، بن محمد حدثنا قال اللباد، الحسن بن محمد بن

خآداش أبي عن حدثه أنس بن عمران الوليد: أن عثمان أبي عن حيوة حدثنا قال المقرئ،
فهو سنة أخآاه هجر يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمع أنه السلمي
دمه". كسفك

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الموصلي، يعلى أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

بن أنس عن ثابت عن الخزاعي، خآالد بن عمران حدثنا قال سلمة، بن الله عبد حدثنا قال
أحدهم على فيطول اثنين بين يواخآي وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان مالك
على يأتي يكن فلم العامة وأأما بعدي، كنت كيف فيقول وألطف، بود يلقاه حتى الليل

أخآيه. علم يعلم لآ ثلث أحدهم
حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

اثنتين سنة الوألى جمادى في البزاز الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو
قال عثمان، حدثنا قال الصانع، شاكر بن محمد بن جعفر حدثنا قال وأثلثمائاة، وأخآمسين

قال هريرة، أبي عن سودة أبي بن عثمان عن سنان أبو حدثنا قال سلمة، بن حماد حدثنا
عز الله قال زاره، أوأ أخآاه الرجل عاد وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال

منزلآ". الجنة من وأتبوأت ممشاك وأطاب وأجل: طبت
قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن إسحق حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
جبلة حدثنا قال أبي، حدثنا قال عنية، أبي ابن حدثنا قال وأاقد، بن يحيى حدثنا قال حكيم،

أخآاه أحدكم زار وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى النبي قال قال عمر، ابن عن سحيم بن
يستأذنه". حتى يقوم فل

محمد أبو أخآبرنا قال الرحيم، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
المسيب حدثنا قال أحمد، بن الغفار عبد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد
قال قال مالك، بن أنس عن عيينة بن إسحق عن النخمي، سليمان حدثنا قال وأاضح، بن

بالعافية يتفاضلون وأإنما المشط كأسنان وأسلم: "الناس وأآله عليه الله صلى الله رسول
ما مثل لك يرى لآ من صحبة في خآير وألآ يرفده يحمله يكسوه يقول بأخآيه كثير وأالمرءا

له". ترى
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن الله عبد حدثنا قال مسلم، أبو حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
"رجع". المسعودي حدثنا قال رجاءا،

قال العزيز، عبد بن علي وأحدثنا قال القاسم، أبو أخآبرنا قال محمد، وأأخآبرنا "وأبه" قال
عليه: هل قدموا حين لصحابه الله عبد قال عون عن المسعودي، حدثنا قال نعيم، أبو حدثنا

إن الرحمن، عبد أبا يا تزاوأروأن? قالوا: نعم قال: فهل ذلك، نترك تجالسون? قالوا: ليس
تزالوا لن قال: فإنكم يلقاه، حتى الكوفة آخآر إلى طلبه في فيعشى أخآاه ليفقد منا الرجل

ذلك". فعلتهم ما بخير



بن محمد بكير أبا سمعت يقول، الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد سمعت "وأبه" قال
سمعت يقول، الرازي سهل بن الله عبد محمد أبا سمعت يقول، المفيد محمد بن أحمد
على بعضهم يبخل كيف أحوالهم تجتمع وأجل عز الله في المتآخآين من عجبت يقول، يحيى
في الذى احتمال الله في الحب علمة يقول: من يحيى وأسمعت قال أموالهم، بجميع بعض
أخآيك. جنب

الديباجي، أحمد بن سهل أخآبرنا قال العتيقي، أحمد بن محمد بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال
لنفسه: علي بن دعبل أنشدني قال هنات، أبو أنشدنا قال المزرع، بن عوف حدثنا قال

الـديم افتقاد مثل الحـياةوأفقدك وأداع مثل وأداعك
 كرم من وأكم منكم وأفاءاأفارق من فكم سلم عليك

قال عليه، بقراءاتي الحذاءا قرقر بن الحسين بن الواحد عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن القاسم بن الحسين علي أبو حدثنا قال سويد، بن سعيد بن إسماعيل القاسم أبو أخآبرنا
ًا المأمون لي قال ثمامة قال قال أبيه، عن الربعي حدثنا قال الكوكبي، جعفر ثمامة: يا يوم

ًا إخآوانك في تعلم هل ًا أوأ شاكي ًا? قلت: أكثر أوأ ذام فنظر المؤمنين، أمير يا ذاك مستعتب
ًا إلي كبني نعمتك في وأصديقك أنت أتكون وأالله لآ وألي إليها ينظر لنعمة فقال: أف مقطب
ًا عليهم وأعاد جذم في وأدرجوا حجر في ربوا أم كاسب. مع

الشافعية، إمام الطبري طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
زكريا بن المعافى أنشدنا قالآ التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو وأالقاضي

مشتبـه غير الشبهوأمري في أعوم لنفسه: علم
ًاعلى اليام أرى  الوله من بي ما معتـبـر

منتـبـه غير سـنةوأحظ ذي غير بلحظ
بـه أقـل من وأأغـتــديأكثر أروأح

بن طاهر محمد أبو أنشدنا قال القرضي، الحسن بن علي بن الحسن أنشدنا "وأبه" قال
 صاحب من ذاك ترجو المنـىفكيف كل تستطيع لآ لنفسه: نفسك المخزوأمي الحسين

غـائاب هرم من خآلت صفـتفهل حياة مصحوب أكرم
قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

أربع سنة الوألى جمادى في الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا
بن إسحاق حدثنا قال الصانع، شاكر بن محمد بن جعفر حدثنا قال وأثلثمائاة، وأخآمسين

رجل قال قال الزبير، أبي عن سليمان أبي بن الملك عبد عن جرير حدثنا قال إسماعيل،
وأليس منه يسمعون وأهم حلقة في الثنايا وأاضع رجل فإذا بالشام أراه قال المسجد دخآلت
أن قبل تفرقوا ثم يحدثهم وأهو إليه فقعدت منه، أسن هو من وأالقوم وأفي القوم يأسن
من فأخآف قال جنبه، إلى فقعدت يصلي قائام به أنا فإذا عشية فرجعت هو، من أعلم

وألكن أجل، البلد? قلت بهذا غريب رجل قال: كأنك ثم علي فسلم انصرف ثم قال صلته
قال: أنا أنت، من أعلم أن فأحببت أنت من أعرف أن قبل تفرقنا ثم وأأحببتك غدوأة رأيت
ما أيمان ثلثة له فحلفت أيمان ثلثة فاستحلفني لله، أحببتني? قلت لم جبل، بن معاذ

ًا أحدثك أفل قال لله، إلآ أحببتك وأسلم? وأآله عليه الله صلى الله رسول من سمعته حديث
صلى الله رسول سمعت فقال ركبته، ركبتي مست حتى فدنوت مني، قال: فأدن بلى، قلت
في، للمتواصلين محبتي وأحقت في، للمتزاوأرين محبتي يقول: "حقت وأسلم وأآله عليه الله

أبشر". ثم فأبشر في، للمتباذلين محبتي وأحقت
بن علي الحسن أبو حدثنا قال الفرخآان، بن أحمد بن الفرخآاني نصر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحضرمي، سليمان بن الله عبد بن محمد جعفر أبو حدثنا قال عليه، قراءاة النباري حسان
عن إسحاق أبي عن إسرائايل عن الله، عبيد حدثنا قال الحكم، بن الله عبد حدثنا قال

عدوأ" لبعض بعضهم يومئذ تعالى: "الخآلءا قوله عن سئل أنه السلم عليه علي عن الحارق
فقال: خآليله فذكر بالجنة، فبشر المؤمنين أحد فتوفي كافران، وأخآليلن مؤمنان خآليلن قال

الشر عن وأينهاني بالخير وأيأمرني رسولك وأطاعة بطاعتك يأمرني كان فلن خآليلي اللهم
رضيت كما عنه وأترضى أريتني كما تريه حتى بعدي تضله فل اللهم ملقيك، أني وأينبئني

صاحبه، على منكما وأاحد كل ليقول: ليثن ثم أروأاحهما بين الله فيجمع يموت ثم عني،
أحد يموت ثم الخليل، وأنعم الصاحب، وأنعم الخ نعم لصاحبه منهما وأاحد كل فيقول

وأيأمر رسولك وأمعصية بمعصيتك يأمرني كان خآليلي إن فيقول: اللهم بالنار فيبشر الكافرين
كما تريه حتى بعدي تهده فل اللهم ملقيك، غير أني وأينبئني الخير عن وأينهاني بالشر
يقول: ليثن يقول أروأاحهما بين فيجمع الخآر يموت ثم علي، سخط كما عليه وأتسخط أرتني



الصاحب وأبئس الخ بئس لصاحبه منهما وأاحد كل فيقول صاحبه، على منكما وأاحد كل
المتقين". إلآ عدوأ لبعض بعضهم يومئذ "الخآلءا قرأ ثم الخليل، وأبئس

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحلبي، خآليل بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

راشد أبي عن اللهاني، زياد بن محمد عن بقية حدثنا قال جنادة، بن عبيد حدثنا قال
أمامة: أبا يا فقال بيدي وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: أخآذ أمامة أبي عن الحيراني

قلبي. له يلين من المؤمنين من إن
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال يعلى، أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن أنس عن قتادة عن الوراق مطر عن حمزة بن درست حدثنا قال خآياط، بن خآليفة
عز الله في متحابين عبدين من قال: "ما أنه وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن مالك،
لم إلآ وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي على وأيصليان فيصافحه الخآر أحدهما يستقبل وأجل

تأخآر". وأما ذنبه من تقدم ما ذنوبهما لهما تغفر حتى يفترقا
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

المغيرة بن الرحيم عبد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال الكبير، الطريفي في قصره
خآالد، حدثنا قال مسدد، حدثنا قال المازني، حبان بن محمد العباس أبو حدثنا قال الحاركي،

إذا لخآيه أحدنا أينحني الله رسول يا قال: قيل أنس عن السدوأسي، حنظلة حدثنا قال
شاءا". إن يده? قال: نعم قال: فيناوأله يقبله? قال: لآ، قال: فليزمه لقيه? قال: لآ،

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد بن جعفر حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

أخآي بن النخعي عمروأ بن سليمان داوأد أبو حدثنا قال صر، بن الحسن حدثنا قال فارس،
عبد بن سلمة أبي عن نمر أبي بن الله عبد بن شريك حدثنا قال نمر، أبي بن شريك

سواءا وأسلم: "الناس وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه، عن عوف بن الرحمن
ما مثل لك يعرف لآ من صحبة في لك خآير وألآ بالعافية، يتفاضلون وأإنما المشط، كأسنان
له". تعرف

قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال محمود، بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
أبو حدثنا قال سلمان، بن بشير بن إبراهيم حدثنا قال العطار، إسحاق بن الحسن حدثنا
ًا تصبحن قال: لآ مجاهد عن ليث عن كدينة له. ترى ما مثل الحق من لك يرى لآ صاحب

حدثنا قال سعد، بن محمد حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال الرحمن، عبد أخآبرنا "وأبه" قال
الزاهرية أبي عن حكيم، بن الحوص عن زكريا، بن إسماعيل حدثنا قال الزهري، الربيع أبو
وأإن إليهم وأنضحك أقوام وأجوه في لنكشر قال: إنا الدرداءا أبي عن نفير بن جبير عن

لتلعنهم. قلوبنا
قال عليه، بقراءاتي المقري شبطا بن الحسين بن الواحد عبد الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال

جعفر بن القاسم بن الحسين علي أبو حدثنا قال سويد، بن إسماعيل القاسم أبو أخآبرنا
بن أحمد إلي كتب قال جبير، بن الحارث بن محمد أخآبرنا قال عسل حدثنا قال الكوفي،
الفرقد الفرقد صحب أحـمـدكما يا الله في راسب: صحبتك أبي المعدل
المفسـد المترف بك يزاليراع لآ إذ الخير في وأهمك

وأالمسـجـد الفقه بالصالـحـينوأنكرك تباعدت فلما
أحمـد يا الموت تذكر مستنـهـضألآ دعوة دعوتك

تقـصـد الردى بهم الـتـقـىوأنت بـزاد تستعد ألآ
تـرشـد ألآ تستـعـد النهـيألآ لداعي تستجيب ألآ

ًا زلت وأأنـجـدتـهولآ أخآاك إليه: رفدت فكتبت ينجـد مسترفد
مـوعـد بينكما كان المشيبكأن نادى حين وأناديتني
السود الغرة ذوأ راع وأأنبـهـتـهكما فؤادي فرعت

ًا"ألآ صوتك وأأعليت أحمد" يا الموت تذكر مستنهضـ
المفـسـد جهله حـلـمـهوجاوأزه رأى قلب فلله
ًاوأباب غـفـلة في تردد مرصـد لي المنية سـادر

يسـعـد وألآ وأيدعو امرئايقول مثل تك لآ وأأوأصيك
ًا تلف بهولآ فاعمل الخير على حثثت تقـعـد به يوم



بقراءاتي شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال زكريا، حدثنا قال الرحمن، عبد بن الله عبيد حدثنا قال أبي، حدثنا قال عليه،

ينبت قيس: النصاف بن الحنف قال قال أبيه، عن جرير بن العلءا حدثنا قال الصمعي،
المحبة: بهن تجتلب خآصال الحنف: ثلث المودة. وأقال تطول العشرة كرم وأمع المودة،

المودة. على وأالآنطواءا الشدة، في وأالمواساة المعاشرة، في النصاف
إسحاق أبو أنشدنا قال حمدان، بن علي بن أحمد بن محمد طاهر أبو أنشدنا "وأبه" قال

وأثلثمائاة، ثمانين سنة المحرم في بالري البصري يوسف بن إبراهيم بن الله عبد بن إبراهيم
المعتز: لكـل بن الله عبد أنشدنا قال الجابري، جعفر بن الله عبد محمد أبو أنشدنا قال

تـعــد بـه تـمـر وأجـدوأأيام وأقـت تـآلـف
يد وأالـتـفـريق الحدثان شـمـلمن وأجميع لعصابة وأما
جلـد الحدثان على يبقى تـراهفما جـلـد إلى تركن فل

ًايغادره أخآي بن يا الدهر رأيت فـرد وأهـو الجماعة قديم
ًافصافي مـنـاياه أخآطت إذا وأبـعـد نأي جميعهم أنـاسـ

ضـد وأالحـرار وأوأدوأللدبـاءا خآــل مـقـلـل لكـل
وأحـمـد شكر له عندي أمـسـىوما الدهـر بأن تعلم ألم
وأعـهـد ميثـاق للدهر حـفـاظوما قوم في للدهر وأما
تـكـد مجتهـد أنت كم التنـائايإلى ذا أمي بن يا كم إلى

تـغـدوأ وأبتلـك بهذه بـلدتروأح فـي يوم كـل ركابك
تـود من تشغب القدار لكنهي بالحرص الفتى رزق وأما

ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا تعالى، الله رحمه السيد "وأبه" قال
قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة
بن عطاءا حدثنا قال الحلبي، جناد بن عبيد حدثنا قال النماطي الحسين بن محمد حدثنا

عليه الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن وأهب بن زيد عن العمش عن مسلم،
إذا شيءا على أدلكم ألآ تحابوا، حتى تؤمنوا وألآ تؤمنوا، حتى الجنة تدخآلوا وأسلم: "لآ وأآله

بينكم". السلم تحاببتم: إفشاءا فعلتموه
قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال هاشم، بني مولى عرقة بن محمد بن جعفر بن محمد بن موسى القاسم أبو أخآبرنا
بن أمية حدثنا قال الموصلي، التميمي يحيى بن المثنى علي بن أحمد يعلى أبو أخآبرنا

أبي عن صالح، أبي عن القعقاع عن سهيل عن روأح حدثنا قال يزيد، حدثنا قال بسطام،
ًا أحب إذا الله قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة عليه لجبريل قال عبد
ًا أحب إني السلم يحب الله أن السماءا أهل في جبريل فينادي جبريل، فيحبه فأحبه فلن

ًا ذلك". على وأالبشر الرض في القبول له يوضع ثم فيحبونه، فأحبوه فلن
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

يعلى أبو أخآبرنا قال لهما، وأاللفظ حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
يعلى، أبو حدثنا قال المقري، بن بكر حدثنا قال طامة، أبو أخآبرنا السيد قال "رجع" السيد،

بن سعيد عن الزهري عن معمر عن وأهيب حدثنا قال الحجاج، بن إبراهيم حدثنا قال
مائاة كإبل الناس قال: "إنما وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن هريرة أبي عن المسيب،

راحلة". فيها تؤخآذ لآ
بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال أحمد، بن الرحمن عبد القاسم أبو وأأخآبرناه "وأبه" قال

عبدة، بن أحمد حدثنا قال الزعفراني، يعني بطة بن الحسن حدثنا قال حبان، بن جعفر
وأآله عليه الله صلى الله رسول أن عمر، بن عن أسلم بن زيد عن العزيز، عبد حدثنا قال

راحلة". فيها يجد يكاد لآ مائاة كإبل الناس قال: "فطر وأسلم
حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الصلة، بعد بجرجريا البصرة جامع في إملءا المفيد أحمد بن محمد بكر أبو
خآالد، ابن يعني وأهيب حدثنا قال مسلم، بن عفان حدثنا قال العنبري، الله عبد بن الحسن

الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن أبيه عن طاوأوأس بن الله عبد حدثنا قال
وألآ تحسسوا، وألآ تجسسوا وألآ الحديث، أكذب الظن فإن وأالظن، وأسلم: "إياكم وأآله عليه

إخآوانا". الله عباد وأكنوا تنافسوا وألآ تدابروأا وألآ تباغضوا
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحبلي عيسى أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا



عن المحاربي أخآبرنا قال إبان، بن عمر بن الله عبد حدثنا قال البغدادي، علي بن موسى
فقال رجل، عليه فسلم عمر ابن مع قال: كنت مجاهد عن نجيح أبي بن عن كثير، بن عباد
أدري? فقال لآ قلت اسمه قال: ما عمر: تعرفه? قلت: نعم، ابن مجاهد? فقال يا أنت كيف
وأكيف فقال رجل، عليه فسلم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول مع الله: كنت عبد
نعم، فقلت وأسلم: تعرفه وأآله عليه الله صلى النبي فقال بخير، الله? فقلت عبد يا أنت

هذه وأسلم: ليس وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال أدري، لآ اسمه? قلت قال: ما
إذا جنازته وأتشيع مرض إذا فتعوده أبيه وأاسم اسمه تعرف أن المعرفة وألكن بالمعرفة،

مات".
القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن العباس حدثنا قال زكريا، بن محمد أخآبرنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان
وأآله عليه الله صلى النبي عن المسيب بن سعيد عن قتادة عن هلل، أبو أخآبرنا قال بكار،

الله". ظل في المتحابين قال: "إن وأسلم
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن العباس الفضل أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عن قتادة عن بشير، بن سعيد عن بقية أخآبرنا قال مصفى، ابن أخآبرنا قال الشامي، أحمد

نفس وأسلم: "وأالذي وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن الحسن
لنفسه". يحب ما لخآيه يحب حتى الرجل يؤمن لآ بيده محمد

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البركي أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
السمسار، الطيب أبو أخآبرنا قال الزهري، محمد بن الرحمن عبد بن الله عبيد الفضل أبو

العطار أيوب عند وأهو يقول الحارس بن بشر سمعت يقول، القصار لولو سمعت قال
فانف بصداقته ينتفع لآ صديق كل فقال لبيك، بشر: فقلت يا همام، أستاذي لي يقول: قال

ًا، يعلمك به? قال أنفع له: بما فقلت عنك، صداقته خآير، إلى وأيرشدك خآير، إلى وأيدلك خآير
ًا. وأيصطنعك خآير
إسحق أبو أنشدنا قال حمدان، بن علي بن أحمد بن محمد طاهر أبو أنشدنا "وأبه" قال

السفاطي، بكر أبو أنشدنا قال بالري، البصري يوسف بن إبراهيم بن الله عبد بن إبراهيم
ًا لي البغدادي: بكاؤك محمد بن أحمد أنشدني قال علي، بن إبراهيم أنشدنا قال كـأنـك كره

دوأى لـي صدرك أن تبدي نـاصـحوعيني
مـلـتـوى وأخآيرك مبسوط عـلـقـموشرك وأقلـبـك حلو لي لسانك
بمسـتـوى ذاك ليس عدوأي لـقـيتـهوأنت إن صولتي يخشى عدوأك
ًا فليت  مرتوى الماءا ارتوى ما عني كـلـهوشرك خآـير كـان كفـافـ

الحسن علي وأأبو العشائاري، الحربي الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الله عبد أبو أخآبرنا قال العطار، بن المقرئ علي بن
سعيد بن أحمد أخآبرنا قال الصفار، محمد بن إبراهيم أخآبرنا قال العلف، البراز دوأست بن

كدر هم لنفسه: قوم بالله المعتز بن الله عبد العباس أبو المير أنشدنا قال الدمشقي،
وأطـالآ علـي بهم البلءا وأسقـمـهـاعرض الحياة

حـللآ الغافـلـين لحم وأخآـيانةوأيروأن ضـغـينة يتـآكـلـون
ًا إذا الحـديث غرابيل وأهم إرسـالآ مـنـهـم تقطـر وأعـواسر
عـقـالآ يدي مـن عنهم طـريقـهـموحللت وأجه خآليت أتوا لما

الثـقـالآ أبدانهـا عن كـلـيلةوأوأضعت العتـاب راحلة وأرددت
زلآلآ الفـرات ماءا من القلوأشربت فرش في العين ملءا وأرقدت

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

بعض في يقال قال: كان سليمان بن صالح حدثني قال صالح، بن معاوأية حدثنا قال معدان،
بالصفاءا. منهم يثقن فل الخآوان على استطال الدب: من كتب

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي أحمد بن علي بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
معن بن محمد سمعت يقول، رميح بن سعيد أبا سمعت وأقال نعيم، بن الله عبد بن محمد

الناس في رخآصه من ينشد: النصح حجر بن علي سمعت يقول، الضبي السميدع بن
أثمـان الناس في له غال مجانوالغش

أعـوان المظلـوم على كثروأاوأللظلوم قد الجور وأأهل بور وأالعدل
إخآـوان الله ذات غير في ظـاهـرةوأالناس وأالبغضاءا الناس تحاسد



قـران الـلـه لغـير بـهوالعاملون العامـلـون وأقل فاش وأالعلم
قال تعالى، الله أسعده الكنى الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي "وأبه" إلى

قال إجازة، الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو القاضي أخآبرنا
أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي بالله المرشد المام السيد حدثنا قال قراءاة، وأالدي حدثنا

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقري الجوزداني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر
سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن الرحمن عبد مسلم

حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال سعيد، بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، عقدة بن
الله رضي الله عبد بن جابر عن جده عن أبيه عن الحسين بن الله عبد عن المخارق، بن

على تعالى الله في المتحابين وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه،
الظلماءا". الليلة في الكوكب يضيءا كما الجنة لهل وأجوههم تضيءا ياقوت من عمد

بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا قال السيد، "وأبه" إلى
مسلم، بن الوليد حدثنا قال عمار، بن هشام حدثنا قال النماطي، حسان أبي بن إبراهيم

أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم عن حيان، بن مقاتل عن معروأف بن بكير حدثني قال
لبيك مسعود: قلت بن وأسلم: "يا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن

ًا، وأالحب الله، في الولآية قال أعلم، وأرسوله أوأثق? قلت: الله اليمان عرا أي تدري قال ثلث
قال: أي الله، رسول يا لبيك مسعود: قلت بن قال: يا ثم الله، في وأالبغض الله، في

أصابعه- أبصرهم بين -وأشبك اخآتلفوا إذا قال أعلم، وأرسوله الله أفضل? قلت المؤمنين
ًا، يزحف كان وأإن تقصير، علمه في كان وأإن بالحق علمت مسعود: هل بن يا قال ثم زحف

أقامت فرق: فرقة ثلث إلآ منها ينج لم فرقة وأسبعين اثنتين على افترقوا إسرائايل بني أن
بالنيران وأحرقت بالمناشير فقتلت فأخآذت عيسى، دين إلى فدعت وأالجبابرة الملوك في

القيام تطق وألم قوة لهم تكن لم أخآرى طائافة قامت ثم بالله، لحقت حتى فصبرت
ما ابتدعوها "وأرهبانية تعالى الله ذكر الذين وأهم وأترهبت فتعبدت بالجبال فلحقت بالقسط

آمنت منهم فاسقون" وأفرقة منهم "وأكثير قوله إلى الله، رضوان ابتغاءا إلآ عليهم كتبناها
وأهم فاسقون، منهم وأكثير رعايتها، حق رعوها الذي وأهم وأصدقوني بي آمنوا الذي وأهم

الله". فسقهم الذين وأهم رعايتها حق يرعوها وألم يصدقوني وألم بي يؤمنوا لم الذين
قصره في عليه بقراءاتي غسان بن بنإبراهيم طلحة بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحاركي، المغيرة أبي بن الرحمن عبد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال الكبير، بالطريفي

قال خآالد، حدثنا قال مسدد، حدثنا قال المازني، حبان بن محمد العباس أبو حدثنا قال
لقيه? قال: إذا لخآيه أحدنا أينحني الله رسول يا قال: قيل أنس عن السدوأسي حنظلة حدثنا

شاءا". إن يده? قال: نعم قال: فيناوأله لآ، وأيقبله? قال فليزمه قال لآ،
محمد أبو قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن هشام حدثنا قال أحمد، بن عبدان حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد
ًا سمعت قال، الرحمن عبد بن يزيد حدثنا قال عمار، المسيب: أنه بن سعيد عن يحدث ثور

قال لآ، بيدك? قال أخآذت لم تدري هريرة أبو قال بيده، فأخآذ عليه فسلم هريرة أبو لقيه
فسلم مسلمان التقى قال: "ما ثم بيدي فأخآذ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول لقيني

لهما". يغفر حتى يتفرقا لم إلآ الخآر بيد أخآذ ثم صاحبه على أحدهما
الراسي، خآالد بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

سلمة، بن حماد حدثنا قال الصفار، بيان بن شعيب حدثنا قال العلءا، بن مهلب حدثنا قال
تصافح قال: "إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن أمامة أبي عن غالب أبي عن

لهما". يغفر حتى أكفهما تفرق لم المسلمان
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال عاصم، أبي ابن أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن إبراهيم عن سليم بن صفوان عن إبراهيم بن إسحق حدثنا قال كاسب، ابن حدثنا
رسول قال قال عنه، الله رضي حذيفة عن ليلى، أبي بن الرحيم عبد بن رفاعة بن عبيدة

صاحبه، يد على أحدهما فقبض المؤمن المؤمن لقي وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله
الشجر". وأرق تتناثر كما منهما الخطايا تناثرت

عليه بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
حدثني قال العزيز، عبد أخآبرنا قال عليه، قراءاة محمد بن الحسين أخآبرنا قال بالكوفة،
حدثني قال زيد، بن عمارة حدثني قال البلوي، محمد بن الله عبد حدثني قال منصور،

عليهما علي بن زيد الحسين أبو الشهيد المام قال قال القسطلني، العلءا أبي بن سهل



الله في تقولها بالحق وأكلمة تكنزه، مال من لك خآير تخاله الله في لك السلم: خآليل
دعا الله فإن الجنة، من نصيبك تنس وألآ الحق، من تجهل فل الله طاعة بها لك يكتب
له الله رضي الذي الثمن بدوأن نفسه باع فمن نفوسهم، منهم وأاشترى الجنة إلى عباده

إلى وأتباعدوأا تؤملون، ما أبعد وأما به، تدعون ما أقرب فما الله، عباد الله فالله خآسرها،
ًا الله عند كان الله سبيل في قتل من فإنه الجل، قرب تروأنه المل ظول من الله حي

ًا، ًا الله وأكتبه مرزوأق ًا، شهيد المقيم". وأالنعيم العظيم، الفوز إلى يدعوكم إنما صديق
أحمد بن محمد بن علي بن أحمد حدثنا قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد حدثنا قال وأسبعين، خآمس سنة المحرم في عليه قراءاة الكاتب، الجهضم بن
أبي عن صالح ابن -يعني معاوأية أخآبرني قال وأهب، بن حدثنا قال يونس، حدثنا قال جرير،

وألآ تشاره وألآ تماره فل أخآاك أحببت قال: إذا جبل بن معاذ عن نفير بن جبير عن الزاهرية
ًا له توافق أن فعسى عنه، تسأل وأبينه. بينك فيفرق فيه ليس بما فيخبرك عدوأ

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
وأسبعين، إحدى سنة رمضان شهر في الزهري محمد الرحمن عبد بن الله عبد الفضل أبو

الحارث بن بشر سمعت يقول، القصار لولو سمعت قال السمسار، الطيب أبو حدثنا قال
فقال: كل لبيك، بشر: قلت يا همام، أستاذي لي قال يقول العطار، أيوب عند -وأهو يقول

ًا، يعلمك به? قال أنتفع له: ما فقلت قال عنك، صداقته فانف بصداقته ينتفع لآ صديق خآير
ًا. وأيصطنعك خآير، إلى وأيرشدك الخير، إلى وأيدلك خآير

 وأالعشروأن الثالث الحديث
وأفضلها الخآوان زيارة

 بذلك يتصل وأما
الله أسعده الكنى الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبي القاضي عن أروأي وأأنا قال تعالى،
الله نور المام الجل السيد على قراءاة وأالده عن ذلك يروأي وأهو عليه، قراءاة الحمدوأني

دفعات، عليه بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا قال قبره،
أربع سنة الوألى جمادى في الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال

قال شاكر، بن محمد ابن -يعني ميمون عن الصائاع، بن جعفر حدثنا قال وأثلثمائاة، وأخآمسين
حماد عن حمزة بن الضحاك عن الحميري، سفيان أبو حدثنا قال سعد، بن إبراهيم حدثنا

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أنس، عن سيارة بن ميمون عن جعفر بن
ًا يزوأر عبد من وأسلم: "ما زار عرشه: عبدي ملكوت في وأجل عز الله قال إلآ الله في أخآ

الجنة". دوأن بقرى لعبدي أرضى وألن عبدي قرى على في،
عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال السيد، "وأبه" إلى
بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان،

الوأزاعي حدثنا قال المصيصي، يعني كثير بن محمد حدثنا قال الخياط، المقدسي مسعود
قالآ الصامت، بن وأعبادة جبل بن معاذ عن الخولآني إدريس ابن عن ميسرة، بن يونس عن

الله ظل في الله بجلل المتحابين يقول: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعنا
ظله". إلآ ظل لآ يوم

محمد أبو أخآبرنا قال الرحيم، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الشعري، سعيد بن مسلم حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد

عن الرقاشي يزيد حدثنا قال الواسطي، الله عبد بن خآالد حدثنا قال عمروأ، بن مجاشع
المسلم أخآاه لقم وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس
ًا لقمة القيامة". يوم الموقف مرارة عنه الله صرف حلو

سوار، بن محمد بن الله عبد حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال محمد، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
مثله. الحديث بهذا عمروأ بن مجاشع حدثنا قال الشعري، بلل أبو حدثنا قال

بقراءاتي المقري الجوزداني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه،

قال السعدي، عمروأ بن الله عبد حدثنا قال الشيباني، حفص بن عمر حدثنا قال عروأبة،
وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن يزيد بن علي حدثنا

الناس". إلى التودد العقل وأسلم: "رأس وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال وأسلم،



أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن إبراهيم بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
وأرقاءا حدثنا قال إياس، أبي بن آدم حدثنا قال القنطري، داوأد بن علي حدثنا قال سالم،

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال بشير، بن النعمان عن الشعبي عن مغيرة عن
ًا اشتكى إذا وأاحد رجل كجسد بينهم تراحمهم في المؤمنين مثل وأسلم: "إنما له ألم شيئ

القلب". -يعني جسده سائار صلح صلحت إذا مضغة الجسد وأفي الجسد، سائار
على بواسط عليه بقراءاتي العطار أحمد بن المظفر بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الفضل خآليفة أبو حدثنا قال السقا، بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال داره، باب
رسول قال قال أبيه، عن سهل عن خآالد حدثنا قال مسدد، حدثنا قال الجمحي، الحباب بن

الله عباد وأكونوا تدابروأا وألآ تباغضوا وألآ تحاسدوأا وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله
إخآوانا".

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال حسان، أبي بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
عن الذماري، الحارث بن يحيى حدثنا قال خآالد، بن صدقة حدثنا قال عمار، بن هشام

لله وأأبغض لله أحب قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أمامة أبي عن القاسم
أحاسنكم القيامة يوم إلي أقربكم من وأإن اليمان، استكمل فقد لله وأمنه لله وأأعطى
ًا". أخآلق

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
وأخآمسين أربع سنة الوألى جمادى في الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

هشام، بن كثير حدثنا قال خآداش، بن محمود حدثنا قال الصائاغ، جعفر حدثنا قال وأثلثمائاة،
عليه الله صلى الله رسول قال قال رزين، أبي عن أبيه عن عطاءا عن عثمان حدثنا قال
الله في أحب رزين أبا يا الله، بذكر لسانك فحرك خآلوت رزين: إذا أبا يا وأسلم وأآله

اللهم يقول ملك ألف سبعون شيعه الله في أخآاه زار إذا المسلم فإن الله، في وأأبغض
فافعل". ذلك في جسدك تعمل أن استطعت فإن فيك، وأصله

الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد أخآبرنا "وأبه" قال
بن الرحمن عبد وأأبو إبراهيم ابن -يعني علي أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن

عن المنكدر بن محمد عن عيينة بن سفيان حدثنا قال إبراهيم، بن داوأد حدثنا قالآ المقري،
الديمومة يحب وأجل عز الله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال جابر،
عليها". فداوأموا القديمة الخآاءا على

قال عليه، بقراءاتي الرحمن عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال أسيد، بن الله عبد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا
بن محمد حدثنا قال داوأد، بن الله عبد حدثنا قال اللؤلؤي، المؤمن عبد بن الحسين حدثنا

سمي وأإنما ليرفق، الرفيق سمي قال: إنما عباس ابن عن عمروأ بن الذيال عن موسى
ًا ًا سمي وأإنما صحبته، ليحسن صاحب ليجير. جار

عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن محمد بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبيد حدثني قال المرزباني، موسى بن عمران بن محمد الله عبيد أبو أخآبرنا قال

ًا رأى: يا من سر من علي بن يحيى إلى المعتز ابن كتب قال العسكري، يحيى نازح
خآافـا ما منك قلبي ذاق ذكـرهقد من أخآرجت
إسـرافـا الخآوان تنفق وأاستبقـهـمل بإخآوانك فابخل

طافـا من الناس في بعدناأمثالنا رأى هل شعري ليت يا
إتلفـا الرأي حزم إسرافـافأتلف الخآوان أنفق يحيى: من فأجابه
ألآفـا فـارق لمن لآيحلو وأالعيش اللآف وأفارق
خآافـا بما يرجو الذي منباع مثل تفطريقه في وأكان

إضعافـا يزداد نأى وأدهوإن مـن الخآوان وأأفضل
أشرافـا بالسادات إخآـوانـهفكيف بالمنفـق وأليس

ًالم مثلـه من سيما لآ طافا من العالم في ير سـيد
إنصافا الظالم دهري الورىمن جميع من أرجى به

قال تعالى، الله أسعده الكنى الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي "وأبه" إلى
قال إجازة، الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو القاضي أخآبرني

أبو أخآبرنا قال القعدة، ذي من عشر الحادي في إملءا السيد حدثنا قال قراءاة، وأالدي حدثنا



خآلف حدثنا قال يونس، ابن -يعني شريح حدثنا قال شاكر، ابن حدثنا قال غيلن، بن طالب
الله رسول قال قال عباس، ابن عن جبير بن سعيد عن الزماني هاشم أبي عن خآليفة، بن

رسول يا بلى الجنة? قال: قلنا أهل من برجالكم أخآبركم وأسلم: "ألآ وأآله عليه الله صلى
الجنة، في وأالمولود الجنة، في وأالشهيد الجنة، في وأالصديق الجنة، في قال: النبي الله،

الجنة". في تعالى لله المصر جانب في أخآاه يزوأر وأالرجل
العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عكرمة عن حنش عن أبيه عن سليمان بن معتمر حدثنا قال النعمان، بن عارم حدثنا قال
اليمان عرى ذر: "أي لبي وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن

وأالحب الله، في وأالمعاداة الله، في قال: الموالآة أعلم، وأرسوله الله أوأثق?- قال قال -أظنه
الله". في وأالبغض الله، في

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الموصلي، يعلى أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

بن بشير عن وأاسع بن محمد عن سلمة بن حماد حدثنا قال الشامي، الجراح بن إبراهيم
تباغضوا قال: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن سلمة أبي عن نهار،

إخآوانا". الله عباد وأكونوا تعادوأا، وألآ تناجشوا وألآ تحاسدوأا وألآ
بن الله عبد محمد أبو -وأهو حبان ابن أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال الغسال، إبراهيم بن أحمد بن محمد -يعني أحمد أبو حدثني قال جعفر، بن محمد
قال الشتر، عامر أبو حدثنا قال منجاب، حدثنا قال شيبة، أبي بن عثمان بن محمد حدثنا
قال يقول، بشير بن النعمان سمعت قال أبيه، عن عمير بن الملك عبد بن موسى حدثنا

الجسد كمثل وأتراحمهم، توادهم في المؤمنين وأسلم: "مثل وأآله عليه الله صلى الله رسول
وأالحمى". بالسهر الجسد سائار تداعى بعضه اشتكى إذا

البصرة، جامع في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
العباس الفضل أبو حدثنا قال التستري، سليمان بن محمد بن أحمد الله عبد أبو حدثنا قال
بن إسماعيل حدثنا قال الضحاك، بن الوهاب عبد حدثنا قال الشامي، حسان بن أحمد بن

عن أمامة أبي عن الرحمن، عبد أبي القاسم عن الزماري، الحارث بن يحيى عن عياش
فقد لله، وأمنع لله وأأعطى لله وأأبغض لله أحب قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي

اليمان". استكمل
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

ربيع شهر سلخ الجمعة يوم عليه قراءاة الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو
سلمة، أبو حدثنا قال الحسن، بن إسحاق حدثنا قال وأثلثمائاة، وأخآمسين أربع سنة الخآر
لقي قال: "إذا جبل بن معاذ أن مجاهد عن سليم أبي بن ليث أخآبرنا قال حماد، حدثنا قال

بينهما". خآطاياهما تحاتت وأجهه في فتبسم أخآاه المسلم
قراءاة المقري الجوزداني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن يعقوب حدثنا قال شاهين، بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو أخآبرنا قال عليه،
أنمال بن وأمحمد التنوخآي عثمان بن سعيد حدثنا قال بمصر، الحضرمي ثوابة بن أحمد

عبد بن سلمة أبي عن أبيه، عن كثير، أبي بن يحيى بن المؤمن عبد حدثنا قالآ الصنعاني،
بها فيسر وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي تأتي عجوز قالت: كانت عائاشة عن الرحمن

ًا العجوز بهذه لتصنع وأأمي أنت فقلت: بأبي وأيكرمها، كانت بأحد? فقال: إنها تصنعه ما شيئ
اليمان. من الود كرم أن علمت أما تعالى، الله رحمها خآديجة عند تأتينا

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
موسى بن بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو

عن الوليد بن الله عبد عن سعيد حدثنا قال يزيد، بن الرحمن عبد أبو حدثنا قال السدي،
في أبقى لآ أن لحببت خآلل ثلث لولآ قال الدرداءا أبي عن الحجري، خآليد بن عباس ابن

وأالنهار الليل اخآتلف في لخالقي للسجود وأجهي وأضوعي لولآ هن? قال فقلت: ما الدنيا،
وأتمام الفاكهة، تنتقى كما الكلم ينتقون أقوام وأمقاعدة الهواجر وأظمأ لمماتي، تقدمة يكون

حلل أنه يرى ما بعض يترك حتى ذرة مثقال في يتقيه حتى العبد الله يتقي أن التقوى
ًا يكون أن خآشية ًا يكون حرام لعباده بين قد وأجل عز الله إن الحرام، وأبين بينه حاجز
ًا ذرة مثقال يعمل وأجل: "فمن عزل الله قال إليه يصيرهم هو الذي يعمل وأمن يره، خآير

ًا ذرة مثقال ًا تحقرن يره،" وألآ شر ًا وألآ تتقيه، أن الشر من شيئ أن إلآ الخير من شيئ
تفعله.



أبو أنشدنا قال الحافظ، الصوري الله عبد بن علي بن محمد الله عبد أبو أنشدنا "وأبه" قال
الحسن بن الله عبد بن أحمد هريرة أبو أنشدنا قال محمد، بن عمر بن الرحمن عبد محمد

كما عندي اليام لما لنفسه: لعمري سنة وأثلثمائاة وأثلثين تسع سنة العدوأي العصام أبي بن
تجمـلـوا الذين بالناس الناس مضتولآ

ًاوأأخآـرت كـان مـن بالموال تقدم ً آخآـر أوأل وأإنــي إقـللآ
ترحـل ليس حسرة أوأرثتني وأطـولـهـالقد الحـياة الله لعن ألآ
أملوا كان منن مات قد لها زجرتـهـاوأقلت حتى المال طالت إذا

مسبل هو الذي ثوبي من بـصـابـروأأرفع فيهـا وأاليام سأصبر
أطـول ركنيه أي علم غير نـاطـقعلى وأغير علم عن وأأسكت

 وأالعشروأن الرابع الحديث
عاداتهم وأاخآتلل الناس معاشرة ذكر
 بذلك يتصل وأما

الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو المام القاضي أخآبرني تعالى. قال
المام الجل السيد حدثنا قال عليه، بقراءاتي وأالدي حدثنا قال عليه، قراءاة الحمدوأني

لفظه من عنهما الله رضي الله عبد أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد
قال وأأربعمائاة، وأسبعين أربع سنة الوأل ربيع من وأالعشرين الرابع الخميس يوم في إملءا

أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا
قال حمزة، بن يحيى بن محمد بن أحمد حدثنا قا الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان

أبي عن مكحول، عن وأهب أبي عن صدقة عن بقية حدثنا قال شريح، بن حيويه حدثنا
جنى ذات شجرة الناس قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن الباهلي أمامة
هربت وأإن يتركوك لم تركتهم وأإن ناقدوأك ناقدتهم إن شوك، ذات شجرة يعودوأا أن يوشك
ليوم عرضك من تقرضهم الله? قال رسول يا ذلك من المخرج فكيف قال طلبوك، منهم

فاقتك".
المقري الحسين بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي السيد "وأبه" إلى

المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة
بن الحسين بن إبراهيم حدثنا قال الموصلي، المثنى بن علي بن أحمد يعلى أبو حدثنا قال

عن وأهب أبي عن الله عبد بن صدقة عن الوليد، بن عقبة حدثنا قال النطاكي، إسحاق
اليوم الناس وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن مكحول
وألو ناقدوأك، ناقدتهم إن شوك، ذات كشجرة الناس يعود أن وأيوشك جنى ذات شجرة
الله? قال: رسول يا المخرج فكيف فقلنا قال طلبوك، منهم هربت وأإن يتركوك، لم تركتهم

فقرك". ليوم عرضك من تقرضهم
مشرعة في ببغداد عليه بقراءاتي السلماسي محمد بن جعفر بن الحسين أخآبرنا "وأبه" قال

"رجع" الخراز حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو حدثنا قال الزوأايا،
عثمان الطيب أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الحربي الفتح بن علي بن محمد وأأخآبرنا قال
الحسين حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى محمد أبو حدثنا قالآ المنتاب، بن عمروأ بن
عبد حدثنا قال أيوب، بن يحيى أخآبرني قال المبارك، ابن أخآبرنا قال المروأزي، الحسن بن

مضى فيما قال: كنا عمروأ بن الله عبد عن حدثه الحبلي الرحمن عبد أبا أن جنادة بن الله
الرجل لقي إذا اليوم وأأنتم وأأبيه، أمه من أخآاه يلقى فكأنما الرجل منا الرجل لقي إذا

ًا. يلقى فكأنما الرجل منكم عدوأ
جامع في عليه بقراءاتي الكاتب أحمد بن محمد بن طاهر القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال أصفهان،

عن زيد بن علي عن سلمة بن حماد حدثنا قال الحادي، موسى بن عمر حدثنا قال عبدان،
ينبغي وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى النبي قال قال حذيفة، عن جندب عن الحسن
لآ لما للبلءا يتعرض نفسه? قال يذل الله: وأكيف رسول يا قيل نفسه، يذل أن للمؤمن
يطيق".

قال ببغداد، عليه بقراءاتي القرشي محمد بن الملك عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد بن سليمان أخآبرنا قال شاذان، بن الحسن بن إبراهيم بن أحمد بكر أبو أخآبرنا
أبو حدثنا قال بمصر، جزر أخآي بابن المعروأف بادي بن محمد بن الحسين حدثنا قال يحيى،



قال مرة، بن الخليل بن الحسين حدثنا قال سعد، بن الليث كاتب صالح بن الله عبد صالح
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال سعد، بن سهل عن حازم أبي عن أبي حدثني

وألآ بأخآيه كثير وأالمرءا بالعافية، يتفاضلون وأإنما المشط، كأسنان علت أبناءا وأسلم: "الناس
له". ترى الذي مثل الحق من عليه لك يرى لآ فيمن خآير

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة المكفوف المؤدب بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال المروأزي، يحيى بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
عبد بن محمد بنت حيرة عن عياش بن إسماعيل حدثنا قال الشعري، بلل أبو حدثنا

وأسلم: "اطلبوا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قالت عائاشة، عن ابنها عن الرحمن
الوجوه". حسان عد الخير

إسحاق أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
بن إسحق بن محمد بن بكر النصر أبو أخآبرنا قال المزكي يحيى بن محمد بن إبراهيم
عن يوسف بن محمد حدثنا قال السلمي، يوسف بن أحمد الحسن أبو حدثنا قال خآزيمة،

صلى الله رسول قال قال هريرة أبي عن سلمة، أبي عن كثير أبي بن يحيى عن الوأزاعي
له عليه أنتم ما بمثل فيهن المتمسك الصبر، أيام بعدي من وأسلم: "إن وأآله عليه الله

عملً". خآمسين كأجر
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسين أخآبرنا "وأبه" قال

قال البصري، الله عبد بن إبراهيم حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
أبي عن أبيه عن دينار، بن الله عبد بن الرحمن عبد أخآبرنا قال مرزوأق، بن عمروأ حدثنا
الدينار، عبد وأسلم: "تعس وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن صالح
انتكس، وأتعس، سخط، منع وأإن رضي، أعطي إن الخميصة، عبد تعس الردهم، عبد تعس
في كان إن وأجل، عز الله سبيل في فرسه بعنان أخآذ لعبد طوبى انتقش، فل شيك وأإذا

لم شفع وأإن له، يؤذن لم استأذن وأإن الحراسة، في كان الحراسة في كان وأإن الساقة
له". طوبى به، طوبى له، يشفع

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي المؤدب أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
عمروأ، بن أحمد الطاهر أبو حدثنا قال الرسي، بيان بن جعفر بن إبراهيم الله عبد الحسين

بن فضالة عن الحيني علي أبي عن الخولآني، هاني أبي عن وأهب بن الله عبد حدثنا قال
السلم إلى هدى من يقول: "أفلح وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمع أنه عبيد
ًا عيشه وأكان به". وأقنع كفاف

جعفر بن أحمد بكر أبو حدثنا قال المذهب، بن محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال إسحاق، بن يحيى زكريا أبو حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا قال حمدان بن
وأآله عليه الله صلى الله رسول أن هريرة أبي عن الخراساني عيسى أبي عن لهيعة ابن

يا نعم الناس? قال: قلت وأتعلمهن بهن تعمل كلمات أعلمك ألآ هريرة أبا قال: "يا وأسلم
ًا قال: كن الله، رسول ًا وأكن الناس، أعبد تكن وأرع ما للناس وأارض الناس، أغنى تكن قنع
ًا، تكن لنفسك ترضى ًا، تكن جاوأرك من جوار وأأحسن مسلم يميت فإنه الضحك وأأقل مؤمن

القلب".
أحمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

عبد أبو حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن
الله رسول أن مالك بن أنس عن الرقاشي، زيد عن صبيح بن الربيع حدثنا قال الرحمن،

قلبه، في غناه الله جعل الخآرة طلب نيته كانت قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى
وأشتت عينيه بين الفقر جعل الدنيا نيته كانت وأمن راغمة، وأهي الدنيا وأأتته شمله وأجمع
له". كتب ما إلآ منها يأتيه وألآ أمره عليه

عليه، بقراءاتي البيع السلماسي محمد بن جعفر بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
"رجع" قال الخراز حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو أخآبرنا قال

محمد بن عمروأ بن عثمان الطيب أبو حدثنا قال الحربي، الفتح بن علي بن محمد وأأخآبرنا
الحسن بن الحسين حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى محمد أبو حدثنا قال المنتاب، بن

قال: الحسن عن المختار بن يحيى عن معمر أخآبرنا قال المبارك، ابن أخآبرنا قال المروأزي،
ًا أبيض لقيته شئت إذا نفسه من به أبصر أنت القلب، ميت النظر، جديد اللسان، جديد نض

ًا ترى ًا. وأأجدب ألسنة أخآصب أنيس وألآ الصوت وأتسمع قلوب، وألآ أبدان قلوب
بن علي حدثنا قال عليه، بقراءاتي الوراق أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال

الوليد بن محمد حدثنا قال الكاتب، الفضل بن أحمد أخآبرنا قال بعكبرا، نبال بن محمد



في عما النفس يقول: سخاءا المبارك ابن سمعت قال حماد، بن نعيم حدثنا قال العقيلي،
العطاءا. مروأءاة من أفضل القناعة وأمروأءاة بالبذل، النفس سخاءا من أفضل الناس أيدي

ًا يرى لهولن قنوع لآ من الكرى طعم ذاق المبارك: ما بن الله عبد وأأنشدنا "وأبه" قال قانع
مفتقـرا عشت ما

حجرا أوأليته وأأم عرف ضاع عواقـبـهما يحمد يأتيه من فالعرف
جلس المطامع ترني لنفسه: ألم الصانع الرحبي عمار بن أحمد الحسن أبو أنشدنا "وأبه" قال

وأالهـوانـا عنه العار بيتنفيت
 وأهانا جلدي من عز ما وأأمضيعلى ترجية العيش أرجي

لآنـا عليه القلوب قست بـقـلـبإذا أحمله ما وأأحمل
الزمـانـا إلآ به أعنى لشيءافما للشكوى عرضت فإن

الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
الرازي الكاتب عدي أبي بن الحسن بن حيدر بن ببيمان السديد الشيخ أخآبرني قال تعالى،
المام السيد حدثنا قال وأخآمسمائاة، وأعشرين نيف سنة شهور في عليه بقراءاتي الرندي

زيد بن إسماعيل بن الحسين الله عبد أبو بالله الموفق بن يحيى الحسين أبو بالله المرشد
شيخنا حدثنا قال سبع، سنة الوألى جمادى من عشر الخامس في أمله الشجري الحسيني

قال عليه، بقراءاتي المخلص طاهر أبو حدثنا قال الحسين، بن علي بن إسماعيل سعد أبو
قال الضبي، عمروأ بن داوأد حدثنا قال البغوي، العزيز عبد بن محمد بن الله عبد حدثنا
يزيد بن علي عن زحر، بن الله عبد عن أيوب بن يحيى عن المبارك بن الله عبد حدثنا

النجاة? قال: ما الله رسول يا عامر: قلت بن عقبة قال قال أمامة، أبي عن القاسم عن
خآطيئتك". على وأابك بيتك، وأليسعك لسانك، عليك "أملك

عبد بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
المسعودي، عن نوح بن جابر حدثنا قال الفندي، جعفر بن محمد حدثنا قال الحضرمي، الله
عليه الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم عن
لسانك". عليك وأاملك خآطيئتك، على وأابك بيتك، وأسلم: "ليسعك وأآله

بن أحمد -يعني زيد أبو حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن معدان، بن عفير حدثنا قال نافع، بن الحكم -يعني اليمان أبو حدثنا قال الحوطي، يزيد

كان وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن عامر بن سليم
كان وأمن خآطيئته، على وأليبك بيته فليسعه الله، رسول أني وأيشهد الخآر وأاليوم بالله يؤمن
ًا فليقل الله رسول أني وأيشهد الخآر وأاليوم بالله يؤمن شر من ليسكت أوأ ليغنم، خآير

فيسلم".
أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال المقري، بن الرحمن عبد أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
عاصم عصمة أبو حدثنا قال الرازي، موسى بن حميد حدثنا قال زياد، بن إسماعيل حدثنا

رسول قال قال مالك، بن أنس عن الحسن عن منصور، بن عباد حدثنا قال الله، عبد بن
ًا بدأ السلم وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله ًا وأسيعود غريب فطوبى بدأ كما غريب

للغرباءا".
قال عليه، بقراءاتي محمد بن أحمد بن محمد وأهو الرحيم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

شيبة، أبي بن بكر أبو حدثنا قال يعلى، أبو حدثنا قال حبان، بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
الله، عبد عن الحوص أبي عن إسحاق أبي عن العمش عن غياث بن حفص حدثنا قال
ًا بدأ السلم وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال ًا وأسيعود غريب كما غريب
القبائال". من الغرباءا? قال: النزاع قيل: وأمن للغرباءا، فطوبى بدأ،

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
جعفر أبو حدثنا قال عليه، قراءاة العسكري الدقاق عيد بن محمد بن الحسين الله عبد أبو

ابن عن بلغني قال، أسامة أبو حدثنا قال أبي، حدثني قال شيبة أبي بن عثمان بن محمد
الذي وأأكيسهم المة، من أذل فيه المؤمن يكون زمان الناس على قال: يأتي أنه مسعود

الثعلب". روأغان بدينه يروأغ
أبو حدثنا قال لفظه، من الحسين بن علي بن إسماعيل سعد أبو شيخنا حدثنا "وأبه" قال

الرسوقيس سعيد بن محمود بن عثمان عمر وأأبو المؤدب، الرحمن عبد بن عمار اليقظان
القنسراني، ربيعة أبي بن الرحيم عبد بن محمد بن محمد أحمد أبو حدثنا قالآ بقراءاتي، بها

سلم بن الله عبد حدثنا قال القنسراني، الخير أبي بن محمد بن أحمد الخير أبو حدثنا قال



بن عفير حدثنا قال صالح بن يحيى حدثنا قال الحواري، أبي بن أحمد حدثنا قال المقدسي،
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن عامر بن سليم عن معدان

بيته". المسلم الرجل صومعة وأسلم: "نعم
ًا أخآبرناه "وأبه" قال أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو عالي
-يعني اليمان أبو حدثنا قال الحوطي، يزيد بن أحمد -يعني زيد أبو حدثنا قال الطبراني،

قال قال أمامة، أبي عن عامر بن سليم عن معدان بن عفير حدثنا قال نافع، بن الحكم
إلينا وأقع الحديث بيته" هذا الرجل صومعة وأسلم: "نعم وأآله عليه الله صلى الله رسول

ًا ًا الرجلين عن روأى شيخنا وأكان الله بحمد عالي ريذة. ابن بمنزلة فيه الخير وأأبو عالي
ًا، الحسين بن علي بن إسماعيل سعد أبو شيخنا حدثنا "وأبه" قال الحسين حدثنا قال لفظ

قال حيدرة، بن سليمان بن خآيثما حدثنا قال بطرابلس، بقراءاتي كامل أبي بن الله عبد بن
عبد بن إسماعيل عن ذئاب، أبي ابن حدثنا قال آدم، حدثنا قال عوف، بن محمد حدثنا

الله صلى الله رسول قال: خآرج عباس ابن عن يسار بن عطاءا عن ذؤيب، أبي بن الرحمن
يا بلى منزلآً? قالوا الناس بخير أخآبركم فقال: ألآ جلوس، وأهم أصحابه على وأسلم وأآله عليه

يليه? بالذي أخآبركم ألآ يقتل، أوأ يموت حتى فريسه برأس يمسك قال: رجل الله، رسول
وأيعتزل الزكاة وأيؤتي الصلة يقيم شعب في معتزل قال: امرؤ الله، رسول يا بلى قالوا

بالله يسأله قال: الذي الله، رسول يا بلى منزلآً? قالوا الناس بشر أخآبركم ألآ الناس، شروأر
بن سعيد وأإسماعيل ذؤيب أبي ابن -وأأسقط تعالى الله رحمه شيخنا روأاه يعطي". هكذا فل

بن قارظ بن خآالد بن سعيد وأهو إسماعيل عن عنه الحديث هذا روأى ذئاب، أبي وأابن خآالد
عبيد وأأبي الرحمن، عبد بن سلمة وأأبي عباد بن ربيعة عن يروأى المديني، الزهري شيبة
ذؤيب. أبي بن الرحمن عبد بن وأإسماعيل أزهر ابن مولى

قراءاة المقري الجوزداني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال المقري، عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال الصواب، على عليه
بن يزيد أخآبرنا قال خآيثمة، حدثنا قال الموصلي، المثنى ابن علي بن أحمد يعلى أبو حدثنا

بن الرحمن عبد بن إسماعيل خآالد،عن بن سعيد عن ذؤيب أبي ابن أخآبرنا قال هاروأن
خآرج وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عباس: أن ابن عن يسار بن عطاءا عن ذؤيب
في فرسه بعنان يمسك قال: رجل بلى، منزلة? قالوا الناس بخير أخآبركم فقال: ألآ عليهم
الصلة يقيم شعب في معتزل يليه? امرؤ بالذي أنبئكم ألآ يقتل، أوأ يموت حتى الله سبيل
وألآ بالله يسأل منزلة? الذي الناس بشر أنبئكم ألآ الناس، شروأر وأيعتزل الزكاة وأيؤتي

أبي ابن وأقيل ذلك، قيل وأقد ذؤيب، بن الرحمن عبد بن إسماعيل روأاه يعطي". هكذا
ذؤيب.

ًا أخآبرناه "وأبه" قال عمر أخآبرنا قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة بن بكر أبو عالي
يسار بن عطاءا عن ذؤيب ابن حدثنا قال علي، بن عاصم حدثنا قال السدوأسي، حفص بن
أخآبركم فقال: ألآ جلوس وأهم خآرج وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عباس: أن ابن عن

فرس قال -أوأ فرسه برأس ممسك رجل قال الله، رسول يا بلى منزلة? قالوا الناس بخير
الله، رسول يا نعم يليه? قالوا بالذي قال: أفأخآبركم يقتل، أوأ يموت الله- حتى سبيل في

سنة شوال في المقري. وأمات ابن عن سمعناه يعطي- كأنما وألآ بالله يسأل قال: الذي
سنة. وأثلثين بإحدى مولدي قبل وأذلك وأثلثمائاة، وأثمانين إحدى

حدثنا قال حبان، بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال سادوأيه، بقلب عطاءا بن الحسن حدثنا قال الوراق، يعني يعقوب بن محمد صالح أبو

بن هلل حدثنا قال السبيعي، إسحاق أبي بن يونس حدثنا قال بكار، بن بكر أبو حدثنا
الله صلى الله رسول عند جلوس نحن بينما قال عمروأ، بن الله عبد عن عكرمة عن حباب
وأكانوا أماناتهم وأخآفت عهودهم مرحت قد الناس رأيت إذا قال: كيف إذ وأسلم وأآله عليه
فداءاك? الله جعلني الله رسول يا أفعل ما فقلت إليه، أصابعه- فقمت بين -وأشبك هكذا

وأذر نفسك خآاصة بأمر وأعليك تنكر، ما وأدع تعرف ما وأخآذ بشأنك وأعليك بيتك، قال: الزم
العامة".

بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد بن الرحمن عبد وأهو هذا القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن الله عبد -وأهو حبان بن محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد
سمعت قال أروأمة، بن إبراهيم حدثنا قال يحيى، بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر
رجل على الطائاي: دلني لداوأد قلت قال، محمد بن بكر حدثنا يقول، العظيم عبد بن عباس
توجد. لآ ضالة فقال: تلك إليه، أجلس



جعفر بن منصور حدثنا قال العتيقي، أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حاتم أبو حدثنا قال منبه، ابن حدثنا قال النحوي، محمد بن الله عبيد حدثنا قال ملعب، بن
عرفت وأقد الناس مجالسة تركت له قيل بيته، يزيد بن خآالد لزم لما قال العتبي، عن

بنكبة. شامت أوأ نعمة على حاسد إلآ بقي بيتك? فقال: وأهل وألزمت فضلها
بقراءاتي شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمروأ بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال زكريا، حدثنا قال الرحمن، عبد ابن -يعني الله عبيد حدثنا قال أبي، حدثنا قال عليه،
عني فهم ما جليس أمل العاس: لآ بن عمروأ قال قال سفيان، حدثنا قال الصمعي، حدثنا
الرجال. لدناءاة الملل وأإنما

الجرجرائاي، المفيد بن محمد أخآبرنا قال الزجي، العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
مردوأيه بن يزيد بن الرحمن عبد حدثنا قال الجيلي، خآالد بن محمد بن خآالد حدثنا قال

لزم من الله فرحم أهله، فسد الزمان يقول: إن عياض بن الفضيل سمعت يقول، سمعته
خآطأته. على وأبكى بربه، وأتخلى بيته

قال إملءا، الحافظ الصوري الله عبد بن علي بن محمد الله عبد أبو أنشدنا "وأبه" قال
الدمشقي روأيح بكر أبو أنشدني قال السدي، عثمان بن سعيد بن عثمان عمر ابن أنشدني

السروأر وأنما لي العز بربيفدام وأقصدت بوحدتي لنفسه: أنست
ًاأسار دمـت ما بقائال وألست  المير ركب أم الجيش حـي

ًا تعش تقنع متى ًايذل ملك الفخـور الملك لعزك عـزيز
الحسن أبو أنشدني قال الكاتب، الله عبد بن وأشاح بن محمد علي أبو أنشدنا "وأبه" قال

قال السمساني، الحسن بن علي الحسن أبو وأأنشدني لنفسه، البصري محمد بن علي
المغلس بن أحمد بن الحسين أنشدني قال النعيمي، الحسن بن أحمد بن علي أنشدني

 منه لآستوحشت النس أنـيرأيت لو حتى بوحدتي لنفسه: أنست
ًاأميل لي التجارب تدع وألم عـنـه ملت إلآ عليه صديقـ

 وأالعشرين الخامس الحديث
المال وأجمع الدنيا على الآقتصار ذم
 بذلك يتصل وأما

الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الدين قطب الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المقدم
عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو المام القاضي أخآبرنا قال تعالى، الله أسعده
المام السيد حدثنا قال علينا، بقراءاتي وأالدي حدثنا قال عليه، قراءاة الحمدوأني الرحيم
المهيار بن رستة بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال تعالى، الله رحمه

بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال بها، عليه بقراءاتي أصفهان نزيل البغدادي
مسلم حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال وأستين، سبع سنة بالبصرة إملءا شيبة بن الله عبد
الله رحمه ذر أبي عن وأهب بن زيد عن حماد حدثنا قال هشام، حدثنا قال إبراهيم، بن

فقال معه، فانطلقت الغرقد بقيع إلى وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: انطلق تعالى
القيامة يوم القلون هم المكتووأن قال فداؤك، إنا الله نبي يا وأسعديك لبيك ذر: فقال أبا يا
ذر: وأما أبا يا فقال أحد، لنا عرض ثم شماله يمينه عن وأهكذا هكذا بالمال قال من إلآ

ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد لل أنه يسرني قلت مثقال، أوأ دينار معهم يمشي ذهب
الحديث. فذكر أعلم وأرسول الله

بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
خآالد بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال

عمران حدثنا قال الصفار، بيان بن شعيب حدثنا قال العلءا، بن مهلب حدثنا قال الراسي،
وأآله عليه الله صلى الله رسول أن أوأس بن شداد عن الحسن عن قتادة عن القطان،

الفرس". خآد على الحسن العذار من المؤمن على أزيد قال: "الفقر وأسلم
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

سليمان منصور أبو حدثني قال عليه، قراءاة البزار الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد
عن سفيان حدثنا قال عمر، أبي ابن حدثنا قال البجلي، جبريل بن الفضل بن محمد بن

الله صلى الله رسول قال قال زيد، بن أسامة عن النهدي عثمان أبي عن التيمي، سليمان
الجسد أصحاب وأرأيت المساكين، أهلها أكثر فرأيت الجنة باب على وأسلم: "قمت وأآله عليه

أكثر فرأيت النار باب على وأقمت النار، إلى بهم أمر فإنهم النار أصحاب إلآ محبوسين
النساءا". أهلها



قالآ البندار، عثمان بن محمد بن وأمحمد السكسكي العزيز عبد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
إبراهيم مسلم أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا

أنه عطاءا أخآبرني قال جريح، ابن أخآبرني قال عاصم، أبو حدثنا قال البصري، الله عبد بن
أن وأسلم: "لو وأآله عليه الله صلى الله رسول قال يقول، عنه الله رضي عباس ابن سمع
ًا، لهما لآبتغى ذهب من وأاديين آدم لآبن الله وأيتوب التراب، إلآ آدم ابن جوف يمل وألآ ثالث
تاب". من على

الطريفي في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
عبد بن إبراهيم حدثنا قال سوار، بن القاسم بن الله عبد بن أحمد حدثنا قال الكبير،

عمروأ بن محمد عن جعفر بن إسماعيل حدثنا قال مطيع، بن الله عبد حدثنا قال الوهاب،
الذي وأجعه في قال وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن عائاشة عن سلمة، أبي عن

بين وأهي بها قال: ائاتني الله، رسول يا عندي الذهب? قلت: هاهي فعلت منه: "ما مات
عنده? وأهذه الله لقي لو بالله محمد ظن قال: ما ثم كفه في فجعلها وأالخمسة، السبعة

أنفقيها".
عليه بقراءاتي الخطيب الرحمن عبد بن أحمد بن الرزاق عبد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد طالب أبو حدثنا قال القباب، محمد بن الله عبيد محمد أبو أخآبرنا قال بأصفهان،

مسلم عن المحاربي حدثنا قال الهمداني، إسحاق بن هاروأن حدثنا قال سوادة، بن أحمد بن
فيه يكثروأن زمان الناس على قال: يأتي عنه الله رضي مسعود ابن عن حدثه عمن العبدي

السفر، عليهم وأيخفف وأيلهون فيها يلعبون الدنيا عليهم نصب نية بغيرة وأالعمرة الحج
أخآاه خآلف وأقد وأالرمال، القفار في به يعدوأ وأبعيره مغرم أوأ عار أوأ طاوأ جاره أحدهم
ًا ًا، أنفقوا أنهم يدعون وأهم بدرهم يواسه لم معسر المتقين". من الله يتقبل إنما إلآ ألف

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال النباري، بهلول أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
التومة مولى صالح حدثني قال المؤذن، عمار بن محمد حدثنا قال منصور، بن سعيد حدثنا

عند تزن الدنيا كانت وأسلم: "لو وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن
ًا". منها الكافر أعطي ما بعوضة جناح الله شيئ

قال الشامي، أحمد بن العباس أخآبرنا قال الله، عبد أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال
مسروأق بن شريح عن ينعم، بن السري عن بقية حدثنا قال الحذاءا، عبيد بن كثير حدثنا

اليمن: "إياك إلى بعثه حين له قال وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن معاذ عن الهوربي
بالمتنعمين". ليسوا الله عباد فإن وأالتنعم

قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن بكر أبو أخآبرنا قال المعدل، زيد بن إسحاق بن الحسن محمد أبو أخآبرنا

بن مهاجر حدثنا قال بشر، بن إسحاق حدثنا قال الرحيم، عبد بن عمران حدثنا قال ماهان،
النصاري، أيوب أبي عن نباتة، بن الصبغ عن طريف بن سعد عن عامر أبو السدي كثير
وأتعالى تبارك الله السلم: "إن عليه لعلي وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

ًا بهم وأترضى المساكين تحب جعلك ًا، بك وأيرضون أتباع وأصدق تبعك لمن فطوبى إمام
عليك". وأكذب أبغضك لمن وأوأيل فيك،

الطبراني أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حرب بن السلم عبد حدثنا قال نعيم، أبو حدثنا قال العزيز، عبد ابن -يعني علي حدثنا قال
الحياة تؤثروأن الية: "بل هذه قرأ أنه الله، عبد عن عرفجة عن السايب بن عطاءا عن

لنا خآلت الدنيا، الحياة آثر شيءا الدنيا? لي الحياة ابتدأ شيءا بأي تدروأن الدنيا" فقال: هل
فأحببنا عنا، وأزوأيت الخآرة عنا عميت أوأ وأغيبت وأبهجتها، لذتها وأأوأتينا الدنيا لنا عجلت الدنيا

الجل. وأتركنا العاجل
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوزداني الحسين بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال شهدل، بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو
الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، عقدة بن سعيد بن محمد

ابن عن أبيه عن الصمد عبد عن السلولي المخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال
الدنيا. الحزن" قال: حزن، عنا "أذهب عباس

عليه، بقراءاتي الواعظ شاهين بن أحمد بن عمر بن الله عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال غالب، بن محمد حدثنا قال البريهاري، علي بن الحسن بن محمد بحر أبو أخآبرنا قال

حازم أبي بن قيس عن خآالد أبي بن إسماعيل حدثنا قال الغساني، هاشم بن يحيى حدثنا



الخآرة في الدنيا وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى النبي عن شداد، ابن -يعني المستورد عن
إليه". يرجع بم فينتظر اليم في أصبعه أحدكم يضع كما إلآ

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن سليمان بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن الفضيل عن الشعث، بن إبراهيم حدثنا قال الشقيقي، علي بن محمد حدثنا قال أيوب،
عليه الله صلى الله رسول قال قال حصين، بن عمران عن الحسن عن هشام عن عياض

وأمن يحتسب، لآ حيث من وأرزقه مؤنة كل الله كفاه الله إلى انقطع وأسلم: "من وأآله
إليها". الله وأكله الدنيا إلى انقطع

قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحسين أبو أخآبرنا قال البجلي، سنبك بن إبراهيم بن محمد بن عمر القاسم أبو أخآبرنا
زكرياءا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشناني، مالك بن علي بن الحسن بن عمر

بن جعفر بن موسى حدثني قال العور، المروأزي إبراهيم بن موسى حدثنا قال المروأروأذي،
أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن محمد بن جعفر أبيه عن محمد

سجن وأسلم: "الدنيا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي عن
الكافر". وأجنة المؤمن

كانت وأسلم: "لو وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم عليه علي "وأبإسناده" عن
ماءا". من شربة منها الكافر سقى ما بعوضة جناح تسوى الله عند الدنيا

وأسلم: "الدنيا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليه علي "وأبإسناده" عن
وأجل". عز لله كان ما إلآ فيها ما ملعون ملعونة

بن معاذ حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن الحسن عن زيد بن علي عن زيد بن حماد حدثنا قال مسدد، حدثنا قال المثنى،
ما ضحاك وأسلم: "يا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الكلبي، سفيان بن الضحاك

فقال علمت، قد ما إلى يصير ماذا? قلت إلى يصير ثم قال وأاللحم، اللبن طعامك? قلت
الدنيا". مثل آدم ابن من يخرج ما ضرب الله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول

عمر بن محمد الحسن الجليل الشريف بن الحسن محمد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد بن محمد المفضل أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الكوفي الزيدي الحسن يحيى
قال العلوي، حسن بن جعفر بن محمد بن جعفر الله عبد أبو حدثنا قال الشيباني، محمد
موسى، بن علي الرضى حدثنا قال علي، بن زيد بن الحسين بن علي بن محمد حدثني

محمد أبي حدثني قال محمد، بن جعفر أبي حدثني قال جعفر، بن موسى أبي حدثني قال
عليهم طالب أبي بن علي أبيه عن الحسين، أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن علي بن

أصبح فمن ليومه، آدم ابن وأسلم: "إنما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم،
ًا الدنيا". له حيزت فكأنما يومه قوت عنده جسمه، في معافى سربه في آمن

البغدادي المهيار بن رسته بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
زيد أبي بن محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا قال بها، عليه بقراءاتي أصفهان نزيل

بن موسى حدثنا قال بسطان، ابن -يعني أحمد بن علي حدثنا قال بالبصرة، الشلثاني
بن يمان حدثني قال أبي، حدثني قال السدي، محمد بن الحسن حدثنا قال القاضي، إسحق
رسول أن السلم عليه طالب أبي بن علي عن أبيه عن حفص أبي بن علي عن حذيفة،

فاتباع أحدهما خآصلتان: أما عليكم أتخوف ما أشد قال: "إن وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله
عن عدل وأمن الحق، عن يعدل فإنه الهوى اتباع فأما المل، فطول الخآرى وأأما الهوى،
وأآله عليه الله صلى قال ثم الدنيا، حب فإنه المل طول وأأما هوى، صاحب فهو الحق

إن ألآ اليمان، أعطاه عبده أحب فإذا وأيبغض، يحب من الدنيا يعطي تعالى الله وأسلم: "إن
ذكره". هاهنا إلى مقبلة ارتحلت قد وأالخآرة مدبرة، ارتحلت قد الدنيا

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سليمان بن عيسى القاسم أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

أنس عن ثابت حدثني قال راشد، بن وأهب حدثنا قال رشيد، بن داوأد حدثنا قال البغدادي،
ًا أصبح وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك بن الدنيا على حزين

ًا أصبح عز الله شكا فإنما به نزلت مصيبة يشكو أصبح وأمن وأجل، عز ربه على ساخآط
فدخآل القرآن أعطى وأمن عمله، الله أحبط يده في ما فضل لينال لغنى تواضع وأمن وأجل،
الله". فأبعده النار



أبي الجليل الشريف ابنا إبراهيم طاهر وأأبو الحسين محمد أبو الشريفان أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد المفضل أبو حدثنا قالآ الكوفي، الزيدي الحسيني يحيى بن عمر بن محمد الحسن

بن محمد حدثنا قال عليه، قراءاة الشيباني المطلب عبد بن الله عبد بن محمد بن الله عبد
أخآيه عن ذراع بن بشار أخآبرنا قال دراج، بن نوح بن أيوب حدثنا قال الزرار، بن جعفر
قال: الله، عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر الله عبد أبي عن حمران، عن بشار
الدنيا ذكروأا إذ فيهم أنا أصحابه من جماعة في السلم عليه علي المؤمنين أمير بينما

عليه المؤمنين أمير له فقال مذهب، كل ذمها في فذهب رجل فذمها بأهلها، وأتصرمها
المجترم أنا عليك? فقال: بل المجترمة هي أم عليها المجترم أنت للدنيا الذام السلم: أيها

لمن غنى وأدار صدقها، لمن صدق منزل أليست تذمها، قال: فيم المؤمنين، أمير يا عليها
ملئاكته، وأمصلى وأحيه وأمهبط الله أنبياءا عنها? مساجد فهم لمن عاقبة وأدار منها، تزوأد

بينها آذنت وأقد يذمها ذا فمن الجنة، فيها وأربحوا الرحمة، فيها اكتسبوا أوأليائاه، وأمتجر
السروأر إلى بسروأرها وأشوقت البلى، ببلئاها فمثلت وأأهلها، نفسها وأنعتت بانقطاعها، وأنادت
ًا ًا، تخويف وأحمدها الندامة، غداة فرطوا رجال بفجيعة. فذمها وأراحت بعافية وأابتركت وأترغيب
إليك? استذمت متى بغروأرها المغتر للدنيا الذام أيها فيا الكثير، الخير فيها اكتسبوا آخآروأن

بيديك مرضت الثرى? كم تحت أمهاتك بمصارع البلى? أم من آبائاك غرتك? أبمضاجع متى أم
وألم بشفاعتك، تنفعهم لم الطباءا، لهم وأتستوصف الشفاءا لهم بكفيك? تلتمس وأعالجت
حين مضجعك، وأبمضجعهم مصرعك، بمصرعهم -وأيحك- الدنيا لك مثلت طلبتك، في تسعفهم

أهل فقال: يا المقابر أهل إلى السلم عليه التفت ثم أحباؤك، ينفعك وألآ بكاؤك، يغني لآ
الزوأاج وأأما اقتسمت، فقد الموال وأأما سكنت، فقد المنازل أما الغربة، أهل وأيا التربة،

فقال: وأالله أصحابه على قال: أقبل عندكم? ثم ما خآبر فما عندنا ما خآبر هذا نكحت، فقد
التقوى. الزاد خآير أن لخآبروأكم الكلم في لهم أذن لو

قال عليه، بقراءاتي المقري شبيط بن الحسين بن الواحد عبد الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن القاسم أبي بن الحسين حدثنا قال سويد، بن سعيد بن إسماعيل القاسم أبو أخآبرنا
ذر: بن عمر قال قال شعبة، عن سليمان حدثنا قال العيناءا، أبو حدثنا قال الكوكبي، جعفر
ًا رجل وأرث ً كان منامه في فرأى وأبناءاها هدمها فأراد أبيه عن دار كنت يقول: إن قائال
أمـوات كـلـهـم دارك ترىأرباب وأقد الحياة في تطمع

الصـوات وأبـادت الديار ذكرهـمخلت الكارم من تحس هل أوأ
بن الحسين أنشدنا قال الخطيب، العبدي أحمد بن محمد بن المطهر أنشدنا "وأبه" قال

القتاد: الحسن أبو أنشدني قال بالري، البستي أحمد بن بسيل أنشدنا قال سعيد، بن أحمد
وأالكفن السدر بغير منها راح بأجمعهـاهل الدنيا حوى من إلى انظر
غـبـن إيمـا فـيه النـاس إذاتغابن النـشـور يوم في الشأن وأإنما

 فطن وأذي لب ذي الرأي حازم صرعتمن فكم فاحذرها المطامع أما
أذن وألآ عــين بـل ذاك مصارعهـالكـن وأأبصرنا سمعنا قد كم

الطبراني، أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
قال المقري، سليمان بن يحيى حدثنا قال بمصر، المغربي عيسى عن خآيروأن حدثنا قال

السلمي الرحمن عبد أبي عن ثابت أبي بن حبيب عن العمش عن عياض، بن فضيل حدثنا
أشرب وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، بن الله عبد عن
طالبة فالدنيا منتهاه، يبلغ لآ وأحرص عناؤه، ينفذ لآ بثلث: شقاءا منها التاظ الدنيا حب قلبه

طلبته الخآرة طلب وأمن فيأخآذه، الموت يأتيه حتى الخآرة طلبته الدنيا طلب فمن وأمطلوبة،
رزقه. منها يستوفي حتى الدنيا

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال معدان، بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
سليمان بن الله عبد عن المتوكل بن هانئ حدثنا قال الحكم، عبد بن الرحمن عبد حدثنا

الله صلى النبي سمعت قال مالك، بن أنس عن طلحة، أبي بن ربه عبد بن إسحاق عن
يكفيه ما فوق الدنيا من أخآذ من مرات، ثلث لهلها الدنيا يقول: "دعوا وأسلم وأآله عليه
يشعر". لآ وأهو بحتفه أخآذ

الخطيب الكاتب الشاطر بن محمد بن الوهاب عبد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحربي، الحنبلي الحسن بن محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي

بن يزيد بن بسام حدثنا قال إملءا، الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن أحمد حدثنا قال
ناقة قال: كانت مالك بن أنس عن ثابت حدثنا قال سلمة، بن سليمان حدثنا فقال صغير،



له، بقعود فسابقها عربي فجاءا تسبق، لآ العضباءا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
الله رسول فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول أصحاب على اشتد ذلك فكأن
ًا وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى وأضعه". إلآ الدنيا من شيءا يرتفع لآ أن الله على حق

بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال السفر، بن الله عبد حدثنا قال بجرجرايا، المفيد بن محمد بن أحمد بن محمد

بن موسى عن الزناد أبي ابن عن المغير، بن الرحمن عبد حدثنا قال المنذر، بن إبراهيم
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عمر، ابن عن دينار، بن الله عبد عن عقبة

الكافر". وأجنة المؤمن سجن وأسلم: "الدنيا
قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

قال حفظه، من إملءا بطرارة المعروأف زكرياءا أبي بن المعافى الفرج أبو القاضي حدثنا
خآارجة، بن الهيثم حدثنا قال البغوي، العزيز عبد بن محمد بن الله عبد القاسم أبو حدثنا
عن قتادة عن عمر بن عاصم عن غزية بن عمارة عن عياش بن إسماعيل حدثنا قال

قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن خآديج، بن رافع عن لبيد بن محمود
ًا أحب إذ وأجل عز الله الماءا". سقيمه يحمي أحدكم يظل كما الدنيا عنه زوأى عبد

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الحسناباذي الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال سهل، بن محمد حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو

حدثنا قال سلمة، بن حماد حدثنا قال المنهال، بن الحجاج حدثنا قال مسعود، أبو حدثنا
الناس بأنعم قال: "يؤتى وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن مالك بن أنس عن ثابت
فيصبغ النار، في صبغة وأتعالى: اصبغوه تبارك الله فيقول النار، أهل من الدنيا في كان

ًا رأيت هل آدم بن يا فقال فيها، ًا رأيت ما وأعزتك لآ قط? فيقول خآير قرة وألآ قط خآير
قط". عين

الحسن أخآبرنا قال إملءا، الله عبد حدثنا قال عليه، بقراءاتي الكريم عبد أخآبرنا "وأبه" قال
قال الحمصي، الجبار عبد بن الله عبد حدثنا قال زرعة، أبو حدثنا قال التاجر، محمد بن

قال: غفلة، بن سويد عن عامر بن لقمان عن الزبيدي حدثني قال حرب، بن محمد حدثنا
وأيقال دنياك، على آخآرتك وأإيثارك وأبرك بصدقك لك هذا دخآلها الجنة: إذا لصاحب يقال

آخآرتك". على دنياك وأإيثارك وأإثمك بكذبك لك هذا النار دخآل النار: إذا لصاحب
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد بن الواحد عبد حدثنا قال المرزباني، موسى بن عمران بن محمد الله عبيد أبو
بن محمد بن إبراهيم حدثني قال إسماعيل، بن أحمد علي أبو حدثني قال الحصيني،

ًا قال: حضرت الطاهري إبراهيم كان فما قال الصيد، يريد إنه لنا قيل وأقد المتوكل دار يوم
وأصرخ ضج رآه فلما ليركبه، أشهب فرس إليه فقدم الفتح، وأمعه إلينا خآرج أن بأسرع
ًا، وأانصرف وأصاح وأأي لك، عرض الذي وأما القصة، ما سيدي الفتح: يا له فقال قال مولي
مسرج وأهو بعينه الفرس هذا منامي في البارحة رأيت إني له: وأيحك، أنكرت? فقال شيءا
فإنما شئت ما لي: اعمل يقول وأهو لركبه، إلي قدم وأقد اللجام هذا وأعليه السرج بهذا
يا الفتح له رأيت. فقال لما وأجزعت ذلك ذكرت الساعة رأيته فلما سنة، عمرك من بقي
لعنه أراد وأإنما الشيطان، عمل وأهذا هي، شيءا وأأي وأالرؤيا أحلم، المؤمنين: أضغاث أمير
الوقت، وأأرخآنا الرؤيا نحن وأكتبنا ركب حتى به يزل وألم قال يومنا، علينا ينغص أن الله
ًا ينتقص وألم المتوكل مات السنة رأس في كان فلما ًا، يزد وألم يوم عدد على وأكانت يوم

ًا، وأستين ثلثمائاة اليام هذا سمعت إسماعيل، ابن سمعت أحمد لي الحصيني: قال قال يوم
اليوم في للمتوكل كان المخاطب وأأن الطاهري، الطلحي فيها وأزداني محمد بن إبراهيم من

أشوظ: إن له فقال وأذا، أنت وأما نومه: اسكت في له قال المتوكل وأأن حمزة بن أشوط
الفرس وأكان أشوظ، كلم عند بذلك الفرس قال: فخاطبه فسله، فرسك فهذا تصدقني لم

الطرز على وأاسمه أرمينية على كان هذا الحمصي: وأأشوظ وأقال اليقظة، في رآه الذي
الرمينية.

حدثنا قال عليه، بقراءاتي العبدي الخطيب بن أحمد بن محمد بن المطهر أخآبرنا "وأبه" قال
بن هلل عبيد أبو حدثنا قال زرعة، أبو حدثنا قال إملءا، الحسن بن محمد بن الحسن
يقول: الحسن سمعت قال التاجي، السود بن بكر عبيدة أبو حدثنا قال اليشكري، غياض

ًا الله رحم أمك، بطن من سقطت مذ عمرك هدم في تزل لم إنك آدم ابن كانت أقوام
ًا. راحوا ثم عليها ائاتمنتهم من إلى فأدوأها وأديعة عندهم الدنيا خآغاق



بن محمد بكر أبا سمعت يقول، الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد سمعت "وأبه" قال
سمعت يقول، الرازي سهل بن الله عبد محمد أبا سمعت يقول، بجرجرايا المفيد أحمد
فكذبه. قلبه في وأخآالقها الدنيا حب اجتمع أنه أديمي يقول: من الرازي معاذ بن يحيى

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المسلم بن محمد بن أحمد بن محمد جعفر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
جعفر بن القاسم بن الحسين علي أبو حدثنا قال سويد، بن سعيد بن إسماعيل القاسم أبو

الحارث بن علي حدثنا قال البلخي، عمروأ بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال الكوكبي،
ًا قال: دخآلت الطويل خآالد بن هشيم حدثني قال البصري، في منارة مولى صالح على يوم

ًا مغشاة طارمة قبة في شات يوم من كانون يديه وأبين بالسمور، مفروأشة وأهي سمور
ًا فرأيت سبيات به مرت ثم بعود، عليه يوقد وأهو فضة على يقف بإكاف حمار على صائاح

من كثير يطيعه فل الله، رحمك تصدق منارة مولى صالح فيقول: أنا الجسر، على الناس
ًا، أعطاه إنسان أعطاه فإن الناس، غيبة في نعمته أيام فيه قال العتاهية أبو وأكان درهم

 قلبي عن غبت فما عيني عن غبت الـنـوىلن يخلـق لم شاءا لو وأالذي غابها: أما
قـربـي يكن لم وأإن قرب من كـأنـنـيأناجيك حـتـى الشـوق يوهمنيك

شيظا، بابن المعروأف المقري أحمد بن الحسين بن الواحد عبد الفتح أبو أنشدنا "وأبه" قال
سـواءا قصيدة: نمل من لنفسه نباتة بن عمر بن أحمد بن العزيز عبد نصر أبو أنشدنا قال
الـمـتـوقـع المطلب يمل وأرجـاءانـاوأكيف لـنـا مـا
يخـدع وأالـصـبـح بالليل صـبـاحـهوكلهم أين قـيل لـيل جن إذا

طـالـع المطـالـع كل له زكـاهوشر لـبـسـت قد نعيم من وأكم
 اضجع حين الكرى في خآيال وأصـالـهـاوأصال كـأن وألـت لذة وأمن

أجمـع عمرك وأالوقت يكن لم وأنعـيمـهكأن بؤسه يمضي الوقت مع
يتـفـجـع أوأ يعـتـل به الـكـرىونصف سنة نصفه عيش خآير وأما

ًالما أعـطـيتـه لو وأأقسم أقـنـع بـالـوثـيقة إلآ كنت مـتـخـير
عليه، بقراءاتي السواق بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو حدثنا قال
الربيع حدثنا قال المقري، يزيد بن الله عبد الرحمن عبد أبو حدثنا قال السدي، موسى بن
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن مالك بن أنس عن الرقاشي، يزيد عن صبيح بن

وأهي الدنيا وأأتته شمله وأجمع قلبه في غناه الله جعل الخآرة طلب نيته كانت قال: "من
إلآ منها يأتيه وألآ أمره عليه وأشتت عينيه بين الفقر الله جعل الدنيا نيته كانت وأمن راغمة،

له". كتب ما
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال عاصم، أبي ابن حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
سعد بن سهل عن حازم أبي عن منصور، بن يحيى بن زكريا حدثنا قال كاسب، ابن حدثنا

الله عند تعدل الدنيا كانت لو بيده نفسي قال: "وأالذي وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن
ًا سقى ما بعوضة جناح ماءا". من شربة منها كافر

حدثنا قال عليه، قراءاة الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الجمال، هاروأن ابن -يعني موسى حدثنا قال المفيد، يعقوب بن أحمد بن محمد بكر أبو

النومة، مولى صالح حدثني قال عمار، بن محمد حدثنا قال الجبار عبد بن سعيد حدثنا قال
تعدل الدنيا كانت وأسلم: "لو وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن

ًا سقى ما بعوضة جناج جرعة". من كافر
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال الرازي، محمد بن جعفر حدثنا قال حبان، بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
يزيد عن صبيح، بن الربيع عن علقمة بن الرحمن عبد حدثنا قال المروأزي، عمارة أبو حدثنا

من الدنيا، إلى الله قال: "أوأحى وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أنس عن الرقاشي
فذريه". خآدمني وأمن فأتعبيه، خآدمك

حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بن الحسين أبو قال قال الضبي، محمد بن هاروأن بن الحسين الله عبد أبو القاضي

داره باب على مجتاز كأني النوم في رأيت القاضي الحسين أبو اعتل القاضي: لما الشناني
ًا: منازل عليه فرأيت رأسي فرفعت  السلم وأالنعم أهليك زيدعلى بـن حماد آل مكتوب

مات. حتى أيام إلآ المنام هذا بعد الحسين أبي على مضت فما قال



أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المؤدب المكفوف محمد بن علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
قال البراز، مهران بن الله عبد أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
ًا سمعت قال الربيع، بن إبراهيم بن إسماعيل سمعت قال الوليد، بن عباد حدثنا ذكر، فلن
عليه الله صلى الله رسول من سمعته شيءا بعد بشيءا اتعظت عباس: ما ابن قال قال
بعد: فإن أما إلي كتب السلم عليه طالب أبي بن علي كتبه بشيءا كاتعاظي وأسلم وأآله

فاجعل ليدركه، يكن لم ما فوت يسوءاه الدنيا، من ليفوته يكن لم ما درك يسره المرءا
ًا، به تبغ فل منها نلت وأما منها، فاتك ما على وأأسفك آخآرتك، من نلت بما سروأرك فرح

ًا، عليه تكثر فل منها فاتك وأما الموت. بعد لما همك وأاجعل جزع
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال عاصم، أبي ابن أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
سعد بن سهل عن حازم أبي عن منصور بن يحيى بن زكريا حدثنا قال كاسب، ابن حدثنا

على هينة هذه فقال: "أتروأن ميتة، شاة فإذا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: مر
أهلها". على هذه من تعالى الله على أهون للدنيا بيده نفسي وأالذي قال نعم، قالوا أهلها،

قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال النسائاي، الرحمن عبد حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا
عن عوانة أبو حدثنا قال النعمان، بن سريح حدثنا قال النيسابوري، نصر بن أحمد حدثنا
يشبعان، لآ وأسلم: "منهومان وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أنس، عن قتادة

يشبع". لآ الدنيا في وأمنهوم يشبع، لآ العلم في منهوم
قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن يحيى بن محمد حكى قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
في رجل إلى يقول: كتبت السقا بحر بن علي بن عمروأ يعني حفص أبا سمعت قال مندة،
على الخآرة وأاطلب فيها، مكثك قدر على الدنيا اطلب الرحيم، الرحمن الله "بسم رقعة،

وأالسلم". إليها حاجتك قدر
حدثنا قال يحيى، بن محمد حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال الرحمن، عبد أخآبرنا "وأبه" قال

ًا سمعت سفيان أبو حدثنا قال إبراهيم، كان من خآاب يقول: لقد يوسف ابن يعني محمد
الدنيا. تعالى الله من حظه

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الخصيبي، محمد بن الواحد عبد حدثنا قال المرزباني، عمران بن محمد الله عبد أبو

قال قال العيزار، بن الله عبد عن زيد بن حماد عن الصمعي حدثنا قال العيناءا، أبو حدثنا
ًا، تعيش كأنك للدنيا عمر: اعمل ابن غدا. تموت كأنك لخآرتك وأاعمل أبد

بقراءاتي الكوفي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
العزيز عبد أخآبرنا قال عليه، قراءاة المقري الشيباني محمد بن علي أخآبرنا قال بها، عليه

عبد أبو حدثني قال المكتب، نصر بن منصور الحسين أبو حدثني قال البغدادي، إسحق بن
السايب حدثني قال لآحق، بن مساوأر وأحدثني قال محمد، بن جعفر محمد بن الحسين الله
بن زيد الحسين أبو الشهيد المام كتب قال سيار، بن نصر أصحاب من رجل المسيب بن

لله الرسالة: "الحمد هذه محبوس أنه بلغه حين سيار ين نصر إلى السلم عليهما علي
الكربات، كاشف اليات، منزل التوبات، قابل المعيد، المبدئ الشديد، القوي المجيد، الحميد

وأآله محمد المنير، السراح النذير، البشير المي النبي على الله وأصلى السموات، جبار
وأالبلءا يبيد، وأجمعها كثير، وأشرها قليل، خآيرها وأبلوى، بلءا دار الدنيا بعد: فإن أما وأسلم،

مغروأر، بها الواثق عصمة، الله من نالته من إلآ فتنة، وأتأوأيلها حسرة، وأفائاتها شديد، فيها
وأالنجاة منها، العصمة الله فنسأل قل، كثرها وأمن ذل، أعزها من مخذوأل، إليها وأالساكن

الرسالة". باقي وأذكر شرها، من
الواعظ شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الله، عبد بن هاروأن حدثنا قال مغلس، بن أحمد حدثنا قال أبي، حدثنا قال عليه، بقراءاتي
يقول: الحسن سمعت قال الزدي، كعب حدثنا قال جعفر، حدثنا قال سيار، حدثنا قال

حال، وأله حال للناس عزها، في ينافس وألآ ذلها، من يجزع لآ كالغريب، الدنيا في المؤمن
وأجل. عز الله وأجهها حيث الفضول هذه وأجهوا

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي شيظا بن الحسين بن الواحد عبد الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال
جعفر بن القاسم بن الحسين علي أبو حدثنا قال سويد، بن سعيد بن إسماعيل القاسم

غفير، بن حدثنا قال معبد، بن سلمان حدثني قال الهروأي، العباس أبو حدثني قال الكوكبي،



في الكلع ذي إلى بهدية أهلي بعثني قال قومه، من رجل عن داوأد، بن علوان حدثنا قال
ً بابه على فلبثت الجاهلية يبق فلم القصر من يوم ذات أشرف إنه ثم إليه، أصل لآ حولآ

ًا، له خآر إلآ القصر حول أحد قد السلم في بعد رأيته ثم فقبلت، بهديتي فأمر قال ساجد
ًا اشترى كل في كـذاإننا كانت إذا للدنيا يقول: أف وأهو فرسه على فشمطه بدرهم لحم

أذى في يوم
ًا الناس منأنعم قيل ما إذا كنت وألقد  ذا قيل معاش

حـبـذا شقاءا هذا شقـوةحبذا بعيشتي بدلت ثم
أبو أنشدنا قال الصوري، الحافظ الله عبد بن علي بن محمد الله عبد أبو أنشدنا "وأبه" قال

التنيسي وأكيع بن محمد بن الحسن محمد أبو أنشدني قال عمر، بن الرحمن عبد محمد
بـتـرحـات فرحاتي مضىبدل ما على الدهر لنفسه: حاسبني

مـرات أضـعـاف نـلـتـهلكنـه بمـا جازى وأليته
علي القاسم أبو القاضي حدثنا عنه، الله رضي بالله المرشد المام الجل السيد "وأبه" قال

موسى بن الله عبد العباس أبو حدثنا قال لفظه، من إملءا التنوخآي علي بن المحسن بن
حدثنا قال المؤمل، بن أحمد بن محمد عبيد أبو حدثنا قال الهاشمي، حمزة بن إسحاق بن

بن زافر حدثنا قال القهستاني، الجراح بن الله عبد حدثنا قال إسحاق، ابن -يعني أحمد
قال قال هريرة، أبي عن صالح أبي عن العمش عن يونس بن إسرائايل عن سليمان
غنى الغنى وألكن العرض، كثرة عن الغنى وأسلم: "ليس وأآله عليه الله صلى الله رسول

النفس".
حدثنا قال عليه، قراءاة الحسنباذي محمد من الواحد عبد بن الكريم عبد أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن الله عبد حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو
بن إبراهيم حدثنا قال عاصم، بن سهل حدثنا قال شبيب، بن سلمة حدثنا قال العباس،

الله رسول قال: خآرج الحسن عن حسان، بن عمران عن عياض، بن فضل عن السقف،
الله يؤتيه أن يريد من منكم فقال: هل يوم ذات أصحابه على وأسلم وأآله عليه الله صلى

ًا وأجل عز عنه الله يذهب أن يريد أحد من منكم هداية? هل بغير وأهدى تعلم، بغير علم
ًا? ألآ وأيجعله العمى قلبه وأجل عز الله أعمى فيها أمله فطال الدنيا في رغب من إنه بصير

ًا الله أعطاه فيها أمله وأقصر الدنيا في زهد وأمن ذلك، قدر على وأهدى تعلم، بغير علم
الغنى وألآ وأالتجبر، بالقتل إلآ الملك لهم يستقيم لآ قوم بعدكم سيكون إنه ألآ هداية، بغير

ذلك أدرك فمن ألآ الهوى، وأاتباع الدين من لآستخراج إلآ المحبة وألآ وأالبخل، بالفخر إلآ
وأصبر العز، على يقدر وأهو للذل وأصبر الغني، على يقدر وأهو للفقير فصبر منكم الزمان
خآمسين ثواب الله أعطاه الله، وأجه إلآ بذلك يريد لآ المحبة، على يقدر وأهو للبغضة

ًا". صديق
بقراءاتي شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبي بن علي بن الحسن حدثنا قال الرازي، علي بن أحمد حدثنا قال أبي، حدثنا قال عليه،
عن كرام، بن مسعود بن الله عبد حدثنا قال الحنفي، عمروأ بن العلءا حدثنا قال الحوص،

بيدك? الرض وأخآزائان السلم: تجوع عليه ليوسف قيل قال الحسن، عن حسان، بن هشام
الجياع". وأأنسى أشبع أن أخآاف إني قال

بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الطحان علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
المنصور مولى نصر بن إبراهيم إسحاق أبو حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد
إبراهيم خآادم الخراساني الصوفي بشار بن إبراهيم حدثني قال وأمائاتين، وأتسعين خآمس سنة

إنك بشار بن يا فقال الطين، في أعمل اليوم أدهم: أمر بن لبراهيم قلت قال أدهم، بن
كشفت قد عنك غاب بما كأنك كفيته، قد ما وأتطلب يفوته لآ ما يطلبك وأمطلوب، طالب

ًا تر لم كأنك بشار بن يا عنه، نقلت قد فيه أنت وأما لك، ًا، حريص فاقة ذا وألآ محروأم
ًا، ًا تملك بك، علي فقال: عز دانق، البقال عند قلت: لي حيلة، لك قال: ما ثم مرزوأق دانق
أخآبرنا قال حمدان، بن علي بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا العمل? "وأبه" قال وأتطلب
النحوي الحسن بن محمد دريد بن بكر أبو أخآبرنا قال الطرازي، عثمان بن أحمد بن محمد

أكـثـر منهـن الفلس لكان جـمـيعـهـابفلس تبـاع لو ثياب لنفسه: علي
وأأكـبـر أعز كانت الورى بمـثـلـهـاجميع تقاس لو نفس وأفيهن

ًا كان غمدهإذا أحلق السيف نصل ضر وأما فـرا وأجهته حيث عضب
عليه بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال بأصفهان،



نزلت لما قال الحسن، عن نزار بن أشعب حدثنا قال سلمة، بن الله عبد حدثنا قال يعلى،
على عنه? سيوفنا نسأل نعيم الله: أي رسول يا النعيم" قالوا عن لتسألن "ثم الية هذه

بذلك عني قال عشا، بغير يمسي أوأ غد بغير أحدنا يصبح حرب لنا كلها وأالرض عواتقنا
ًا وأيروأح حلة في وأيغدوأ بجفنه عليه وأتراح بجفنه أحدهم على يغدى بعدكم من يكونون قوم
السمن. فيهم وأيفشوا الكعبة تستر كما بيوتهم وأيستروأن حلة في

الله عبد حدثنا قال يعلى، أبو أخآبرنا قال الله، عبد أخآبرنا قال محمد، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبي عن شقيق، بن الله عبد عن قتادة عن نزار أبي عن أشعب حدثنا قال سلمة، بن

مثله. وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة
قال عليه، بقراءاتي المقري الجوداني أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا
عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال عقدة، بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس

الصيرفي بسام عن جنادة، أبو السلولي مخارق بن حصين قال أبي، حدثنا قال الله،
قلنا نزل ما وأالفضة الذهب في نزل قال: لما ثوبان عن مرة بن عمروأ عن النجاب وأمسلم

ًا المال فأي الله رسول يا ًا، نتخذه? قال: "لسان ًا ذاكر ًا، وأقلب تعين صالحة وأزوأجة شاكر
وأآخآرته". دنياه أمر على أحدكم

الله، عبد بن جابر عن الزبير أبي عن الثمالي حمزة أبي عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
جيءا إلآ كنزه، عن يؤدي لآ كنز من وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

به". بخلت الذي كنزك هذا وأيقال وأجبهته جبينه بها يكوى القيامة يوم به
علي بن زيد الحسين أبي المام عن عربي عن يعقوب عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

الزكاة. مانع في وأالفضة" قال: هذا الذهب يكنزوأن "وأالذين السلم عليهم
أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن وأأحمد نجدة بن الوهاب عبد بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أحمد بن سليمان القاسم
جميع حدثنا قال الوحاطي، صالح بن يحيى حدثنا قالآ حمزة، بن يحيى بن محمد بن محمد

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن عبيد عن حبيب عن أيوب بن
ألوان وأيلبسون الشراب ألوان وأيشربون الطعام يأكلون بعدي من رجال وأسلم: "سيكون

أمتي". شر أوألئك الكلم في وأيتشدقون الثياب
عروأة عن محمد بن إبراهيم حدثنا قال سليمان، أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال
قال حمير، بن محمد حدثنا قال الحمصي، الوصابي حفص بن محمد حدثنا قال الحمصي،

عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن عبيد عن مريم أبي بن بكر أبو حدثنا
وأيلبسون الشراب ألوان وأيشربون الطعام ألوان يأكلون أمتي من رجال وأسلم: "سيكون وأآله

أمتي". شر أوألئك الكلم في وأيتشدقون الثياب ألوان
عن روأى حاتم أبي ابن قال عبيد، بأبي يكنى الوصابي: حمصي حفص بن محمد السيد قال

لي فقال منه، وأالسماع قصده وأأردت أدركته يزيد بن شريح حيويه وأأبي حمير بن محمد
بن سعيد عنه وأكتب فتركته حمير بن محمد يدرك وألم بصدوأق ليس حمص أهل بعض
البرذعي. عمروأ

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سعيد بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو
ًا، قدم البورقي عمروأ بن مردوأيه، بن محمد حدثنا قال مقاتل، بن محمد أخآبرني قال حاج

علي بن محمد حدثني قال الله، عبيد حدثني قال عمر، بن حفص بن إسماعيل حدثنا قال
سمع أنه السلم عليه طالب أبي بن علي حدثنا قال الحنفية بن محمد عمه عن أبيه عن

أموال في للفقراءا فرض تعالى الله يقول: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
ًا الله حاسبهم وأيجهدوأا وأيعروأا يجوعوا حتى منعوهم فإن يسعهم، ما قدر الغنياءا حساب
ًا ًا وأعذبهم شديد ًا". عذاب نكر

بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الرزاق، عبد أبو حدثنا قال موسى، بن علي بشر أبو حدثنا قال حمدان، بن جعفر بن أحمد
صلى الله رسول أن رباح أبي بن عطاءا عن رستم بن صالح حدثني قال سعيد حدثنا قال
ًا آل قال: "أكرموا وأسلم وأآله عليه الله ًا الرض يمل عالمهم فإن قريش يعجبنك وألآ علم

ً سبحانه الله عند له فإنه بالدم أعين المدة رحب ً جامى وألآ يموت، لآ قائال حرام من مالآ
النار". إلى زاده كان بقي وألما له، يبارك لم أمسك وأإن منه، يقبل لم به تصدق إن



قا عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن عيسى القاسم أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

يزيد بن خآالد حدثنا قال الحويطي، نجدة بن الوهاب عبد بن أحمد حدثنا قال الرازي،
قال عمر، ابن عن مهاجر بن خآالد عن رافع بن إسماعيل عن الطويل سلم عن البصيري

ما تطلب وأأنت يكفيك ما عندك آدم وأسلم: "ابن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال
ًا أصبحت إذا تشبع، كثير من وألآ تقنع، بقليل لآ يطغيك، بدنك، في معافى سربك، في آمن

الدمار". الدنيا فعلى يومك قوت عندك
البغدادي المهيار بن رسته بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي أصفهان نزيل
حدثنا قال العطار، يزيد بن الحسين بن سليمان أيوب أبو حدثنا قال بالبصرة، إملءا رسته
رسول ضجاع قالت: كان عائاشة عن أبيه عن عروأة بن هشام عن حماد حدثنا قال هدية،

نستوقد ما الشهر علينا يأتي وأكان قالت ليف، حشوه أدم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله
ًا فيه مات وألقد شاتهم بغذية لنا جيران لنا يبعث أن إلآ وأالماءا التمر السودان هما إنما نار

أكلته حتى فكربت شعير، شطر إلآ زقه في وأما وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
كلته. أوأ أكلته أكن لم أني وأوأدت ذهب كلته أوأ أكلته فلما أوأكلت،

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال السقاطي، الفضل بن العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال بالبصرة، منزله
معاذ وأحدثنا زكريا، قال عدي، أبي ابن حدثنا قال بندار، حدثنا قال يحيى، بن زكريا حدثنا

الله صلى النبي إلى قال: مشيت مالك بن أنس عن قتادة عن أبي حدثنا قال هشام، بن
ًا بعشرين يهودي عند درعه رهن وألقد سخنة وأإهالة شعير بخبز وأسلم وأآله عليه أخآذه صاع

ًا صاع وألآ تمر صاع محمد آل عند أمسى يقول: "ما مرات ثلث سمعه لقد لهله، طعام
يومئذ". نسوة لتسع عنده وأإن خآبز،

عليه، قراءاة الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال محمد، بن جعفر حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد حدثنا قال

أخآي سمعت قال القراطيسي، محمد بن سعيد حدثني قال خآلف، بن علي بن محمد حدثنا
به يلقى ما الفقير إلق عليه الله صلى موسى إلى وأتعالى تبارك الله يقول: أوأحى الله عبد

التراب. في حكمتي من علمتك ما فدس وأألآ الغنى
قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن علي بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
يقول: دخآلت الغسولي يوسف أبا يقول: سمعت الطرسوسي عمران أبا سمعت قال الجاروأد،

طعامي إنهما أما الله رسول يا فقال شعير، من قرصان يديه وأبين عينية، بن سفيان على
سنة. أربعين منذ

بقراءاتي شاهين، بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
منصور بن محمد حدثنا قال شيبة، أبي بن بكر أبو حدثنا قال أبي، حدثنا قال عليه،

إبليس قال: مر خآالد أبي بن إسماعيل حدثنا قال جرير، بن عمر حدثنا قال الطوسي،
ًا، متوسد وأهو السلم، عليه مريم بن بعيسى بهذا الدنيا من رضيت مريم بن يا فقال حجر
الدنيا. مع لك وأقال: هذا إليه، الحجر فرمى

الطريفي في عليه، بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
ثلث سنة شوال في عليه قراءاة القطان عمروأ عن علي بن الحسن حدثنا قال الكبير،

حدثنا قال السجستاني، حاتم أبو حدثنا قال النضر، بن خآالد حدثنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين
برزقك يؤتى يوم كل في آدم بن العجلي: يا مورق حدثني قال أبي، حدثني قال العتبي،

يطغيك. ما وأتكلب يكفيك ما عندك تحزن، لآ وأأنت عمرك ينقص يوم كل تحزن. وأفي وأأنت
محمد بن الحسين أخآبرنا قال الحافظ، الخطيب ثابت بن علي بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال

قال الحمداني، جعفر بن محمد بن علي الحسن أبو أخآبرني قال الرافعي، جعفر بن
عيش من تخل صـحةوألم سربـال الله كساك ما وأحفظه: إذا لفظه من الروأمي أنشدني

وأيعذب يطيب
 يسلب الدهر يعطيهم ما قدر فـإنـهـمعلى المتـرفـين تغبط فل

الذم أبيت قصيدة: ذريني من لنفسه شبل بن الحسين بن محمد علي أبو أنشدنا "وأبه" قال
الجوامد الكف مال لآ النفس الغنـىغنى أرى إني
القـلئاد مناط في نعمي صـنـائاعوأطواق الرقاب في عنادي وأإن



 وأحاسدي عدوأي عمري يحتوي تـخـوفـوابأن المعتبين رأيت أن إلى
الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

الرازي الكاتب عدوأى بن الحسن بن حيدر بن بنيمان السديد الشيخ أخآبرني قال تعالى،
الجل السيد حدثنا قال وأخآمسمائاة، وأعشرين نيف سنة شهر في عليه بقراءاتي الزيدي

قال وأسبعين، سبع سنة الخآر جمادى من السادس في إملءا عنه الله رضي بالله المرشد
حدثنا قال الرازي، سعيد بن علي حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا
حمزة أبو حدثنا قال العطار، وأردان بن منصور حدثنا قال الطنافسي، محمد بن علي

في وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول خآطب قال عباس، ابن عن عكرمة عن الثمالي،
الله جمع همه الخآرة كانت قال: "من ثم أهله هو بما وأذكره الله فحمد الخيف مسجد
شمله الله فرق همه الدنيا كانت وأمن راغمة، وأهي الدنيا وأأتته عينيه بين غناه وأجعل شمله
له". كتب ما إلآ الدنيا من يؤته وألم عينيه، بين فقره وأجعل

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال عاصم، أبي ابن حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
أبيه عن المنذر أخآبرنا طلحة. قال بن محمد حدثنا قال الحرامي المنذر بن إبراهيم حدثنا

فتنة إلآ الدنيا من يبق وأسلم: "لم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال جابر، عن
محزن". كل أوأ تنتظر

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
هرم، بن حارثة حدثنا قال فروأخ، بن شيبان حدثنا قال الحافظ، الحارث بن محمد بن محمد

المستورد، سمعت قال حازم، أبي بن قيس حدثنا قال خآالد، أبي بن إسماعيل حدثنا قال
ما وأسلم: "وأالله وأآله عليه الله صلى الله رسول يقول: قال فهم أوأ فهم ابن أخآبرنا قال

يرجع". بم لينظر اليم في إصبعه أحدكم يجعل كما إلآ الخآرة في الدنيا
عبد بن محمد بن أحمد بن محمد هو الرحيم عبد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد هو حبان، بن محمد أبو أخآبرنا قال الرحيم،
قال العطار، -يعني عيسى بن إسماعيل حدثنا قال القطان، -يعني علوية بن الحسن أخآبرنا
حذيفة عن شقيق عن العمش عن الثوري سفيان حدثنا قال بشر، بن -يعني إسحق حدثنا

فليس همه أكبر وأالدنيا أصبح قال: "من وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي عن اليمان بن
عامة بالمسلمين يهتم لم وأمن الله، من فليس بالله يثق لم وأمن شيءا، في الله من

منهم". فليس
بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف السيد أخآبرنا "وأبه" قال

قال جعفر، بن محمد بن زيد حدثنا قال إجازة، حاجب بن زين أخآبرنا قال بالكوفة، عليه
ًا السلم: "أسألك عليهما علي بن زيد الشهيد حدثني قال يحيى، بن داوأد حدثنا أن إليك تقرب
درجته، وأارفع وأجهه، وأبيض سؤله، وأآته شفاعته تقبل وأأن المي النبي محمد على تصلي
الخيرات من وأأعطه كرامته، وأمكن منزلته، وأأعل بنيانه، وأشرف مقامه، وأكرم نوره، وأعظم

اللهم وأسلم، عليهم وأبارك أهله على وأصل الراحمين، أرحم يا خآلقك تؤتي ما جميع في
ًا الدنيا عن سلوة وأأسألك وأإن يبيد، جمعها وأإن عتيد، شرها وأإن زهيد، خآيرها فإن لها وأبغض

أصيب ما وأإن حسرة، منها فات ما وأإن يكدر، صفوها وأإن يخلق، جديدها وأإن ينكد، خآيرها
كمن تجعلنا لآ وأأن منها العصمة وأجل عز الله نسأل عصمة، منك نالته من إلآ فتنة، منها

يغنم فلم فجعته، فقد آمنها وأمن خآانته، فقد إليها اطمأن من فإن إليها، وأاطمأن بها رضي
وأأن إليها، أخآلد كمن يجعلنا لآ أن الله نسأل عنها، به يطغى وألم فيها منها كان الذي في

وأرزقنا عقابه، من به خآوف مما وأعصمنا ثوابه، من إليه شوقه ما إلى سارع ممن يجعلنا
لمرضاته. فيها الدنيا من أنفسنا وأيذل بأمره، القيام يبلغنا حتى الصبر، مواطن في الصبر

قال بها، إملءا القزوأيني الحافظ أحمد بن الله عبد بن الخليل يعلى أبو حدثنا "وأبه" قال
علي حدثنا قال الحافظ، المشرفي محمد بن أحمد حدثنا قال الزاهد، محمد بن أحمد حدثنا

حدثنا قال أحمد، بن يوسف حدثنا قال الوارث، عبد بن الصمد عبد حدثنا قال سعيد، بن
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قالت عميس، بنت أسماءا عن الخثعمي

وأاخآتال، تخيل عبد العبد بئس وأالمنتهى، المبتدأ وأنسي وأزها، تكبر عبد العبد يقول: "بئس
الدين خآلط عبد العبد بئس بالدنيا، الدين باع عبد العبد بئس المتعال، الكبير وأنسي

الحق". عن الرعب يرده عبد العبد بئس بالشبهات،
حبان، ابن هو الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال الرحيم، عبد بن طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

يزيد بن محمد حدثنا قال عباد، بن الحسين بن أحمد حدثنا قال جعفر، بن أحمد حدثنا قال



ً الدنيا طلب يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال سنان، بن حللآ
ًا ًا أهله على سعي ًا جاره على وأتعطف القيامة يوم وأجل عز الله لقي المسألة، عن وأاستعفاف

ًا الدنيا طلب وأمن البدر، ليلة كالقمر وأوأجهه ًا مكاثر ًا مفاخآر عليه وأهو الله لقي مربي
غضبان".

بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي العبدي الخطيب أحمد بن محمد المطهر أخآبرنا "وأبه" قال
الرازي، الكريم عبد بن محمد بن الله عبد حدثنا قال إملءا، حشيش بن أحمد بن محمد

عن حجاج حدثنا قال داوأد، بن سبيل حدثنا قال البيهقي، -يعني محمد بن الفضل حدثنا قال
الدنيا"، الحياة في معيشتهم بينهم قسمنا الية: "نحن هذه تل أنه الحسن عن عبيد أبي

الدنيا أعطى تعالى الله وأإن للجزاءا، الخآرة وأأباح للبلءا، الدنيا قسم تعالى الله قال: إن
عز الله من أتاه وألكن رأيه عن دينه يأخآذ لم المؤمن وأإن بعمل، الخآرة وأأعطى بقسم،

الجنة. وأمصيره الهدى، جماعه وأاحد، سبيل تعالى الله سبيل وأإن عنه، فأخآذه وأجل
حدثنا قال عليه، قراءاة الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الجمال، هاروأن ابن -يعني موسى حدثني قال المفيد، بن أحمد بن محمد بكر أبو
قال: اجتمع قيس، بن الله عبد عن الحسن عن علي بن علي حدثنا قال فروأح، بن شيبان
أي أهلكهم ما الناس ترى ما لك أبا لصاحبه: لآ أحدهما فقال المة، هذه صدر من رجلن

وأالدنيا، وأالذنوب، آمنوا? قال: الشيطان، فقد أنهم زعموا ما بعد المر هذا عن بهم بطأ ما
أشهد تعالى الله وألكن لآ، قال نفسه، في ما يوافق فل نفسه على يعرض فجعل قال

لو بيده محمد نفس وأالذي أما الغائاب، وأتركوا بالشاهد الناس فأخآذ الخآرة، وأغيب الدنيا
تمبلوا. وألآ بينهما عملوا ما الناس يعاينهما حتى الخآر جنب إلى أحدهما قرن

ابتداءا من لنفسه شبل بن الله عبد بن الحسين بن محمد علي أبو أنشدنا "وأبه" قال
باليام أسـرعونغتر وأالـمـوت بالمـال النحوي: نعلل عيسى بن علي بها يرثي قصيدة

أنـفـع وأالـوعـظ
أوأجـع هـو الذي الخآلءا ذائاقفراق فهو يمت لم مهما المرءا أرى

وأمـشـبـع ظاعن إلآ النفس فـراقـهوما قبل النفس غليل فيشفي
وأمـطـمـع الحياة في إياس وأتـواصـلولآ هجرة إلآ العمر وأما
 مودع المرءا ما الحداث تـسـتـردهوتسترجع لـنـا الدنيا تهب وأما
يشـبـع ليس لحمهم من باله وأالـدفما لـلـخـلئاق إلآ الدهر وأما

الـمـفـجـع وأهو بالباءا أبـوهـمويفجع وأهـو البناءا على يحيف
الله رحمه بواسط لنفسه النحوي بشران بن سهل بن أحمد بن محمد أنشدنا "وأبه" قال
ًاقد أتخطب الدنيا خآاطب تعالى: يا خآـطـابـهـا تفراقها آذنت تـركـ

أحـبـابـهـا بغروأرها تـزلمغتالة لم عرس ثغور تخدعن لآ
صابها تمزج المعسول أوأصابـهـاوأبحلوها نعيمها بطيب قرنت
ًا تجد وأمتى أسـبـابـهـا بينها بحد وأصـلـهـاطلبت بلذة يوم

وأشـرابـهـا طعامها ترىأللعالمين ما فتك وأجدت نظرت فإذا
 ذهابها المكان على ارتقيت بمـنـيةمنها ظفرت إن إنك وألذاك

الشافعية، إمام الطبري طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
لنفسه:    طرازة بن زكريا بن المعافى الفرج أبو أنشدنا قال

السراب من الشراب الضبـابوألتمس من الضياءا أأقتبس
ًا النـذل الزمان من أريد وأصاب سلع جني من بـذلآوًأأري

 الكلب زمن في الناس لآشتـياقـيسراة ألآقي أن أرجي

 وأالعشروأن السادس الحديث
المسلمين حوائاج قضاءا فضل

 بذلك يتصل وأما
الله، أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو المام القاضي أخآبرني قال
أبو بالله المرشد المام الجل السيد حدثنا قل علينا، بقراءاته وأالدي حدثنا قال عليه، قراءاة

لفظه، من إملءا تعالى الله رحمهم الحسني الله عبد أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين
أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا قال

عمير بن أحمد حدثنا قال القارئ، المقرئ النطاكي اليسع بن محمد بن الله عبد القاسم



بأنطاكية المام صفوان بن أحمد بن محمد الله عبيد وأأبو الحمصي محمد بن الصمد وأعبد
الوليد بن بقية حدثنا قال الحجازي، الفرج بن أحمد عتبة أبو حدثنا قالوا له، وأاللفظ

قال قال مالك، بن أنس عن العلءا بن حميد عن يحيى بن المتوكل حدثنا قال الحمصي،
كمن كان الدنيا حوائاج من حاجة المؤمن لخآيه قضى وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى النبي
عمره". الله خآدم

الخطيب الرحمن عبد بن أحمد بن الرزاق عبد منصور أبو أخآبرنا قال السيد "وأبه" إلى
عمر بكر أبو حدثنا قال القتات، محمد بن محمد بن الله عبد بكر أبو أخآبرنا قال بأصفهان،

عن هشام بن الوهاب عبد عن بها البيروأني يزيد بن الوليد بن العباس حدثنا قال أحمد، بن
قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن عمر ابن عن نافع عن الغار بن هشام أبيه
إجازة على أعين عسر تيسير أوأ بر منفعة في سلطانه ذي إلى المسلم لخآيه وأصلة كان

القدام". دحيض يوم الصراط
قال عليه، بقراءاتي العتيقي البزار أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال سفيان، بن الحسن جدي حدثني قال النسوي، الحسن بن سعيد بن إسحق أخآبرنا
زوأيم بن عروأة عن أبي حدثنا قال الغساني، يحيى بن يحيى بن هشام بن إبراهيم حدثنا

عليه الله صلى الله رسول قال قالت عائاشة عن أبيه عن عروأة بن هشام عن اللخمي
عسر، تيسير أوأ بر، مبلغ في سلطان ذي إلى المسلم لخآيه وأصلة كان وأسلم: "من وأآله

القدام". دحض عند القيامة يوم الصراط إجازة على وأجل عز الله أعانه
حدثنا قال عليه، بقراءاتي التنوخآي المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

بن الحسن علي أبو حدثنا قال الحلبي، السبيعي صالح بن محمد بن الحسين الله عبد أبو
يونس بن جليد بن أحمد حدثنا قال بها، جبلة قاضي النقويري بابن المعروأف التنوخآي علي

قال عمر، ابن عن دينار بن الله عبد عن بلل بن سليمان حدثنا قال يعقوب، أبو الفطس
ًا الله دعا القيامة يوم كان يقول: "إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت عبد

ماله". عن يسأله كما جاهه عن فيسأله يديه بين فيوقف عبيده من
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

وأخآمسين اثنتين سنة في عليه قراءاة البزاز الشافعي إبراهيم بن الله عبيد بن محمد
فديك أبي ابن حدثنا قال يونس، حدثنا قال التجيبي، إدريس بن محمد حدثني قال وأثلثمائاة،

قال السلم، عليهم جده عن أبيه عن محمد بن جعفر عن جهم، أبي ابن -يعني جهم عن
ًا لله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال في الناس إليهم يفزع خآلقه من عباد

القيامة". يوم المنون هم أوألئك حوائاجهم،
الحسن بن علي الحسين أبو حدثنا قال إملءا، البصري علي أبي بن علي حدثنا "وأبه" قال

سألته فيما المرزوأق بن الله عبد بن الرحمن عبد أخآبرني قال المخرمي، العطار جعفر بن
قال بكار، بن العباس حدثنا قال العلني، -يعني دينار بن زكريا بن محمد حدثنا قال فيه،

عائاشة عن التيمي إبراهيم بن محمد عن سعيد بن يحيى عن سليمان بن الله عبد حدثنا
ًا خآلق تعالى الله قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن يفزع الناس الحوائاج خآلق

القيامة". يوم الله عذاب من المنون أوألئك حوائاجهم، في الناس إليهم
قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشناني، مالك بن علي بن الحسن بن عمر أخآبرنا
محمد بن جعفر ابن حدثني قال العور، المروأزي إبراهيم بن موسى حدثنا قال المروأروأذي،

قال السلم، عليهم علي عن أبيه عن الحسين، بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن
ًا أنعش وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال عنه دفع أوأ بلسانه، لمؤمن حق

ًا الجنة". دخآل ضيم
أبو حدثنا قال عليه، قراءاة البزار أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو حدثنا "وأبه" قال

بن الحسن أبو الزهر أبي بن علي حدثنا قال الحربي، الحسن بن عمر ابن علي الحسن
بن يحيى بن محمد بن أحمد بن الحسن بن عمر بن علي الحسن أبو حدثنا قال شراح،
كتابه: في فقال القضاءا على عهدي في المهدي إلي كتب قال جدي، حدثني قال حمزة،

الله قال: لعن عباس ابن عن جدي عن أبيه عن حدثني أبي فإن الحكم في أصلب "أن
ًا رأى من ينصره". فلم مظلوم

عمر بن علي أخآبرنا قال القرشي، محمد بن الملك عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن الله عبد عن النيسابوري، بكر أبو حدثنا قال الحافظ، الشاهد الدارقطني أحمد بن
أخآبرنا قال بكر، أبو وأأخآبرنا "رجع" قال عنبسة بن الحسن بن حماد حدثنا قال زياد، بن



إبراهيم مسلم أبو وأحدثنا قال الواسطي، أحمد بن محمد بن جعفر حدثنا قال الدارقطني،
نهدلة بن عاصم عن سلمة بن حماد حدثنا قال الضرير، عمر أبو حدثنا قالآ الله، عبد بن
ً -أن شرحبيل بن عمروأ عن أحسبه حماد قال الهمداني، إسحق أبي عن قبره في أتى رجل

قال وأاحدة، جلدة جالدوأك قالوا: إنا حتى وأيناقصوه يناقصهم يزل فلم جالدوأك له: إنا فقيل
قال: فاضطرم وأاحدة، جلدة قال: فجلدوأه نخبرك، ثم نجلدك تجلدوأني? قالوا لم أخآبروأني

ًا قبره فيها عليه كذا صلة جلدتموني? قالوا: صليت لم أخآبروأني قال عنه، سرى فلما نار
تنصره. فلم يظلم وأهو بأخآيك وأمررت طهور، بغير وأكذا

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الواعظ أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
شعيب بن جعفر حدثنا قال المتوتي، ماشي بن أيوب بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبو

قال القاسم، أبو المصري الحكم عبد بن الله عبد بن الرحمن عبد حدثنا قال الشاشي،
في مالك بن أنس على دخآلنا قال حميد، عن أيوب حدثنا قال السمح، بن طلق حدثنا
صلى الله رسول سمعت فإني كسرة، وألو لصحابنا هلمي جارية يا فقال نعوده، له مرض

الجنة". أهل عمل من الخآلق يقول: "مكارم وأسلم وأآله عليه الله
بن محمد بن وأمحمد له، وأاللفظ المقنعي محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال

قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قالآ البندار، عثمان
لهيعة، وأابن حيوة حدثنا قال المقري، الرحمن عبد أبو حدثنا قال موسى، بن بشر حدثان

عبد عن يحدث الختلي الرحمن عبد أبا سمع أنه المغافري، شريك وأابن شرحبيل أخآبرنا قالآ
الله عند قال: "الصحاب أنه وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عن عمر بن الله

لجاره". خآيرهم الله عند الجيران وأخآير لصاحبه، خآيرهم
إسحاق أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

بن إسماعيل أخآبرنا قال عليه، قراءاة النيسابوري المزكي يحيى بن محمد بن إبراهيم
بن جعفر سمعت قال القرشي، الله عبد بن عثمان حدثنا قال القطان، الحارث بن إبراهيم
رسول قال قال السلم، عليه طالب أبي بن علي عن جده عن أبيه عن الطالبي محمد

ثواب فله منفعته أوأ المسلم أخآيه عون في مشى وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله
وأجل". عز الله سبيل في المجاهدين
محمد الله عبيد أبو أخآبرنا قال المحتسب، الحسن بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

خآيرها الزيارة بـزيارةإن لقاءاه أردت من دريد: صل ابن أنشدنا قال المرزباني عمران بن
موصولها

تعجـيلـهـا تمامها أن حاجةفاعلم لك لصاحب قضيت وأإذا
أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة المؤدب علي بن أحمد أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

قال المروأزي، يحيى بن محمد أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
مالك بن كعب ابن عن إبراهيم بن سعد عن المسعودي حدثنا قال علي، بن عاصم حدثنا

من الخامة مثل المؤمن وأسلم: "مثل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه، عن
على المجدبة الرزة كمثل الكافر وأمثل أجله، يأتيه حتى مرة وأتعدلها الرياح تثنيها الزرع
ًا يفلها لآ أهلها وأاحدة". مرة انجعافها يكون حتى شيئ

الواحدة الرز، له يقال بالشام معروأف الراءا: شجر بتسكين الرزة الله، عبيد أبو "وأبه" قال
كتابي في كذا المام السيد قال ثمرة، وأالصنوبر الصنوبر بالعراق يسمى الذي وأهو أرزة،

لنه بها المؤمن شبه الرطبة، الرض. وأالحامة: الغضة في وأالمجدبة: النابته شجرة، وأصوابه
ًا، يرزأ لآ الكافر وأأما وأوألده، وأأهله نفسه في مرزأ امرؤ حتى عليه يؤجر لم رزئ وأإن شيئ

وأالآنجعاف: الآنقلع. الشجرة، تلك بانجعاف موته فشبه يموت،
بن محمد حدثنا قال عليه، بقراءاتي الوراق أحمد بن علي بن العزيز عبد اخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الدوألآبي، النصاري أحمد بن محمد بشر أبو حدثنا قال المفيد، بكر أبو أحمد
عبد عن عثمان بن جهم عن حدثهم فديك أبي ابن أن النطاكي برد بن الوليد بن أحمد
الله رسول قال قال السلم، عليهم علي ابن الحسن جده عن أبيه عن حسن بن الله

المسلم". أخآيك على السروأر إدخآالك المغفرة أوأجب وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى
بقراءاتي بقطفتا قفرجل بن الوزان أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن الحسين الله عبد أبو حدثني قال المستملي، إبراهيم بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه،
بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن القاسم بن محمد بن عيسى بن علي بن داوأد
بحر بن إسحاق بن محمد حدثنا قال نيسابور، من علينا قدم السلم، عليهم طالب أبي

مسكين حدثنا قال قيس، بن الرحمن عبد حدثنا قال عمار، بن سهل حدثنا قال النيسابوري،



ً عمر: أن بن الله عبد عن دينار بن عمروأ حدثنا قال شراح، أبي بن رسول إلى جاءا رجل
العمال الله? وأأي إلى أحب الناس الله: أي رسول يا فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله

عنه يقضي أوأ كبره عنه يكشف للناس، أنفعهم الله إلى الناس الله? فقال: "أحب إلى أحب
ًا، ًا، عنه يطرد أوأ دين في أعتكف أن من إلي أحب حاجة في لي أخ مع أمشي وألن جوع
ًا، المدينة مسجد المسجد هذا لو غيظه كظم وأمن عورته، الله ستر غضبه كف وأمن شهر
حاجة في أخآيه مع مشى وأمن رضى، القيامة يوم قلبه الله مل أمضاه، يمضيه أن شاءا
القدام". تزوأل يوم قدمه الله ثبت له، يقضيها حتى

بكر أبو حدثنا قال عليه، قراءاة المؤدب النباري أحمد بن علي بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال
محمد يحيى أبو حدثنا قال أبي، حدثني قال إملءا، الوراق العباس بن إسماعيل بن محمد

أبي بن محمد حدثنا قال الخياط، خآالد بن حماد أخآبرنا قال العطار، غالب بن سعيد بن
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن مالك، بن أنس عن الله عبيد بن حفص عن حميد

ًا وأجل عز لله قال: "إن ًا وأجل عز لله وأأن للشر، مغاليق للخير مفاتيح عباد مغاليق عباد
الله جعل لعبد وأوأيل يديه، على الخير مفاتيح الله جعل لعبد فطوبى للشر، مفاتيح للخير

يديه". على الشر مفاتيح
الحسين وأأبو التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

الله عبد بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسين وأأبو البنوسي محمد بن أحمد بن محمد
بقراءاتي الصيرفي أحمد بن مرحب أبناءا وأأحمد إبراهيم، الفرج وأأبو طاهر وأأبو البغدادي،

أبو أخآبرنا قال عيسى، بن علي بن عيسى القاسم أبو أخآبرنا قالوا منهم، وأاحد كل علي
الشاشي، سالم بن عيسى حدثنا قال البغوي، العزيز عبد بن محمد بن الله عبد القاسم

قال الله، عبد بن جابر عن الزبير أبي عن مسلم بن يحيى عن الوليد بن بقية حدثنا قال
عز الله يكرم فإنما المؤمن أخآاه أكرم وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال

وأجل".
بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الوراق أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال

عباد حدثنا قال العبدي، الله عبيد بن الحسن حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد
سمعت قال بردة، أبي بن سعيد أخآبرنا قال شعبة، حدثنا قال الصفار، عثمان أبو مسلم بن

كل قال: "على وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن الشعري موسى أبي عن يحدث أبي
وأيتصدق، نفسه فينفع بيده يجد? قال: يعتمل لم إن أرأيت الله رسول يا قيل صدقة، مسلم

فإن قيل الملهوف، الحاجة ذا يفعل? قال: يعين لم أوأ يستطع لم فإن الله رسول يا قيل
يستطع? قال: لم إن أرأيت قال الخير، أوأ بالمعروأف يفعل? قال: يأمر لم أوأ يستطع لم

صدقة". له فإنه الشر عن يمسك
أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الجوني الحسن بن محمد بن عمر بن علي أخآبرنا "وأبه" قال

ابن حدثنا قال العلءا، بن محمد حدثنا قال البهري، صالح بن الله عبد بن محمد بكر
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال موسى، أبي عن بردة أبي عن بريد عن المبارك

ًا". بعضه يشد كالبنيان للمسلم وأسلم: "المسلم بعض
أبو حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

في وأذلك بخطه لنا وأكتبه لفظه من الدوأري جديف بن أحمد بن الله عبد بن أحمد بكر
المستعيني، الحسين بن الله عبد بن محمد حدثنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين اثنتين سنة شوال

بن يحيى حدثنا قال أبي، حدثنا قال جعفر، بن الله عبد بن علي بن الله عبد حدثنا قال
سلم بن الله عبد عن مرة بن عمروأ عن إسحاق أبي عن صالح بن علي حدثنا قال آدم،
إذا كلمات أعلمك قال: "ألآ وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن السلم، عليه علي عن

العلي الله إلآ إله لآ الكريم، الحليم الله إلآ إله لك? لآ مغفور أنه مع لك الله غفر قلتهن
العالمين". رب لله الحمد العظيم، العرش وأرب السبع السموات رب الله سبحان العظيم،

حدثنا قال عليه، قراءاة المحتسب الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الشرقية، مسجد في الشيباني المطلب بن محمد بن الله عبد بن محمد المفضل أبو

قال بأسوان، حفظه من الفقيه القيسي جعفر أبو سعد بن الرحيم عبد بن أحمد حدثنا
بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر بن إسحاق بن محمد بن إسماعيل حدثنا

أخآيه عن جعفر بن إسحاق جدي عن أبي حدثني قال بالمدينة، السلم عليه طالب أبي
عن علي بن محمد أبي حدثني يقول محمد بن جعفر أبي سمعت قال جعفر، بن موسى

النبي سمعت قال السلم عليهم علي أبيه عن الحسين أبيه عن الحسين بن علي أبيه



عليه الله صلى وأمحاسنها" وأسمعته الخآلق بمكارم يقول: "بعثت وأسلم وأآله عليه الله صلى
ابتدائاه". من أفضل معروأف يقول: "استتمام وأسلم وأآله

الخير من وأخآير قائاله، الصدق من يقول: "أحسن محمد بن جعفر أبي سمعت "وأبه" قال
فاعله".

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المؤدب البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
بن موسى مزاحم أبو حدثنا قال عليه، قراءاة الخزقي جعفر بن أحمد بن إبراهيم القاسم

أبي بن الله عبد بن خآالد بن أنس حمزة أبو حدثنا قال خآاقان، بن يحيى بن الله عبيد
عن خآالد أبي عن أبيه عن الله، عبد بن محمد -يعني العيني حدثني قال النصاري، طلحة
أي أبي لي قال عشرة خآمس بلغت قال: لما عتبة، بن عمروأ بن سفيان قال قال أبيه،

وألآ كله منه فتبن تزايله وألآ أهله من تكن بالخير فاخآتلط الصبا، شرائاع عنك بني: انقطعت
في يقول أحد ليس فإنه نفسك من تعرف ما بخلف فمدحك فيك بالله اغتر من يغرك

فاستأنس سخط، إذا الشر من ذلك مثل فيه قال إلآ رضي إذا الخير من يعلم لآ ما أحد
أبي زال سفيان: فما قال غيرك، إلى بك ظني حسن تنقل وألآ السوءا جلساءا من بالوحدة

عنها. أنتقل وألآ معها أنتقل لي قبلة
بن العزيز وأعبد عليه، قراءاة التنوخآي علي بن الحسن بن علي القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبيد بن محمد بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا قالآ عليه، بقراءاتي الوراق أحمد بن علي
الحسين بن محمد حدثنا قال مسروأق، بن أحمد حدثنا قال العسكري، بابن المعروأف الدقاق

الحسن سمعت قال الناجي، عبيدة أبو حدثنا قال الضرير، إسحاق أبو حدثنا قال البرجلني،
بهما. الله رفعه إلآ عبد في يكونا لم الخير خآصال من خآصلتان وأالتكرم يقول: الحياءا

الله عبد الفضل أبو أنشدنا قال المؤدب، أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو "وأبه" قال
أبو أنشدني قال النجار، المنذر الطيب أبو أنشدني قال الزهري، محمد بن الرحمن عبد بن

القناعـه من أعز غنى عـزوأأي كـل القنـاعة لنفسه: أفادتني دينار بن أحمد المقري بكر
بضاعه التقوى بعدها مـالوصير رأس لنفسـه قصيرها

 ساعه بفضل الجنان في بـخـيلوتنعم عن تغنى ربحين تنل
قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

في عليه البيضاوأي بقراءاة الزدي الحسين بن أحمد بن الحسين بن محمد الفتح أبو أخآبرنا
القطان، الله عبد بن الحسن حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين تسع سنة من شعبان في الجامع

هريرة، أبي عن صالح أبي عن وأاسع بن مبشر حدثنا قال هاروأن، بن موسى حدثنا قال
عورته الله ستر مسلم عورة ستر وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال
ًا عنه الله نفس كربة مسلم عن نفس وأمن القيامة، يوم وأالله القيامة، يوم كرب من كرب
أخآيه". عون في العبد كان ما العبد عون في

أبو أخآبرنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بن علي حدثنا قال الكوفي، النصاري مروأان بن جعفر بن علي بن زيد بن محمد الله عبد

محمد عن سلمة، بن حماد حدثنا قال حماد، بن العلى عبد حدثنا قال راطبيا، بن إسحاق
عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن صالح أبي عن سورة، وأابن وأاسع بن

من كربة أخآيه على نفس وأمن القيامة يوم الله ستره المسلم أخآاه ستر وأسلم: "من وأآله
في العبد كان ما العبد عون في وأالله الخآرة، كرب من كربة عنه الله نفس الدنيا كرب
أخآيه". عون

سعيد بن محمد بن علي الحسن أبو وأحدثنا قال القاسم، أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
عبد حدثنا قال البلخي، الشجاعي حمزة بن الطيب بن الحسن علي أبو حدثنا قال الزرار،
قال "رجع" السيد، الترسي حماد بن علي الله وأعبد الصيرفي يحيى أبو غياث بن الواحد
المروأزي علي بن محمد بن الله عبد محمد أبو وأحدثنا قال القاسم، أبو القاضي وأحدثنا
قال البغوي، العزيز عبد بن محمد بن الله عبد حدثنا قال الجوزداني، بابن المعروأف الكاتب

سواءا. مثله فذكر سلمة بن حماد حدثنا قال الترسي، حماد بن العلى عبد حدثنا
عليه، قراءاة السمسار لولو بن أحمد بن محمد بن الله عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

سنة علينا قدم إملءا النيسابوري التيمي علي بن الحسين أحمد أبو حدثنا له: قال وأاللفظ
وأأخآبرنا قال "رجع" السيد الثقفي إبراهيم بن إسحق بن محمد حدثنا قال وأثلثمائاة، سبعين

محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الزجي، أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو
قتيبة حدثنا قال الجمال، هاروأن بن موسى حدثنا قال بجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن
وأآله عليه الله صلى الله رسول أن أبيه، عن سالم عن الزهدي عن عقيل عن سعيد بن



الله كان أخآيه حاجة في كان من يسلمه، وألآ يظلمه لآ المسلم أخآو قال: "المسلم وأسلم
وأمن القيامة، يوم كرب من كربة بها عنها الله فرج كربة مسلم عن فرج وأمن حاجته، في

ًا ستر القيامة". يوم الله ستره مسلم
قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الله عبد بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو حدثنا
نفس وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال إبراهيم حدثنا قال الحضرمي،

عليه الله ستر عورته مؤمن على ستر وأمن القيامة، يوم كربة عنه الله نفس كربة مؤمن
كربته". عنه الله فرج كربة مؤمن عن فرج وأمن عورته،

الحنفي الفقيه حيوية بن محمد بن عمر بن محمد بن علي الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن محمد بن طلحة أحمد أبو حدثنا قال بالبصرة، العظم الجامع في عليه بقراءاتي

حدثنا قال وأثلثمائاة، وأعشرين سبع سنة المازني، يحيى بن داهر حدثنا قال البزاز، روأح بن
ابن عن جريج ابن عن البرساني، بكر بن محمد حدثنا قال الجهضمي، علي بن نصر

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مخلد، بن مسلمة عن أيوب أبي عن المنكدر
ًا ستر وأسلم: "من عنه الله فك مكروأب عن فك وأمن وأالخآرة، الدنيا في الله ستره مسلم

حاجته". في تعالى الله كان أخآيه حاجة في كان وأمن القيامة، يوم كرب من كربة
عليه، بقراءاتي ميكان موسى بن يوسف بن الحسين بن محمد عمر أبو اخآبرنا "وأبه" قال

بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال بالبصرة، السعديين زقاق باب قرب قنطرة مسجد في
حدثنا قال المازني، الوهاب عبد بن يحيى بن وأهب حدثنا قال إملءا، الوراق محمد بن بكر
ًا سواءا مثله الجهضمي، نصر بن علي نصر بحرف. حرف

قال عليه، بقراءاتي الخطيب الحافظ ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد أحمد أبو أخآبرنا قال الماليتي، الله عبد بن أحمد بن محمد بن أحمد سعد أبو أخآبرنا

بن حميد بن الحسين يقول: سمعت الهوازي عبدان سمعت قال الجرجاني، عدي بن الله
له أين وأيقول: من معين بن يحيى في يتكلم شيبة أبي بن بكر أبا يقول: سمعت الربيع
الله صلى النبي عن هريرة أبي عن صالح أبي عن العمش، عن غياث بن حفص حديث

ًا أقال وأسلم: "من وأآله عليه غياث ابن حفص كتب وأهذه القيامة يوم عثرته الله أقال نادم
الخطيب، لنا قال شيءا، هذا من فيها وأليس عندنا، حفص بن عمر ابنه كتب وأهذه عندنا،

وأما العمش، بن سعير بن مالك الحديث هذا روأى عدي: وأقد ابن قال الماليتي، لنا قال
في روأايته على يعتمد لآ حميد بن الحسين فإن قائاله كان إن شيبة أبي بن بكر أبو قاله
الضعفاءا، أحوال يستر ذلك من شيءا إليه ينسب أن من وأأجل أوأثق يحيى فإن معين، ابن
البروأزي عوف أبي ابن روأاية من عدي بن زكريا بن يحيى غير حفص عن به حدث وأقد
عنه.

قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد هاشم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال بطة، بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا
مبشر عن عياش، بن بكر أبو حدثنا قال يعيش، بن عبيد حدثنا قال يونس، بن حاتم حدثنا

عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة أبي عن سالم عن شهاب ابن عن السعدي
يعمل المجاهروأن? قال: الرجل وأما الله رسول يا قيل المجاهروأن، أمتي وأسلم: "شر وأآله

ستر فيهتك وأكذا، كذا عمل أنه الناس فيخبر فيصبح وأجل، عز الله فيستره بالليل الذنب
عليه". الله

قال عليه، قراءاة المذكر الصالحاني علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال سهل، بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا
عن الهذلي بكر أبو حدثنا قال نيسابور، قاضي الله عبد بن حفص حدثنا قال سلمة، حدثنا
ًا لعرف قال: "إني وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي أن الربعي، -يعني خآالد يضربون قوم

ًا صدوأرهم اللمازوأن، الهمازوأن هم الله? قال نبي يا هم من قيل النار، أهل يسمعه ضرب
وأيكشفون المسلمين، عورات يلتمسون الذين الله? قال رسول يا الهمازوأن من قيل

وأآله عليه الله صلى النبي وأقال قال فيهم، ليس ما الفواحش من عليهم وأيفشون ستورهم
ًا لعرف وأسلم: إني من وأتخرج جانب من يضرب نار من بمسامير آذانهم في يضرب قوم

على لهم يحل لآ ما إلى يسمعون الذين هم الله? قال نبي يا هم من قيل الخآر، الجانب
عيبهم". يلتمسون المسلمين أبواب

بكر أبو أخآبرنا قال السواق، بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا قال القيطعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد



قال اللخمي، رباح بن علي عن الحضرمي يزيد بن الحارث عن لهيعة ابن عن الرحمن عبد
يرى وأالرجل لآقيه، وأهو القدر من يفر ثلث: المرءا عند عجبي انتهى العاص بن عمروأ قال
الصغر دابته في يكون وأالرجل يعيبه، لآ الجذع عينه في وأيكون فيعيبها القذى أخآيه عين في

نفسه". يقوم فل الصفر نفسه في وأيكون جهده فيقوم

 وأالعشروأن السابع الحديث
وأفضله الشدائاد على الصبر

 بذلك يتصل وأما
عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد أخآبرنا السيد قال "وأبالسناد" المتقد،

الله عبد بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان أخآبرنا قال بأصفهان،
عن العزيز عبد بن يزيد عن آدم بن يحيى حدثنا قال كريب، أبو حدثنا قال الحضرمي،

الله رسول على قريش من المل مر قال الله، عبد عن كردوأس عن سوار بن أشعث
محمد: يا وأخآباب: فقالوا وأصهيب المسلمين من أناس وأعنده وأسلم، وأآله عليه الله صلى
تطرد وأجل: "وألآ عز الله فأنزل لآتبعناك، هؤلآءا طردت لو بيننا من عليهم الله من هؤلآءا
الشاكرين". بأعلم الله تعالى: "أليس قوله وأالعشى" إلى بالغداة ربهم يدعون الذين

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال زكرياءا، بن محمد حدثنا قال القتات، محمد بن محمد بن الله عبد بكر

الية هذه سعد: نزلت قال قال أبيه، عن شريح بن المقدام عن سفيان حدثنا قال حذيفة،
قال: كنا مسعود ابن منهم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أصحاب من ستة في

هؤلآءا قريش: يدنوا فقالت منه، وأندنوا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول إلى نستبق
بالغداة ربهم يدعون الذين تطرد فنزلت: "وألآ يطردهم أن هم النبي كان حتى وأننأى

الية. آخآر وأالعشى" إلى
المقري الجوداني الحسين بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي
بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال

أبي عن جنادة، أبو السلولي المخارق ابن حصين حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن
الفقر. صبرتم" قال: على بما عليكم قال: "سلم السلم عليه جعفر أبي عن حمزة

بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
لثلث السبت يوم منزله في عليه قراءاة القطيعي مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
بن بشر علي أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين ثمان سنة من الوألى جمادى من بقين عشر

قال الرحمن، عبد حدثنا قال المقري، يزيد بن الله عبد الرحمن عبد أبو حدثنا قال موسى،
كان أنه وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عن هريرة أبي عن راشد بن عمارة حدثنا

أجسامهم". عليه وأنبتت بالنعيم غذوأا الذين أمتي يقول: "شرار
الواعظ، شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال سليمان، بن محمد حدثنا قال البربهاري كوثر بن الحسن بن محمد بحر أبو حدثنا قال
بن القاسم عن سليمان، بن عبيدة بن موسى حدثنا قال موسى، بن الله عبيد حدثنا

الله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال حصين، بن عمران عن مهران،
العيال". أبا المتعفف الفقير المؤمن يحب

فعات عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو اخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال قراءاة، البزار الشافعي الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "قال ببغدد

عن النهدي عثمان أبي عن التيمي سليمان أخآبرنا قال هاروأن، بن يزيد حدثنا قال مسلمة،
أكثر فإذا الجنة باب على قال: "وأقفت وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن زيد بن أسامة

عن البخاري أخآرجه السيد حواشي" قال محبوسون الجسد أهل وأأن الفقراءا، يدخآلها من
وأعن مسلمة بن حماد عن خآالد بن همدان عن وأمسلم التيمي، عن إسماعيل عن مسعود

إبراهيم بن إسحاق وأعن معتمر، عن العلى عبد بن محمد وأعن معاذ بن معاذ عن زهير
عن عثمان أبي عن التميمي عن كلهم زريع، بن يزيد عن كامل أبي وأعن جرير، عن

ًا، وأمسلم البخاري عن حدثونا فكأنما أسامة، وأمائاتين. وأستين إحدى سنة البخاري وأمات جميع
أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

ابن -يعني أسيد حدثنا قال أبي، حدثني قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
الحسن عن السائاب بن حريث حدثنا قال الوارث، عبد ابن الصمد عبد حدثنا قال عاصم،



وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عفان، بن عثمان عن إبان، بن حمدان عن
الخبز وأحلف عورته، يواري وأثوب يستره، بيت حق سواهن فيما آدم لآبن ليس وأسلم: "ثلث

وأالماءا".
محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الفارسي، أحمد بن إسحاق حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد
عن حماد أبي ابن عن جعفر بن محمد حدثنا قال الفندي، الضريس بن يحيى بن محمد
رضي ياسر بن عمار سمعنا قالآ الثقفي، مريم وأأبي نباتة بن الصبغ عن الحزوأر بن علي
لعلي يقول وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت يقول، وأهو صفين يوم عنه الله
في منها: الزهد إليه أحب بزينة العباد يزين لم بزينة زينك وأجل عز الله السلم: إن عليه
ًا، بهم ترضى فجعلك للمساكين وأحبك الدنيا ًا، بك وأيرضون أتباع أحبك لمن فطوبى إمام

في رفقاؤك هم فيك، وأصدق أحبك من فأما عليك، وأكذب أبغضك لمن وأوأيل فيك، وأصدق
القيامة يوم يوقفه أن الله على حق فإنه عليك، وأكذب أبغضك من وأأما وأمجاوأروأك، الجنة

الكذابين. موقف
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد حدثنا قال القزوأيني، محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال منزله،
حدثنا حميد. قال بن موسى بن الحسين حدثنا قال الدميري، الطائاي محمد بن إسماعيل

عن شعيب، بن عمروأ عن زياد بن المغيرة حدثنا قال سفيان، حدثنا قال عباد، بن زهير
نفسه من الناس أنصف وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى النبي قال قال جده، عن أبيه

عباد فليجتهد الغنى، من إليه أحب الفقر كان وأمن القصوى، بالغاية الجنة من ظفر
يعطى". ما فضل يدركوا أن الحرمين

عليه، قراءاة الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
العباس بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال
بن عمر عن حفص عن عتبة أبي ابن حدثنا قال عرفة، بن الحسن حدثنا قال أيوب، بن

كان وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن الزبير أبي
أذهب الذي يعقوب: ما يا يوم ذات له فقال مواخ، أخ عليه الله صلى النبي ليعقوب

الذي وأأما يوسف، على فالبكاءا بصري أذهب الذي ظهرك? قال: أما قوس الذي بصرك? وأما
عز الله يعقوب: إن يا فقال السلم، عليه جبريل فأتاه بنيامين، على بالحزن ظهري قوس
أشكو عليه: إنما الله صلى يعقوب غيري? فقال إلى تستحي? تشكوني أما لك يقول وأجل
أي يعقوب قال ثم تشكو، بما أعلم عليه: الله الله صلى جبريل فقال الله، إلى وأحزني بثي

يوسف ريحانتي علي فاردد ظهري، وأقوست بصري أذهبت الكبير الشيخ ترحم رب: أما
يعقوب: يا فقال السلم، عليه جبريل فأتاه أردت، ما بي اصنع ثم الموت قبل شمة أشمة

ميتين كانا لو فوعزتي قلبك وأافرح لك: أبشر وأيقول السلم يقريك وأجل عز الله إن
ًا فاصنع لك لنشرتهما لما وأتدري وأالمساكين، النبياءا إلي عبادي أحب فإن للمساكين، طعام

فأتاكم شاة ذبحتم صنعوا? إنكم ما به يوسف إخآوة وأصنع ظهرك وأقوست بصرك أذهبت
ًا، منها تطعموه فلم صائام وأهو المساكين بعض أراد إذا عليه الله صلى يعقوب فكان شيئ

ًا كان وأإذا يعقوب، مع فليقعد الغداءا أراد من ألآ مناد نادى الغداءا ًا أمر صائام فنادى: منادي
ًا كان من ألآ الحلبي حلب قاضي عمر بن حفص هو هذا قال يعقوب، مع فليفطر صائام

الوراق. سهو وألعله كتابي، في وأقع وأكذا الزبير، أبي عن يروأي
بكر أبو أخآبرنا قال الزجي، أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الغساني، محمد بن أحمد حدثنا قال بجرجرايا، الجرجرائاي المفيد محمد بن أحمد بن محمد
أسكن من الغنى كل الخواص: الغنى سليمان قال قال الحواري، أبي بن أحمد حدثنا قال
ًا، عنائاه من قلبه وأإن الغنى، حق الغنى فذلك رضى، عطائاه وأمن توكلً، معرفته وأمن يقين

ًا أمسى ًا. وأأصبح طاوأي معوذ
أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المكفوف محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

هشام حدثنا قال سعيد، بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
عن المسعودي الله عبد بن الرحمن عبد عن القرشي خآالد بن صدقة حدثنا قال عمار، بن

حتى بذروأته يحل وألآ اليمان طعم يجد قال: لآ مسعود ابن عن عتبة بن الله عبد بن عون
وأحتى الله، معصية في الشرف من إليه أحب وأالتواضع الغنى من إليه أحب الفقر يكون
الفقر يكون حتى الله عبد أصحاب ففسرها قال سواءا، عنده الحق في وأحامده ذامه يكون



من إليه أحب الله، طاعة في وأالتواضع الحرام، في الغنى من إليه أحب الحلل في
سواءا. الحق في وأحامده ذامه يكون وأحتى الله، معصية في الشرف

الديباجي، أحمد بن سهل أنشدنا قال العتيقي، أحمد بن محمد بن أحمد أنشدنا "وأبه" قال
بالقوت الرضى شـكـرهعلى ألهمنـي وأالذي الفقيه: لآ -يعني إسماعيل بن منصور وأأنشدنا قال

 وأالعافيه
بـاقـيه عسرة في بي زائاليقذف بغـنـى فقري بعت لآ

أنشدنا قال القاضي، التوزي بن الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو أنشدنا "وأبه" قال
لولآ أكـنليعجبني وألـم إليك فقري العباد: وأيعجبني أنشدنا قال جمكان، الحسين بن الحسن
الـفـقـر محبتك
 العذر حسن لما عذر لي كان نـعـمةوألو جحودك في عذر وأمالي

قال عليه، بقراءاتي الجوداني الحسن بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا

سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، عقدة ابن سعيد بن محمد بن أحمد العباس
عبد عن جنادة أبو السلولي مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو

بالغداة ربهم يدعون الذين تطرج الرت: "وألآ بن خآباب عن عباس ابن عن أبيه عن الصمد
تطع "وألآ المسلمين من وأنظرائاهم وأعمران وأصهيب وأخآباب سلمان في نزلت وأالعشي" قال

وأالقرع. ذكرنا" عيينة عن قلبه أغفلنا من
علي بن زيد الحسين أبي الشهيد المام عن البارقي عمران عن حصين حدثنا "وأبه" قال

بيته من يخرج وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: كان السلم عليهم علي عن آبائاه عن
نفسي أصبر أن أمرت الذين يقول: "هؤلآءا وأهو معهم فيقعد المسلمين، ضعاف يأتي حتى

معهم".
الذين مع نفسك عباس: "وأاصبر ابن عن مجاهد عن العمش عن حصين حدثنا "وأبه" قال

بهم يريد عنهم" قال: لآ عيناك تعد "وألآ المكتوبة وأالعشي" قال: الصلة بالغداة ربهم يدعون
بدلآً.

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الدمشقي، زرعة أبو حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

وأاقد بن زيد عن خآالد بن صدقة حدثنا قال مسهر، بن العلى عبد مسهر أبو حدثنا قال
وأسلم: "حوضي وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال ثوبان، عن السود سلم أبي عن
ًا أشد ماؤه عمان، إلى عدن بين ما العسل، من وأأحلى الثلج، من وأأبرد اللبن من بياض

ًا الناس وأأكثر المهاجرين? قال فقراءا وأمن الله، رسول يا قيل المهاجرين، فقراءا عليه وأروأد
ًا الشعث ًا، الدنس رؤوأس الذين السدد، أبواب لهم تفتح وألآ المتنعمات، ينكحون لآ الذين ثياب
لهم". الذي الحق يعطون وألآ عليهم، الذي الحق يعطون

قال عليه، بقراءاتي السواق بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
يوم منزله في عليه قراءاة القطيعي مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا

أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين ثمان سنة من الوألى جمادى من بقين عشرة لثلث السبت
حدثنا المقري. قال يزيد بن الله عبد الرحمن عبد أبو حدثنا قال موسى، بن بشر علي

يقول: عبيد بن فضالة سمع أنه حدثه علي أبا هاني: أن أبو أخآبرنا قال شريح، بن حيويه
في قامتهم من رجال يخر بالناس صلى إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول كان

فإذا مجانين، هؤلآءا العراب: إن يقول حتى الصفة، أهل وأهم الخصاصة، من بهم لما الصلة
عند لكم ما تعلمون فيقول: لو إليهم انصرف وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قضى

الله صلى الله رسول مع فضالة: وأأنا قال وأفاقة، حاجة تزدادوأن أنكم لحببتم وأجل عز الله
يومئذ. وأسلم وأآله عليه

بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
بن خآالد بن وأمحمد الواسطي، سليمان بن محمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد
عن صالح أبي عن العمش حدثنا قال دكين، بن الفضل نعيم أبو حدثنا قالآ الجري، يزيد
ترده الذي المسكين وأسلم: "ليس وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي

ًا يسأل لآ الذي المسكين وألكن اللقمتان، وألآ اللقمة، وألآ وأالتمرتان، التمرة يفطن وألآ شيئ
فيعطى". بمكانه

بن علي بن وأالحسن السواق، بن محمد بن عثمان بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بشر حدثنا قال مالك، بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال الجوهري، محمد



قال هريرة، أبي عن صالح أبي عن العمش، حدثنا قال نعيم، أبو حدثنا قال موسى، بن
وأالكلتان الكلة ترده الذي المسكين وأسلم: "ليس وأآله عليه الله صلى الله رسول قال

ًا الناس يسأل لآ الذي المسكين وألكن وأالتمرتان، وأالتمرة فيطعى". بمكانه يعلم وألآ شيئ
الله عبد عن الحوص أبي عن الهجري وأأخآبرنا العمش قال نعيم، أبو أخآبرنا "وأبه" قال

مثله.
قال بواسط، عليه بقراءاتي العطار أحمد بن المظفر بن أحمد بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال

مسدد، حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال السقاءا، بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
هريرة، أبي عن المسيب بن سعيد عن الزهري عن معمر حدثنا قال الواحد، عبد حدثنا قال
التمرة ترده الذي المسكين وأسلم: "ليس وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

يعلم وألآ به يستغنى ما له ليس الذي المسكين وألكن الكلتان، وألآ الكلة وألآ وأالتمرتان
المحروأم". فذلك عليه، فيتصدق بحاجته

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
وأمحمد يحيى بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

قال: انتهيت عنه الله رضي ذر أبي عن قتيبة بن يوسف بن الحجاج حدثنا قالآ العباس بن
قال: "هم رآني فلما الكعبة، ظل في جالس وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي إلى

فداك الله رسول يا قلت قمت، أن أفتأ فلم فجلست مرات، الكعبة" ثلث وأرب الخآسروأن
هكذا أوأ هكذا بالمال قال من إلآ أموالآً، الكثروأن شيءا? فقال: "هم في وأأمي: أنزل أبي

زكاتها يؤدي لآ غنم وألآ بقر وألآ إبل صاحب من ما هم، ما كلها- وأقيل جوانبه من -وأأشار
نفدت كلما بقروأنها، وأتنطحه بأخآفافها، تطأه وأأعظمه كانت ما أسمن القيامة يوم جاءات إلآ

أخآراها". على أوألآها رد أخآراها
به تفرد غريب أوأله الحديث، هذا محمد بن الله عبد لنا قال طاهر، أبو لنا "وأبه" قال

ًا الشجعي روأاه إبل، صاحب من وأآخآره: ما النعمان سفيان. عن أيض
قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
الخزارعي، حارثة سمعت قال خآالد، بن معبد عن سفيان حدثنا قال نعيم، أبو حدثنا قال
ضعيف الجنة? كل بأهل أخآبركم يقول: "ألآ وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سمعت قال

متكبر" أخآرجه جواظ عتل النار: كل بأهل أخآبركم ألآ لبره، الله على أقسم لو متضعف
وأكيع عن نمير أبي عن مسلم وأأخآرجه سفيان، عن كثير بن وأمحمد نعيم أبي عن البخاري

مسلم. عن حدثونا وأكأنما البخاري، عن رجل عن حدثونا فكأنما سفيان، عن
قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحسن -يعني الطوسي حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
حدثنا قال عدي، بن الهيثم حدثنا قال الكريم، عبد بن محمد حدثنا قال نصر، بن علي بن

الجعد، أبي بن سالم عن ثابت بن عدي حدثنا قالآ الركين، بن وأالربيع الحجاج بن سعيد
وأوأارى جوعتك، سد الدنيا? قال: ما من يكفيني ما الله رسول يا قال: قلت ثوبان، عن

فبخ. دابة لك كانت وأإن يظلك، بيت لك كان فإن عورتك،
بقراءاتي القرشي بشران بن محمد بن الملك عبد بن محمد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال بصبان، المعروأف الصيرفي بشران بن أحمد بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا قال عليه،
عبد حدثنا قال مهران، بن علي حدثنا قال الشعث، بن سليمان بن الله عبد بكر أبو حدثنا
السود عن النخعي معشر أبي عن سعيد عن الصيرفي، عبيد أبو حدثنا قال رشيد، بن الله
صلى الله رسول عهد على عيشكم عن المؤمنين: أخآبريني أم لعائاشة قلت قال يزيد، بن

وأآله عليه الله صلى الله رسول عهد على عيشنا عن تسألونا وأسلم? قالت وأآله عليه الله
أيام ثلثة السمراءا الحبة هذه من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول شبع ما وأسلم،

فتح حتى التمر هذا من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول شبع وأما جوع، بينهن ليس
وأالنضير. قريظة علينا

البغدادي المهيار بن رستة بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إملءا البغدادي سيف بن محمد بن عمر القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه بقراءاتي
قال سعيد، بن سويد حدثنا قال العزيز، عبد بن محمد بن الله عبد حدثنا قال بالبصرة،

سمع أنه أخآبره ذكوان بن صالح أبا أسلم: أن بن زيد حدثني قال ميسرة، بن حفص حدثني
فضة وألآ ذهب صاحب من وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال يقول، هريرة أبا
نار في عليه تحمى نار من صفائاح له صفحت القيامة يوم كان إذا إلآ حقها فيها يؤدي لآ



خآمسين مقداره كان يوم في له أعيدت بردت إذا ثم وأظهره، وأجبينه جنبه بها فيكوى جهنم
النار". إلى وأإما الجنة إلى إما فيرسله العباد بين يقضي حتى سنة ألف

خآلف حدثنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
غرباءا قوم مع وأالمدينة بمكة يصلح قلبي يقول: وأجدت الثوري سفيان سمعت قال تميم، بن

وأعباءا. بيوت أصحاب
عليه، قراءاة الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن جعفر حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال
داوأد حدثنا قال رشيد، بن داوأد حدثنا قال الجنيد، بن إبراهيم حدثنا قال فارس، بن أحمد

أن فقال: أشتهي الثوري سفيان علينا قدم قال زيد، بن حماد عن النيسابوري معاوأية بن
ً عمروأ: أرى بنت يا فقال الحال، رثة وأكانت إليها فجلس فأتاها رابعة، ألقى فلو رثة، حالآ
ًا جارك أتيت لي، جاءا سوءا من ترى الذي سفيان: وأما يا أرى? فقالت ما بعض فغير فلن

لآ الذي وأالنس معه، فقر لآ الذي وأالغنى معه، ذل لآ الذي العز فهو السلم على ألست
يملكها، لآ من أسأل فكيف يملكها، من الدنيا أسأل أن لستحي إني وأالله معه، وأحشة
الكلم. هذا بمثل سمعت يقول: ما وأهو سفيان فقام

أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا قال الزجي، أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال
حدثني قال المنصور، مولى نصر بن إبراهيم إسحاق أبو حدثنا قال المفيد، محمد بن

وأمعي أطرابلس لها يقال مدينة في أدهم بن إبراهيم مع مضيت بشار: قال بن إبراهيم
ما فقال فتثبت، معك، ما إليه فقال: ادفع يسأل، السائال وأإذا غيرهما، بشيءا لنا ما رغيفان

ًا تلقى إسحاق: إنك أبا يا لي فقال فعله، من متعجب وأأنا فأعطيته أعطه? قال لك، من غد
تدري لآ فإنك لنفسك فمهد خآلفت، ما تلقى وألآ أسلفت، ما تلقى أنك وأاعلم قط، تلقه لم

قال أبكي، إلي نظر فلما قال الدنيا، علي وأهون كلمه فأبكاني قال ربك، أمر يفجئك متى
فكن. هكذا

أبو أنشدنا قال الحافظ، الصوري الله عبد بن علي بن محمد الله عبد أبو أنشدنا "وأبه" قال
محمد بن أحمد بن علي بن الحسن محمد أبو أنشدني قال الهروأي، محمد بن أحمد سعد

الدهـر نوب في تهن تستظلولآ فل الدهر سرك لنفسه: إن تنيس وأكيع أنشدنا قال خآلف، بن
الفقـر في المر ذاك الغنىكقبح عند المرءا عجز فقبح

جعفر بن محمد بن الحسين أخآبرنا قال الحافظ، ثابت بن علي بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال
من الروأمي بن أنشدني قال الحمداني، جعفر بن علي الحسين أبو أخآبرني قال الرافعي،

 وأيعزب يطيب عيش من تخل صـحةوألم سربـال الله كساك ما وأحفظه: إذا لفظه
 يسلب الدهر يعطيهم ما قدر فـإنـهـمعلى المترفـين تغبطن فل

الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
الزيدي الرازي الكاتب عدي أبي بن الحسن بن حيدر بن بينمان الشيخ أخآبرني قال تعالى،

المرشد المام السيد حدثنا قال وأخآمسمائاة، وأعشرين نيف سنة شهور في عليه، بقراءاتي
زيد بن إسماعيل بن الحسين الله عبد أبي بالله الموفق بن يحيى الحسين أبو بالله

قال وأأربعمائاة، وأأربعين تسع سنة الوألى جمادى من السابع في إملءا الشجري الحسني
قال عليه، بقراءاتي المقري الجوزداني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا
أخآبرنا قال الكوفي، الهمداني عقدة بن العباس أبو أخآبرنا قال المديني، مسلم أبو أخآبرنا
مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد

عليه الله صلى الله رسول رأى قال: لما عباس ابن عن أبيه عن الصمد عبد عن السلولي،
قريش من الله أمكنني لئن قال أحد، يوم عليه الله رضوان بحمزة فعل ما وأسلم وأآله

خآير لهو صبرتم وألئن به عوقبتم ما بمثل عاقبتم فنزلت: "وأإن منهم بسبعين لمثلن
المثلة. عن وأسلم وأآله عليه الله صلى وأنهى يمثل، فلم رب يا نصبر للصابرين" قال: بل

عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
الحسن، بن محمد بن إبراهيم حدثنا قال حبان، بن جعفر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال
في يقول الحسن أبي بن علي بن الحسن سمعت قال شيبان، بن الرحمن عبد حدثنا قال
الله. بالصبر" قال: بطاعة "وأتواصوا الله بالحق" قال: بكتاب "وأتواصوا وأجل عز الله قول

قال رستة، بن الله عبد بن محمد حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال
داوأد أبي عن خآيثمة بن زياد عن يعلى بن محمد حدثنا قال الجمال، مهران بن محمد حدثنا

ابتلى وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال سخبرة، بن الله عبد عن
مهتدوأن". وأهم المن لهم أوألئك فاستغفر، وأظلم فغفر، وأظلم فصبر،



عليه، بقراءاتي الواعظ شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبيد أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال البربهاري، كوثر بن علي بن الحسن بن محمد بحر أبو أخآبرنا قال

بن عمر عن المتوكل، بن يحيى عقيل أبو حدثنا قال الربيع، بن غسان حدثنا قال غالب،
الله صلى الله رسول قال قال عمر، ابن عن دينار بن الله وأعبد نافع عن زيد بن محمد
ًا الهموم جعل "من وأسلم وأآله عليه ًا، هم وأمن وأآخآرته، دنياه أمر وأجل عز الله كفاه وأاحد

هلك". أوأديتها أي في وأجل عز الله يبال لم الهموم عليه تشعبت
أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن، بن إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

ربيع شهر في أسمع وأأنا عليه قراءاة النيسابوري المزكي يحيى بن محمد بن إبراهيم إسحق
السراج، بن العباس أبو حدثنا قال الربيع، قطيعة في وأثلثمائاة وأخآمسين أربع سنة الوأل
مطير بن ميسر عن عباس ابن عن بكر أبي عن آدم بن يحيى كريب أبو حدثنا قال

الله رسول قال قال هريرة، أبي عن المحاسن أبي بن طارق عن شهاب ابن عن السعدي
أحيني اللهم يقول وألكن به، نزل لضر الموت أحدكم يتمنن وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى

ًا الحياة كانت ما لي". خآير الوفاة كانت إذا وأتوفني لي، خآير
أخآبرنا عليه: قال بقراءاتي القرشي محمد بن الملك عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن الرحمن عبد حدثنا قال الحافظ، عيسى بن موسى بن المظفر بن محمد الحسن أبو
أبو حدثنا قال الجوهري، سعيد بن إبراهيم حدثنا قال بحلب، المام أخآي بن الله عبد

وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن موسى أبي عن بردة أبي عن يزيد حدثنا قال أسامة،
أخآذ إذا ربك أخآذ وأكذلك تل ثم ينقلب لم أخآذه فإذا للظالم يملي تعالى الله قال: "إن

شديد". أليم أخآذه إن ظالمة وأهي القرى
الحسن بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين بن أحمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

يعقوب يوسف أبو حدثنا قال السكري، محمد بن عمر بن علي جدي أخآبرنا قال الحربي،
الحسن حدثنا قال سنة، وأثلثمائاة سبع سنة سأله وأأخآي إملءا الطحان حازم بن يوسف بن
بن خآالد حدثنا قال شريح، أبي بن أحمد حدثنا قال البوصراني، الشمح بن الفضل بن

الله رسول أن هريرة أبي عن العرج عن الزناد أبي عن كثير، بن عباد عن إسماعيل
الصبر وأينزل المؤنة، قدر على الرزق ينزل تعالى الله قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى
البلية". قدر على

أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي الوراق أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال القرشي، سليمان بن عيسى حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد بكر
مالك، بن أنس عن دينار بن مالك سمعت قال راشد، بن وأهب حدثنا قال رسيئة، بن داوأد
ًا أصبح وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال ًا الدنيا على حزين على ساخآط
لينال لغنى تضعضع وأمن وأجل، عز ربه يشكو فإنما به نزلت مصيبة يشكو أصبح وأمن ربه،
الله". أبعده النار فدخآل القرآن أعطى وأمن عمله، الله أحبط يده في ما فضل من

حدثنا قال التنوخآي، محمد بن علي بن المحسن بن علي القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أحمد بن محمد بن عثمان بحر أبو حدثنا قال السدي، محمد ابن الله عبد القاضي

شهاب حدثنا قال ميمون، بن الله عبد حدثنا قال شيبان، بن أحمد حدثنا قال السمرقندي،
رسول إلى قال: أهدي عنه الله رضي عباس ابن عن عمير بن الملك عبد عن خآراش بن

صلى النبي فركبها قال قيصر، أوأ كسرى له أهداها بغلة وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله
ًا سار ثم قال خآلفه، أردفني ثم قال شعر، من بجل وأسلم، وأآله عليه الله التفت، ثم ملي

أمامك، تجده الله احفظ يحفظك، احفظ لي قال الله، رسول يا لبيك غلم: فقلت يا فقال
استعنت وأإذا الله، فاسأل سألت وأإذا الشدة، في يعرفك الرخآاءا في الله إلى تعرف

الله يقضه لم أمر في ينفعوك أن الناس جهد فلو كائان هو بما القلم مضى بالله، فاستعن
يقدروأا لم عليك الله يكتبه لم أمر في يضروأك أن الناس جهد وألو عليه، يقدروأا لم لك

على الصبر في فإن تستطع لم وأإن فافعل، اليقين مع بالصبر تعمل أ، استطعت فإن عليه،
ًا تكره ما ًا، خآير العسر مع وأإن الكرب، مع الفرج وأإن الصبر، مع النصر إن وأاعلم كثير

يسرا.
إسحق أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الخراز إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن بكر النصر أبو حدثنا قال المزكي، زكريا بن يحيى بن محمد بن إبراهيم
بن محمد حدثنا قال السلمي، يوسف بن أحمد الحسن أبو حدثنا قال خآزيمة، بن إسحق
قال قال هريرة، أبي عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن الوأزاعي عن يوسف



بمثل فيهن المتمسك أجر الصبر أيام بعدي من وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول
عاملً". خآمسين كأجر عليه أنتم ما

المعروأف الحريري جعفر بن محمد بن الواحد عبد بن محمد الحسين أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أحمد حدثنا قال الزيات، بن علي بن محمد بن عمر حفص أبو أخآبرنا قال الحرة، روأح بابن
حدثنا قال مزاحم، أبو بشير بن منصور حدثنا قال الصوفي، الجبار عبد بن الحسن بن

صلى الله رسول أن لبيد، ابن -يعني محمود عن عمر بن عاصم عن عمروأ عن إسماعيل
ًا الله أحب قال: "إذا وأسلم وأآله عليه الله جزع وأمن الصبر، فله صبر فمن ابتلهم، قوم
الجزع". فله

حدثنا قال ببغداد الشافعية إمام طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الكوكبي، القاسم بن الحسين حدثنا قال طرازة، بن زكرياءا بن المعافى الفرج أبو

أمير سمعت قال المأمون، بن العباس سمعت قال داوأد، أبي بن أحمد بن جرير حدثنا
بها موكل السلم: "ثلثة عليهما الرضي موسى بن علي لي قال يقول، المأمون المؤمنين

صنعته، في المتقدم على الحرمان وأاستيلءا الكاملة، الداب ذوأي على المام تحامل ثلثة،
المعرفة. لهل العوام وأمعاداة

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المؤدب البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
العلءا بن أحمد الله عبد أبو حدثنا قال الدقاق، نجيب بن خآلف بن الله عبد بن محمد بكر

ً سمعت يقول خآبيق بن الله عبد سمعت قال سخرف، بن فتح حدثنا قال الجوجاني، رجل
ًا? قال للناس وأمائاة: ترجو وأسبعين أربع سنة يوسف يسأل قال ثم يتوبوا، أن إلآ لآ، فرج

تلقى ما مالك بن أنس إلى شكونا قال عدي، بن الزبير عن معول بن مالك حدثنا يوسف
وأجل، عز ربكم تلقوا حتى منه أشد وأبعده إلآ زمان يأتيكم لآ فإنه اصبروأا قال الحجاج، من

وأسلم. وأآله عليه الله صلى نبيكم من سمعته
بن بكر أبو أنشدنا قال الجوهري، محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أنشدنا "وأبه" قال
طال منه كـلـمـاتكرهت الدهر من أقبل لم أنا العتاهية: إذا لبي أنشدت قال المرزبان،

 الدهر على عتبي
الصبر إلى العزاءا طول ألـفـتـهوأحوجني حتى الضر مس تعودت
ًا كنت بـالذىوقد النس للذى صدري وأوأسع صـدري به يضيق أحيان

ًالسرعة النـاس من يأسي وأصيرني  أدري لآ حيث من الله لطف راجـي
قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

سعيد بن عمر حدثنا قال حيوية، بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو حدثنا
بن علي التميمي الحسن أبو أنشدني قال الدنيا، أبي بن الله عبد أنشدنا قال القراطيسي،

وأقال وأمائاة، وأتسعين ثلث أوأ وأمائاة وأتسعين اثنتين سنة العتاهية أبو أنشدني قال الله، عبد
فاحـشة كل عن به سمعهكأن الفواحش ينفي الفتى مثله: أحب العرب قالت ما بيت فيها

وأقـرا
ًا لآ النفس دوأاعي سليم ًا أذىولآ باسط ًا مانع ً وألآ خآير هجـرا قائال

ً أنت زلةفكن لـك صاحب من بدت ما إذا عـذرا لزلتـه محتالآ
ًا زاد فقرهفإن سد من يكفيه ما النفس غني  فقرا الغنى ذاك عاد شيئ
وأالصبـرا التوكل إلآ أرى همومـهـافلست تقضى ما بدار بليت

أمـرا لـيلة أحدثت قواه قـدقطعت فقلت بأمر يوم مضى ما إذا
محمد أبو أنشدنا قال البزاز، أحمد بن محمد بن أحمد أنشدنا "وأبه" قال الحكايات من

قال أبي، أنشدني قال النباري، بكر أبو أنشدنا قال الديباجي، سهل بن أحمد بن سهل
مضيق وأجه كل وأاسعةعن الله فأرض عنك ضاق العتاهية: من لبي عبيد بن أحمد أنشدني

 منفرج وأجه
وأالولج الروأحات أخآو يخيب برقـدتـهوقد الهادي الراقد يدرك قد

الفـرج من أدناه المر أنجحهاوأأضيق الحاجات في المذاهب خآير
الحسين، بن محمد حدثنا قال أحمد، بن سهل أخآبرنا قال محمد، بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال

ًا رأيت قال ًافآجر فانتظر أمر تضايق فقال: إذا مضيق إلى الصبيان ألجأه قد مجنون فرج
 الفرج من أدناه المر

تقنطن حفظه: لآ من إملءا لنفسه بحر بن المظفر بن محمد الحسين أبو أنشدنا "وأبه" قال
ًاإن وأانتظر بأمر بالفرج الضنك يأت الله يأذن فـرجـ

 تنفرجي الضيق بعد لعلك تنتقصيضيقي زدت ما إذا عساك زيدي



أنشدنا قال المقري، سبطا بن أحمد بن الحسين بن الواحد عبد الفتح أبو أنشدنا "وأبه" قال
الدهر صروأف صـروأفـهوكر بكـر دهري لنفسه: وأأدبني نباتة بن عمر بن العزيز عبد نصر أبو

المؤدب نعم
نـتـقـلـب هاماتنا على لهـامـهـاوأنغدوأ نروأح الدنيا بنو وأنحن

وأتـسـحـب تجـر فيها تركـبوألبابنا الخيل على فيها وأأجهالنا
أشـغـب للمطـامـع إليها عـجـرفـيةوأكل قـسـمة فينا يقسم

محبـب شيءا الحزن كأن وأرثتـهـاوأحتى حتى بالحزام تعرضت
 مطلب عندك دهر يا لي كان مطالبـيمتى بلوغ دهري لي وأيضمر

أرغـب عطائاك من حم أي أرتضـيوفي حظوظك من رفيع فأي
أعجـب منك أنني منها تريبـنـيوأعجب منك أشياءا من تعجبت

النجد بـيوأني الدهـر قصر أن ضرني لنفسه: ما بحر بن المظفر بن محمد أنشدنا "وأبه" قال
الـنـجـاد الطـويل

الـعـنـاد بصـريح تـصـاريفـهووأاجهتني لحـمـي أكلت إن
 اجتهادي لولآ الصل في الـعـلـىوطمعت فـروأع عند وأجالستني

الـزنـاد وأاريات طـلـــعةوأعزمـاتـي وأبـذا هـذا وأكـل
جـواد الـمـداري عضل لـبـغـضـاتـهبأنيب تنهـجـت وأما

أحمد بن الحسن بن الواحد عبد أنشدنا قال عنه، الله رضي المام السيد أنشدنا "وأبه" قال
تظنني قصيدة: أكنت من لنفسه نباتة بن عمر بن العزيز عبد نصر أبو أنشدنا قال الموى،

وأاني كل الهوينا في الهـوينـاوأيسرع أرد
 مكاني عيني على يخفى عينوما كل عن محاسني طويت
الدخآـان أصداءا عنك نـاريوتجلو تعطيك نظرة أعرها
المكان على المعين يد عـنـديعلو النعام نطفة وأكدر

وأالهوان المذلة ثوب ثوبسوى كل الحوادث من لبست
كفانـي به قنعت أني زادوألو كـل أطلب العيش أكد

لنفسه: وأثقنا قصيدة من الشبلي الله عبد بن الحسين بن محمد علي أبو وأأنشدنا "وأبه" قال
الذكرا تحمل أن الدهر بقاءا عمـودنـاوأأن في ما العز بأن
 الكبرى ميتته بالذل امرئ مـخـلـدوأعيش عمر المرءا ثناءا وأأن

قراءاة الزاهد القزوأيني الحربي الحسن بن محمد بن عمر بن علي أخآبرنا السيد "وأبه" قال
الحراني محمد بن الحسين عروأبة أبو حدثنا قال إملءا، البهري بكر أبو حدثنا قال عليه،

قال العمش، حدثنا قال عيسى، بن يحيى حدثنا قال مصفى، بن محمد حدثنا قال بحران،
الله رسول إلى قال: انتهينا خآالد ابني وأسواءا حية سمعت قال شرحبيل، بن سلم حدثنا
ًا يصلح وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى ما الخير من بأس وأقال: "لآ لنا فدعا فأعياه، شيئ

وأجل عز الله يرزقه ثم قشرة عليه ليس أحمر أمه تلده قد العبد فإن رؤوأسكما، تهزهزت
وأيعطيه".

المقري العلف بن يعقوب بن يوسف بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
متيم بابن المعروأف حماد بن محمد بن أحمد بن محمد جعفر أبو أخآبرنا قال عليه بقراءاتي

بن محمد بن الله عبد بن محمد بن جعفر بن القاسم محمد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة
عبد أبي عن محمد أبيه عن محمد بن جعفر أبي حدثني قال طالب، أبي بن علي بن عمر
عبد بن جابر لي قال: قال الباقر علي بن محمد أبيه عن الصادق، محمد بن جعفر الله
علي إلى يومئ وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول إلى أنظر كأني النصاري الله
معهم، شيعة وألهم إلآ بيت أهل من ليس علي: إنه يا قال ثم السلم، عليه طالب أبي بن

ًا هم لكل أن وأاعلم ً نعيم لكل علي: أن يا وأاعلم النار، أهل هم إلآ فرج أهل نعيم إلآ زوأالآ
لغد، ترجئها وألآ فكفرها سيئة عملت وأإذا بصدقة، فأتبعها حسنة عملت علي: إذا يا الجنة،

ًا غد وأبين بينك فإن ًا، أمد ًا تكسب ماذا نفس تدري وأجل: "وأما عز الله قال كما بعيد غد
من وأأبغض أحبك، من علي: أحب خآبير". يا عليم الله إن تموت أرض بأي نفس تدري وأما

أبغضك".
بقراءاتي مكرم بن نصر بن محمد بن محمد بن الصمد عبد الخطاب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد حدثنا قال البهري، صالح بن محمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه،
بن يحيى حدثنا قال الحميد، عبد بن سليمان حدثنا قال بحمص، الحمصي سعيد بن الصمد
أبا الليثي: أن يزيد بن عطاءا عن الزهري حدثنا قال يحيى، بن إسحاق حدثنا قال صالح،



ًا أن أخآبره الخدري سعيد وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول سألوا النصار من أناس
ًا منهم أحد يسأله فلم شيءا كل أنفق حين لهم فقال عنده، ما نفد حتى أعطاه، إلآ شيئ

الله، يغنه يستغن وأمن الله، يعفه يستعف من وأإنه أدخآره، لآ خآير من عندي يكون عنده: ما
الصبر. من وأأوأسع خآير عطاءا تعطوا وألن الله، يصبره تبصر وأمن

بقراءاتي الواعظ شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبيد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال سليمان، بن "نا" محمد البربهاري، كوثر بن الحسن بن محمد بحر أبو حدثنا قال عليه،
هريرة، أبي عن أبيه، عن العنبس أبو حدثنا قال هانئ، بن الله عبد النخعي نعيم أبو حدثنا
يوشك اقترب، قد شر من للعرب وأسلم: "وأيل وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال
أعاين". ما أعاين وألآ مكانه ليتني فيقول: يا رحمه ذي أوأ أخآيه قبر إلى أحدكم يأتي أن

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن الجهني موسى حدثنا قال الوراق، محمد بن الحسن حدثنا قال محمد، بن العزيز عبد
أني حسبي فقال طعام، على وأأكره سليمان قال: رأيت عطية بن عامر عن وأهب بن زيد

ًا الناس أطول يقول: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سمعت أكثرهم القيامة يوم جوع
ًا الكافر". وأجنة المؤمن سجن الدنيا سليمان: إنما يا الدنيا، في شبع

أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي الوراق أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الشكري، السفير بن الله عبد حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد بكر

بن موسى عن الزناد أبي ابن عن المغيرة، بن الرحمن عبد حدثنا قال المنذر، بن غبراهيم
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عمر، ابن عن دينار بن الله عبد عن عقبة

الكافر". وأجنة المؤمن سجن وأسلم: "الدنيا
بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة المقنعي علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال

حفص أبو حدثنا قال شهريار، بن الحسين بن محمد حدثنا قال لولو، بن أحمد بن محمد
أبا -يعني سيار عن سليمان، بن بشير حدثنا قال قتيبة، أبو حدثنا قال علي، بن عمروأ

قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن الله عبد عن شهاب بن طارق عن الحكم،
إما بالفرج، له الله يوشك بالله أنزلها وأمن فاقته، يسدوأا لم بالناس فأنزلها فاقة به نزلت
حمزة. أبو وأقيل الحكم أبو آجل". سيار: هو غنى أوأ حاضر، عاجل

قدم إسكاف، قاضي المالكي أحمد بن المؤمن عبد بن محمد إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بابن المعروأف الدقاق عبيد بن محمد بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا قال بغداد، علينا

فضيل حدثنا قال حماد، بن نعيم حدثنا قال الكاتب، محمد بن حمزة حدثنا قال العسكري،
الله صلى الله رسول قال: أخآذ عمر ابن عن مجاهد عن سليم أبي بن ليث عن عياض، بن

قال سبيل، كعابر أوأ الدنيا، في غريب "كأنك فقال: كن جسدي، ببعض وأسلم وأآله عليه
نفسك تحدث فل أمسيت وأإذا بالمساءا، نفسك تحدث فل أصبحت الله: إذا عبد يا وأقال

لخآرتك". دنياك وأمن لغسقك، صحتك وأمن لهرمك، شبابك من وأخآذ بالصباح،
دارم بن عثمان بن بيان بن أحمد بن العزيز عبد بن محمد الحسين أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحسن أبو أخآبرنا قال بالكوفة، القساسين دوأر عند رحا في عليه، بقراءاتي الدهان النهشلي
حدثنا قال الحضرمي، محمد حدثنا قال البكاري، السري أبي بن الرحمن عبد بن علي

زياد، أبو الحلقاني زكريا بن إسماعيل حدثنا قال الترخآماني، بسام بن إبراهيم بن إسماعيل
يبكي، أن يكاد وأهو مسعود ابن علينا قال: خآرج جحيفة أبي عن الزناد أبي بن زيد عن

مسلم. لكل تحفة اليوم فالموت الكدر، إلآ منها يبق فلم الدنيا صفو فقال: ذهب
العباسي العبدي محمد بن المطلب بن الكريم عبد أحمد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

محمد بن سهل بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال الجامع، في عليه بقراءاتي الكوفي المعدل
كريب، أبو حدثنا قال البجلي، يزيد بن زيدان بن الله عبد أخآبرنا قال المعدل، سهل بن

سلمان: قال قالآ عمران، أبي بن وأمسلم الحسن عن إبان عن فضيل ابن حدثنا قال
محمد الحبة فراق أبكاني سلمان? قال يا هن فقال: ما ثلث، -يعني وأأبكتني ثلث أضحكتني

هو أراض أدري لآ الرحمن، يدي بين وأموقفي الموت، سكرة عند المطلع وأهول وأحزبه،
وأغافل يطلبه، وأالموت دنيا سلمان? قال: مؤمل يا أضحكك قالوا: ما علي، ساخآط أم عني

به. تعالى الله يفعل ما يدري وألآ يه ملئ وأضاحك عنه، بمغفول وأليس
قراءاة القرشي الحال غريب بن إبراهيم بن أحمد بن علي الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال النصاري، محارب بن سعيد بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه،
ًا الرياشي: أرى خآليفة أبو عـاقـل كل به يشقى أهـلـهولكنما أسعد نوكاه زمن

السافل لآرتفاع العالي تحتهفكب وأالرأس رجله فوقه مشى



إسحاق أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
بن الله عبد سمعت قال المسيب، ابن حدثنا قال المزكي، يحيى بن محمد بن إبراهيم
أبي بن علي للظالمين" قال: وأقال نعيم دار أسباط: "الدنيا بن يوسف يقول: قال حنيف
مخالطة على فليصبرن الجيفة أراد فمن كلب، وأطلبها جيفة السلم: الدنيا عليه طالب

الكلب.
قال عليه، بقراءاتي البرمكي المؤدب أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عن الفضل أبو حدثني قال الزهري، محمد بن الرحمن عبد بن الله عبيد الفضل أبو أخآبرنا
في رأيت قال حسان، بن رامويه بن يوسف بن يعقوب حدثني قال الهاشمي، السميع عبد

مدتها أيامكأن صـبـر إلآ هي ما نفس تعالى: يا الله رحمه الشافعي إدريس بن محمد كتاب
أحـلم أضـغـاث

قدامـي العيش فإن عنها مبادرةوأخآل الدنيا على جوري نفس يا
حدثنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمروأ بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن يعقوب حدثنا قال المدايني، إسحاق بن الله عبد حدثنا قال الزدي، الحسين بن محمد
أبي عن زبيد عن الثوري سفيان عن الضبي، خآالد بن محمد حدثنا قال كاسب، بن حميد
اليمان، نصف وأسلم: "الصبر وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن وأائال

كله". اليمان وأاليقين
الصانع، علي بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال علقمة، عن ظبيان أبي عن العمش عن معاوأية أبو قال منصور، بن سعيد حدثنا قال
ًا روأاه كله. هكذا اليمان وأاليقين اليمان، نصف الله: الصبر عبد قال الله عبد على موقوف
مسعود. بن

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الحبلي، حماد بن عبيد حدثنا قال القطان، أحمد بن بيان حدثنا قال حبان، ابن أخآبرنا
وأآله عليه الله صلى النبي سئل قال جابر، عن أبيه عن المنكدر بن محمد بن يوسف حدثنا
وأالسماحة. اليمان? قال: الصبر ما وأسلم

حدثنا قال المثنى، بن معاذ حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
قال رباح، أبي بن عطاءا حدثني بكر، أبي عمران عن سعيد بن يحيى حدثنا قال مسود،

أتت السوداءا المرأة هذه قال بلى، الجنة? قال أهل من امرأة أريك ألآ عباس لي: بن قال
الله فادع أنكشف، وأأنا أصرع الله: إني رسول يا فقالت وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي
أصبر، فقالت يعافيك، أن الله دعوت شئت وأإن الجنة، فلك صبرت شئت قال: وأإن لي،

لها. فدعا أتكشف لآ أن لي الله فادع أتكشف فقالت: إني
بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال كريب، أبو حدثنا قال يحيى، بن محمد حدثني قال حبان، بن محمد بن جعفر
الله عبد بن علي حدثني قال معمر، أبي عن الحجاج بن الحارث حدثنا قال يربع، بن عمروأ

الشهباءا بغلته وأسلم وأآله عليه الله صلى الله لرسول قال: أهديت أبيه، عن عباس بن
عليه الله صلى الله نبي فاتخذها إبراهيم، أم مارية لها يقال وأجارية المقوقس، له أهداها

ًا للبغلة وأفتل الكلبي، لدحية فوهبها أخآرى وأجارية لنفسه، وأسلم وأآله وأمن صوف من رسن
ًا كساءا وأأخآذ إياه، فقلدها ليف ركبها ثم البغلة، على وأضعه ثم طيات بأربع فطواه قطواني
أعلمك غلم: ألآ يا فقال فأردفني، بيدي أخآذ ثم وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله نبي

الله احفظ يحفظك، الله فقال: "احفظ الله، نبي يا افعل بلى بهن? قلت الله ينفعك كلمات
استعنت وأإذا الله، فاسأل سألت إذا الشدة، في يعرفك الرخآاءا في إليه تعرف أمامك، تجده

ًا كلهم الخلق أن فلو كائان، هو بما القلم جف قد بالله، فاستعن ينفعوك أن أرادوأا جميع
يقدروأا لم عليك الله يكتبه لم بما يضروأك أوأ ذلك، على يقدروأا لم لك الله يقضه لم بما

ًا تكره ما على الصبر في أن وأاعلم اليقين، في بالشكر لله اعمل ذلك، على ًا، خآير كثير
ًا، العسر مع وأإن الكرب، مع الفرج وأإن الصبر، مع النصر فإن باليقين أصنع قال: كيف يسر

ليخطئك، يكن لم أصابك ما وأأن ليصيبك، يكن لم أخآطأك ما أن تعلم الله? قال: أن نبي يا
اليقين. باب فتحت قد أنت فإذا

العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن وأأخآبرنا "ح" قال الموصلي مهدي بن يعلى أبو حدثنا قال
شهاب أبو حدثنا قالآ سليمان، بن سعيد حدثنا قال الحلواني، يحيى بن أحمد حدثنا قال

قال قال عباس، ابن عن مليكة أبي ابن عن القرشي محمد بن عيسى حدثني قال الخياط،



تجده الله احفظ يحفظك الله احفظ غلم وأسلم: "يا وأآله عليه الله صلى الله رسول
وأما ليخطئك، يكن لم صابك ما أن وأاعلم الشدة، في يعرفك الرخآاءا في لله تعرف أمامك،
ًا يعطوك أن على اجتمعوا لو الخلئاق أن وأاعلم ليصيبك، يكن لم أخآطأك الله يرد لم شيئ

ًا عنك يصرفوا أوأ عليه، يقدروأا لم يعطيك أن ذلك، على يقدروأا لم يصيبوا أن الله أراد شيئ
الفرج وأأن الصبر، مع النصر أن وأاعلم بالله، فاستعن استعنت وأإذا الله، فاسأل سألت فإذا
ًا، العسر مع وأأن الكرب، مع كائان". هو بما جرى قد القلم أن وأاعلم يسر

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البيضاوأي إبراهيم بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ريذة، بن محمد بكر أبو حدثنا قال البزار، شاذان بن الحسن بن إبراهيم بن أحمد بكر أبو

قال: قالت هشام، عن عامر بن سعيد عن عائاشة ابن حدثنا قال الرياشي، حدثنا قال
الهذيل بر من سيرين- بلغ بن محمد من أكبر -وأأراها عائاشة ابن قال سيرين بنت حفصة

ذلك في يكون لئل -قال الشتاءا في لي فيوقد الصيف في القصب يكسر كان أنه بي ابني
أطيب فإن الهذيل، أم يا اشربي فيقول به فيأتيني الغدة في ناقته يحلب وأكان دخآان- قال

أجد وأكنت يرزق، شاءا ما الصبر من عليه الله فرزق قالت: فمات الضرع، في بات ما اللبن
الية: "ما هذه على الليالي من ليلة قالت: فأتيت تسكن، تكاد لآ صدري في حرارة ذلك مع

يعملون" فذهب كنوا ما بأحسن أجرهم صبروأا الذين وألنجزين باق، الله عند وأما ينفد عندكم
أجده. كنت ما

بقراءاتي شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحربي عثمان بن يحيى حدثنا قال محمد، بن الله عبد حدثنا قال أبي، حدثنا قال عليه،
عبد نال قال: ما مهران بن ميمون عن الرقي المليح أبو حدثنا قال وأعشرين، سبع سنة
ًا بالصبر. إلآ غيره وألآ الخير جسيم من شيئ

علي أبو القاضي أبي أنشدنا قال التنوخآي، المحسن بن علي القاسم أبو أنشدنا "وأبه" قال
فمنقـشـعـه أحداثه مصطبراوأكل الزمان فليس لنفسه: اصبر التنوخآي علي بن المحسن

وأدعه غنى عيشه في نال سـعةقد في غناه فقير من كم
وأضـعـه من بعد تلفاه مصـائابـهثم خآلت خآليل وأمن
ًا العز في فعاد خآضـعـه له أعداؤه جـزلآوًأعاد أمنـ

بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الخطيب العبدي نزار أبي بن المطهر أخآبرنا "وأبه" قال
الكريم، عبد بن محمد بن الله عبد القاسم أبو حدثنا قال إملءا، حنيش بن أحمد بن محمد

-وأكان الهروأي صالح أبو خآاقان بن سهل حدثنا قال الترمذي، إسماعيل بن محمد حدثنا قال
ًا المورع أبا سمعت قال الناس، خآيار منن يعقوب شعر بيت قال من يقول: أوأل حاضر

بالذي جميل قال: فصبر يوسف عن فأخآبروأه جاءاوأا لما وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي
 كافيا المهمات في إلهي بـهوحسبي جـئتـم

في نفسي لنفسه: أغالط الزعفراني أحمد بن محمد بن أحمد الحسين أبو أنشدنا "وأبه" قال
بغـالـط الفعال هذا في أنا كـثـيرةوأما أمـور

ً وأأحمل ساقـط كل من العيب عني بوسعـهـالردأ أضيق لآ أثقالآ
 باسط غير الهوى في لنفسي الذىوأني مـن الله خآوف وأيقبضني

بخـابـط قط العشواءا في أنا حـاجةوألآ غـير في بالمشاءا أنا وأما
مرابـط صبر الحق عند حـازموأصبر ركـبة العزم متن وأأركب

 وأالعشروأن الثامن الحديث
وأفضله الحياءا

 بذلك يتصل وأما
التاسع في إملءا عنه الله رضي بالله المرشد المام الجل السيد إلى قبله "وأبالسناد" الذي

ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا قال وأأربعمائاة، وأسبعين سبع سنة الوألى جمادى من وأالعشروأن
النهاوأندي، ميسرة أبو حدثنا قال الراسي، خآالد بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال
عن أبيه عن شويقع بن عمروأ بن الله عبد حدثنا قال الحراني، سلمة بن الوليد حدثنا قال
له قيل مما يستحي لم وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال شويقع، جده
طهر". غير على أمه به حملت أوأ رشده، لغير فهو

أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
وأيوسف الجمال، العباس أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو
الله عبد عن المنذر بن غبراهيم حدثنا قال خآالد، بن يزيد مسعود أبو حدثنا قالآ محمد، بن



عمران عن العدوأي السوار أبي رباح بن خآالد بن قرة عن حاتم بن أشهل عن وأهب بن
كله". خآير وأسلم: "الحياءا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الحسين، بن

البغدادي المهيار بن رستة بن الله عبد بن عمروأ بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال بها، عليه بقراءاتي أصفهان نزيل

خآليفة، أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين سبع سنة الصب رجب في بالبصرة إملءا رستة بن
ربعي عن منصور عن شعبة حدثنا قال قعنب، بن مسلم بن الله عبد القعنبي حدثنا قال
وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال البدري، مسعود أبي عن خآراش بن
شئت". ما فاصنع تستحي لم الوألى: إذا النبوة كلم من الناس أدرك ما

محمد بحر أبو حدثنا قال الواعظ، شاهين ابن هو الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن يزيد حدثنا قال الواسطي، الفضل بن علي حدثنا قال البربهاري، كوثر بن الحسن بن

حذيفة، عن خآراش بن ربعي عن الشجعي، مالك أبو طارق بن سعيد أخآبرنا قال هاروأن،
ما أحسن وأإن صدقة، كله وأسلم: "المعروأف وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

شئت". ما فاصنع تستحي لم النبوة: إذا كلم من الجاهلية في به تعلق
بن حمزة حدثنا قال حبان، ابن أخآبرنا قال الرحيم، عبد بن طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن معاوأية عن يونس، بن عيسى حدثنا قال حماد، بن نعيم حدثنا قال البغدادي، محمد
دين لكل وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى النبي قال قال أنس، عن الزهري عن يحيى،
ًا الحياءا". الدين هذا وأخآلق خآلق

سهل بن السري حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن قتادة عن الزبير، بن مجاعة حدثنا قال رشيد، بن الله عبد حدثنا قال الجنديسابوري،

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، ابن عن عبيدة أبي عن الغاقر عبد
قال لله، وأالحمد لنستحيي إنا الله رسول يا قالوا الحياءا، حق الله من وأسلم: "استحيوا

وأالبطن حوى، وأما الرأس فليحفظ الحياءا، حق الله من استحيا من ذلك وألكن ذلك، ليس
فقد ذلك فعل وأمن الدنيا، زينة ترك الخآرة أراد وأمن وأالبلى، الموت وأليذكر وأعى، وأما

الحياءا". حق الله من استحيا
قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن الحسن حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
معمر عن الرزاق عبد حدثنا قال مردوأيه، ثابت بن أحمد حدثنا قال البهري، -يعني أسيد
كان وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن ثابت عن

شانه". إلآ قط شيءا في الفخر كان وأما زانه، إلآ قط شيءا في الحياة
موسى حدثنا قال بجرجرايا، المفيد بكر أبو حدثنا قال الزجي، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عرارة أبو حدثنا قال الشافعي، محمد بن إبراهيم حدثنا قال الجمال، هاروأن ابن -يعني
رسول قالت: قال عائاشة، عن القاسم عن أبي حدثني قال الرحمنن، عبد بن وأاسمه: محمد

ًا بيت بأهل الله أراد وأإذا شؤم، وأالخرق يمن، وأسلم: "الرفق وأآله عليه الله صلى الله خآير
شيءا في يك لم الخرق وأإن زانه، إلآ قط شيءا في يك لم الرفق إن الرفق، عليهم أدخآل

ً كان لو الحياءا وأإن الجنة، في اليمان وأإن اليمان، من الحياءا وأإن شانه، إلآ قط لكان رجل
ً ًا، رجل ً الفحش كان وألو النار، في الفجور وأإن الفجور، من الفحش وأإن صالح في رجل

ً لكان الناس ًا، رجل ًا". يخلقني لم الله وأإن سوءا فحاش
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن الله عبد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
الحراني، الرحمن عبد بن عثمان حدثنا قال الحمسي، إسماعيل بن محمد حدثنا قال يحيى،

قالت: اطلع عمر بنت الوليد أم عن الله، عبد بن سالم عن نافع بن الوراع حدثنا قال
مم تستحيون? قالوا الناس: "ما أيها يا فقال عشية، ذات وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي

تدركون". لآ ما وأتأملون تعمروأن، لآ ما وأتبنون تأكلون، لآ ما ذاك? قال: تجمعون
بن أحمد بن العباس حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن إسماعيل حدثنا قال صبيح، بن عمارة بن محمد حدثنا قال الصفهاني، الحنفي حمدان
مالك أبيه عن الهمداني مالك بن محمد عن الثقفي، عثمان بن عبدالملك حدثنا قال إبان،

بصاحبهم، وأسلم وأآله عليه الله صلى الله نبي إلى قوم قال: جاءا الله عبد عن زبيد بن
وأآله عليه الله صلى النبي فقال الحياءا، أفسده قد هذا صاحبنا إن الله نبي يا فقالوا

المرءا". لؤم من البذاءا وأإن السلم، شرائاع من الحياءا وأسلم: "إن



عليه، بقراءاتي الشاهد المسلمة بن محمد بن أحمد بن محمد جعفر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الحسين علي أبو حدثنا قال سويد، بن سعيد بن إسماعيل القاسم أبو أخآبرنا قال

في وأكان فاطمة أم أخآبرتني قال فهم، بن الحسين حدثنا قال الكوكبي، جعفر بن القاسم
شيءا لكل طاهر: إن بن الله عبد قال قال هاشم، لبني وألآؤهم وأابنه هو الطاهرية ناحية
ًا، حياة يحيي وأمما الوأداد، محادثة الود يحيي وأمما اللباءا، محادثة اللب يحيي فمما وأموت
مصاحبة الشجاعة يحيى وأمما الذلآءا، مظاهرة الذل يحيي وأمما العزاءا، مظاهرة العز

وأمما الحياءا، أهل مناقبة الحياءا يحيي وأمما الكرم، مواصلة الكرماءا يحيي وأمما الشجعان،
اللئام. معاشرة اللؤم يحيي

محمد أبو أخآبرنا قال الرحيم، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو أنشدنا قال الجمال، العباس أبو أنشدنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد

ًا تصن لم المؤدب: إذا عامر بن محمد ًاوأتستحي تخش وألم عرض ًا خآالق شئت فما مخلوق
فاصنع

بن محمد عمر أبو أنشدنا قال المقنعي، محمد بن علي بن الحسن أنشدنا "وأبه" قال
من لغضى إخآوانه: وأإني لبعض الكول العلف بن بكر أبو أنشدنا قال حيويه، بن العباس

ًا على رجال أغـضـي لهم هيبة من وأما القذىمرار
ًاوأأكرم الـحـياءا أقنـي وألكنني  عرضي أعراضهم أدناس عن تـكـرمـ

 وأالعشروأن التاسع الحديث
باليسير وأالآجتزاءا القناعة مدح
 بذلك يتصل وأما

الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو المام القاضي أخآبرني تعالى،
يوم في عنه الله رضي المام حدثنا قال علينا، بقراءاته وأالدي حدثنا قال عليه، قراءاة

بن العزيز عبد أخآبرنا قال لفظه، من إملءا أربع سنة الخآر ربيع شهر من التاسع الخميس
الهروأي عمران أبي بن أحمد الفضل أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الوراق أحمد بن علي

أبو حدثنا قال متى، بن يونس قرية بنينونة القرشي العباس بن علي حدثنا قال بمكة،
القاسم أبو حدثنا قال بالرحبة، الرحبي الربيع أبي بن سليمان بن أحمد بن سليمان القاسم

الله رسول قال قال عمر، ابن عن نافع عن أنس بن مالك حدثنا قا الملطي إبراهيم بن
خآلقتها منذ الدنيا هذه خآلقت إنما آدم وأجل: ابن عز الله وأسلم: "يقول وأآله عليه الله صلى

فأعاديك". توالها فل المقت، بعين إلآ إليها نظرت وأما اليمان، أهل على محنة إلآ
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة المكفوف علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

حدثنا قال الله، عبد بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
عن محمد بن المنكدر حدثنا قال إبراهيم، بن الله عبد حدثنا قال الصيرفي، بكر بن خآاتم
ينفد". لآ مال وأسلم: "القناعة وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال جابر، عن أبيه

أبو حدثنا قال الهاشمي، سوار ابن حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال
عن الزناد، أبي عن كريمة أبي عن خآليفة، بن المنهال عن يمان بن يحيى حدثنا قال نعيم
طيبة" قال: القناعة. حياة تعالى: "فلنحيينه قوله في السلم عليه طالب أبي بن علي

بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الوراق أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال
قال الحراني، الحسن بن الله عبد شعيب أبو حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد
السعدي طارق أبو حدثنا قال سليمان، بن جعفر حدثنا قال المطبحي، نصر بن سهل حدثنا

يأخآذ وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن الحسن عن
بيدي قال: فأخآذ الله، رسول يا أنا بهن? قال: قلت يعمل من فيعلمهن الكلمات هؤلآءا عني
ًا فيها فعقد أغنى تكن لك الله قسم بما وأارض الناس، أعبد تكن المحارم قال: اتق خآمس

ًا، تكن جارك إلى وأأحسن الناس، ًا، تكن لنفسك تحب ما للناس وأأحب مؤمن تكثر وألآ مسلم
القلب". يميت الضحك كثرة فإن الضحك

الشافعية، إمام الطبري طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قال بنيسابور، إملءا النماطي إسحاق بن أحمد بن محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال

ًا، بلخ- قدم -يسكن النيسابوري العباس بن حمدان بن إسحاق يعقوب أبو حدثنا قال حاج
حسان بن صالح حدثنا قال الحماني، يحيى أبو حدثنا قال البجلي، نوح ابن حم حدثنا

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قالت، عائاشة عن الزبير بن عروأة عن المدني،



الغنياءا وأمخالطة فإياك بي اللحوق سرك فإن الراكب، كزاد الدنيا من يكفيك وأسلم: "إنما
ًا تستبدل وألآ ترقعه". حتى ثوب

بقراءاتي النجار قرعة بن الله عبيد بن محمد بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد شعيب أبو حدثنا قال الزرار، سعيد بن محمد بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال عليه،

خآالد عن أعين بن موسى حدثنا قال جدي، حدثنا قال الحراني، أحمد بن الحسن بن الله
قال: عامر، بن عقبة عن أمامة أبي عن القاسم عن الملك عبد أبو حدثنا قال يزيد، بن

الله: ما رسول يا قلت بيده، فأخآذت فابتدأته وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول لقيت
بلسانه وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي -وأأخآذ لسانك عليك "أمسك المؤمن? قال نجاة

خآطئك". على وأابك بيتك، وأليسعك
البغدادي المهيار بن رستة بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

العطار الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال عليه، قراءاة أصفهان نزيل
وأثلثمائاة، وأستين سبع سنة من الخآرة جمادى من خآلون لثمان بالبصرة الآثنين يوم إملءا
علي أبي بن الملك عبد بن محمد حدثنا قال السلمي، السلم عبد بن محمد حدثنا قال

قال قال مالك، بن أنس عن أبيه، عن العمي، زيد بن الرحيم عبد حدثنا قال الشواب،
عنه الله محا حاجة في المسلم لخآيه مشى وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول
من خآرج يديه على الحاجة قضيت فإن يرد، حتى حسنة سبعين له وأكتب سنة، سبعين
ًا مات ذلك بين ما مات فإن أمه، وألدته كيوم ذنوبه الجنة". وأدخآل شهيد

بقراءاتي الزاهد الحربي الحسن بن محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الصيرفي، الحبلي السكري الحسن بن محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال عليه،
همام أبو حدثنا قال الليث، أبي أخآي زيد بن نصر بن القاسم بن أحمد بكر أبو حدثنا قال

جابر، عن الزبير أبي عن مشى بن يحيى عن الوليد بن بقية حدثنا قال شجاع، بن الوليد
الله يكرم فإنما المؤمن، أخآاه أكرم وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال
وأجل". عز

الفتح بن علي بن محمد بن المحتسب بن الحسين بن علي بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال
الهاشمي، المأمون بن المفضل بن الحسن بن محمد بن علي بن الصمد وأعبد الحربي،
الحريري جعفر بن محمد بن الواحد عبد بن وأمحمد القرشي الملك عبد بن وأمحمد

قال الشكري، الحسين بن محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبروأا قالوا وأآخآروأن،
بن الحسن بن أحمد حدثنا قالآ الزيات، بن علي بن محمد بن عمر حفص وأأبو الحريري

أبي، حدثني قال جرير، بن وأهب حدثنا قال معين، بن يحيى حدثنا قال الصوفي، الجبار عبد
: مثل قال سلمان، عن البختري أبي عن مرة بن وأهب عن يحدث العمش سمعت قال

الخآرى. إحداهما ينقى الكفين كمثل وأأخآيه المؤمن أوأ المسلم
بقراءاتي الغزال القرشي سليمان بن أحمد بن محمد بن علي عامر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد حدثنا قال إملءا، شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو حدثنا قال عليه،
قال العجلي، -يعني المقدام بن أحمد الشعث أبو حدثنا قال بالبصرة، المالكي سليمان

صلى النبي قال قالت عائاشة عن أبيه، عن عروأة عن هشام عن القاسم بن عبيد حدثنا
الرياضة تصلح لآ كما دين، أوأ حسب ذي عند إلآ الصنيعة يصلح وأسلم: "لآ وأآله عليه الله
النجيب". في إلى

عليه، بقراءاتي القاضي التوزي بن الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحسن بن محمد بن جعفر الله عبد أبو حدثنا قال الحافظ، الله عبد بن محمد أخآبرنا قال

بن الله عبيد حدثنا قال الجعفي، الكوفي الله عبد أبو تغلب بن محمد حدثنا قال العلوي،
عن جده عن أبيه عن علي بن محمد عن جده عن أبيه عن العلوي، الله عبيد بن علي
ً الجنة في وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي منزلآ
ً الجنة في ما "خآير"، له يقال ًا، أكثر وألآ منه أفضل منزلآ أصحاب إلآ يسكنه ما خآير

ًا، الله "جزاك معروأف إليه يصنع الرجل قال فإذا الناس، من خآاصة المعروأف فإنما خآير
المنزل". ذلك يعني

عبد بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو أخآبرنا قال بها، عليه بقراءاتي الكوفي الحسيني البطحاني محمد بن القاسم بن الرحمن
قال غنام، بن الله عبد حدثنا قال البكائاي، السري أبي بن الرحمن عبد بن علي الحسن

بن أسد مولى البجلي إسحاق أبي عن عنبسة بن يونس حدثنا قال العلءا، بن محمد حدثنا



ًا سمعت قال الله، عبد السوءا ظن من خآير وأالخاتم الخاتم، من خآير يقول: المانة شريح
السوءا. جليس من خآير وأالوحدة الوحدة، من خآير الصالح وأالجليس

يا أبثك لنفسه: إني الشبلي الله عبد بن الحسين بن محمد عبلى أبو أنشدنا "وأبه" قال
العطـب من أدناه المجد جـسـديطلبك ضنى قلبي
ً تحاوأل مـنـزلةفلم البـيت بقعر قنعت وأقد الـرتـب أرفع جهل
ًاصعب ألفـيتـه فإن رضاك تمم  بالشب الحيف فليس القياد أشـبـ

عبد الفتح أبو وأأنشدنا قال لفظه، من إملءا عنه الله رضي المام السيد أنشدنا "وأبه" قال
ًا لنفسه: أعالـج نباتة ابن أنشدنا قال شيظا، بن الحسين بن الواحد كنت جـنةإذا بـه دهـر
 الثمد بمص أرضى

تستـرد عارة في خآير حـوبـاتـهولآ المرءا به يعار
الجسـد يمل روأح الـقـوىوصحبة تستـكـد لذة وألآ

قـعـد قوم للرزق قام بـمـيسـورهإذا راض وأللـه
قصيدة: وأإني من لنفسه الشبلي الله عبد بن الحسن بن محمد علي أبو أنشدنا "وأبه" قال

كيل الدهر صروأف من لـبـيتـيأعالج جلـس مفرد
شغل عشت ما به شغلي أبـغـىسوى لست أني المجد وأيهنا

يذلآ وأأن يضــام أن نفـسـيلقـدري وأعفاف نخوتي وأتأبى
 أحلى بالصون الجني أرى لهاتيومن من أعذب الصاب فطعم
ًاوأألوي بالخـيلءا الدهر وأألقى ًا تـيهـ أذلآ عـنـه جـانـبـ
أشـل عـنـي كفـه مـنـهفيرجع الرفـد قبول من وأآنف

شـمـل المال من لي مـنـهليجمع اليام أستعـطـف وألآ
بخـل أشد النام في رأيتـنـيبعرضي بخـلـت كلما وألكن
ًا الورى كل ألـبـسـتـهعلى القناعة لبس وأمن وأنبـل شرف

أحمد بن سهل أنشدنا قال العتيقي، البراز أحمد بن محمد بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال
 وأالعافيه بالقوت الرضى شـكـرهعلى ألهمنـي وأالذي لنفسه: لآ منصور أنشدنا قال الديباجي،

بـاقـيه عشرة في بي زائاليقذف بغـنـى فقري بعت لآ
الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

الله نور المام الجل السيد حدثنا قال أبيه، عن الحمدوأني منصور عن إجازة يروأيه تعالى
قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال لفظه، منن إملءا قبره
حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه
قال أيوب، بن يحيى أخآبرنا قال مريم، أبي بن سعيد حدثنا قال العلف، أيوب بن يحيى

الله رسول أن أمامة أبي عن القاسم عن يزيد بن علي عن زحر، بن الله عبد حدثني
ذوأ الحال أوأ الحاذ خآفيف مؤمن عندي الناس أغبط قال: "إن وأسلم، وأآله عليه الله صلى
ًا وأكان السر في وأأطاعه ربه عبادة وأأحسن الصلة من حظ إليه يشار لآ الناس، في غامض

وأقل بواكيه، وأقلت منيته، فقال: عجلت بيده نقد ثم ذلك، على وأصبر كفاف ذوأ بالصابع،
تراثه".

الفضل بن العباس حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد عن ليث عن مسلم، بن العزيز عبد حدثنا قال عائاشة، أبو حدثنا قال السفاطي،

عليه الله صلى الله رسول أن أمامة أبي عن القاسم، عن يزيد، بن علي عن زحر بن
وأصيام، الصلة من حظ ذوأ الحاذ، خآفيف مؤمن عندي أوأليائاي أغبط قال: "من وأسلم وأآله

ًا وأكان السر، في وأأطاعه ربه، عبادة وأأحسن وأكانت بالصبع، إليه يشار لآ الناس في غامض
ًا، معيشته تراثه". وأقل بواكيه، وأقلت منيته، فعجلت ذلك، على وأصبر كفاف

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال أحمد، بن إسحاق أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
كهيل عن عابس عن الرحمن عبد عن الجعفي، الحر بن جابر حدثنا قال أحمد، أبو حدثنا

أهل نخل وأسلم: في وأآله عليه الله صلى النبي مع قال: كنت هريرة أبي عن زياد، بن
قال الله، رسول يا الجنة? قلت: بلى كنوز من كنز على أدلك هريرة: ألآ أبا يا فقال المدينة،

أبا يا فقال ساعة مشى ثم إليه، إلآ الله من ملجأ لآ بالله، إلآ قوة وألآ حول "لآ تقول
أعلم، وأرسوله الله الله? قلت على الناس حق الناس? وأما على الله حق ما هريرة: تدري

ًا، به يشركوا وألآ يعبدوأه أن الناس على الله حق قال: فإن عليه فحق ذلك فعلوا فإذا شيئ
يعذبهم". لآ أن



أخآبرنا قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بكار حدثنا قال سعيد، بن مسلم حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد الله عبد محمد أبو
السود عن إبراهيم عن حماد عن مسافر بن روأح حدثنا قال أبي، حدثنا قال الحسن، بن
فلما إليه، الله قبضه حتى ليال ثلث خآبز من محمد آل شبع ما قالت: وأالله عائاشة، عن

ًا". الدنيا علينا صب قبضه صب
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن معاذ حدثنا قال عليه، قراءاة البزار عن الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو
عثمان، أبي عن التيمي، سليمان حدثنا قال إسماعيل، حدثنا قال مسدد، حدثنا قال المثنى،

فإذا الجنة باب على وأسلم: "قمت وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أسامة، عن
إلى بهم أمر فقد النار أصحاب إلآ محبوسون الجد أصحاب وأإذا المساكين، دخآلها من عامة
النساءا". دخآلها من عامة فإذا النار باب على وأقمت النار،

مسدد، حدثنا قال معاذ، حدثنا قال بكر، أبو أخآبرنا قال محمد، بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
زيد، بن أسامة عن عثمان أبي عن التيمي سليمان حدثنا قال ذريع، بن يزيد حدثنا قال
وأذكر عامة"، فإذا الجنة باب على وأسلم: "قمت وأآله عليه الله صلى الله نبي قال قال

مثله.
التيمي، المفضل بن ياسر حدثنا قال معاذ، بن بكر أبو محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

مثله. وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أسامة عن عثمان، أبي عن
في عليه، بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال الكوفي، العامري سعيد أبي بن محمد بن علي القاسم أبو حدثنا قال بالبصرة، منزله
عن الحسن، بن الله عبد أخآبرنا قال أبي، حدثنا قال مروأان، بن محمد بن إسحق حدثنا

النصاري، أيوب أبي عن بتاتة، ابن الصبغ عن حزوأر بن علي عن السود، أبي بن منصور
المساكين حب لك جعل الله علي: "إن يا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

ًا، بهم ترضى وأجعلك ًا، بك وأيرضون أتباع لمن وأالويل فيك، وأصدق أحبك لمن فطوبى إمام
عليك". وأكذب أبغضك

أبو حدثنا قال الحسناباذي، محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد حدثنا قال الطوسي، حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

قال: إن ثابت، عن جعفر عن مطهر، بن السلم عبد حدثنا قال الورد، أبي بن سفيان بن
وأجل، عز الله في ذليل الناس في عزيز سئول، عفيف فقير، غني ذليل، عزيز المؤمن

لله". سئول الناس، عن عفيف الله إلى فقير الناس عن غني
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبران "وأبه" قال

بن الله عبد بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
أبي عن الصواف سليم بن بكر حدثنا قال الحرامي، المنذر بن إبراهيم حدثنا قال رستة،
يا فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول إلى رجل قال: أتى أنس، عن طوالة
للفاقة. أحبك? قال: فاستعد إني الله رسول

البندار عثمان بن محمد بن وأمحمد السكسكي، العزيز عبد بن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قالآ منهما، وأاحد كل على بقراءاتي

بن علي عاصم أبو حدثنا قال البصري، الله عبد بن إبراهيم مسلم أبو حدثنا قال القيطيعي،
لآ وأسلم: "ثلثة وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن أبيه عن عجلن،

المزهو". وأالعائال الكذاب، وأالمام الزاني، القيامة: الشيخ يوم إليهم الله ينظر
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قدم القزوأيني محمد بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال البصرة، جامع
أبي، حدثني قال الدمشقي، القرشي فضالة بن موسى بن محمد عمر أبو حدثنا قال علينا،

حدثنا قال الفحيمي، وأليد بن سعيد روأح أبو حدثنا قال الخوعي، عثمان بن قاسم حدثنا قال
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عن أنس عن الحسن، عن زيد، بن الواحد عبد

رسول يا قالوا النار، إلى بهم يؤمر تهامة كجبال أعمالهم أقوام القيامة يوم قال: "يجيءا
لهم عرض فإذا الليل، من هيئة وأيأخآذوأن وأيصومون يصلون كانوا نعم، مسلمين? قال الله

عليه". وأثبوا الدنيا من شيءا
قال عليه، بقراءاتي المقري الجوزداني الحسين بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الخليل حدثنا قال المثنى، ابن حدثنا قال عروأبة، أبو حدثنا قال المقري، بن بكر أبو حدثنا



الله صلى الله رسول قال قال أنس، عن قتادة عن أبي حدثني قال إبراهيم، بن عمر بن
النفس". غنى الغني بل قال العرض، كثرة الغنى وأسلم: "ليس وأآله عليه

قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن الحمال، العباس أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد الله عبد محمد أبو أخآبرنا
اليهودية، طريق في يوسف بن الرحمن عبد أبي مع قال: كنت سفيان أبي عن له، شيخ

ًا مسألته في وأأكرمه عليه فسلم نصراني فتلقاه تصنع قلت وألي فلما عليه، أنكرته إكرام
هذا صنع? قال وأما قلت بأخآي، هذا صنع ما تدري لآ إنك الصنيع? قال هذا النصراني بهذا

في من لغلمه: انظر فقال لهم، قرية العباد من تسعة وأمعه أخآي نزل الرقة من الرجل
إليهم فنظر فجاءا قال الخير، سيماءا وأجوههم في قوم القرية في فقال إليه فرجع القرية،
وأقال بها، فوصلهم درهم ألف مائاة إليهم فحمل منزله إلى فرجع الخير، فيهم فتوسم

ًا. منه يقبل أن وأاحد فأبى فيه، أنتم ما على بها استعينوا شيئ
حفظه، من بقزوأين إملءا الحافظ الخليل بن الله عبد بن الخليل يعلى أبو حدثنا "وأبه" قال

حدثنا قال ببغداد، شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا قال فتيح، بن الحسن بن محمد حدثنا قال
قيل قال الملئاي، قيس بن عمر عن سفيان، عن عينية بن إبراهيم عن يحيى، بن مهينا
فإني المؤمن، بي وأيقتدي القلب، له يخشع قميصك? قال ترقع السلم: لم عليه لعلي

من القيامة يوم بي يلحق من يقول: "أوأل وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت
عليه". فارقني الذي الحال على لقيني

بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا عنه، الله رضي المام السيد "وأبه" قال
البزار الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن
قال: وأأخآبرنا "رجع" السيد هوذ حدثنا قال الجعفي، الله عبد أبو حدثنا قال عليه، قراءاة
الحربي، الحسن بن إسحق وأحدثني قال الله، عبد بن محمد أخآبرنا قال محمد، بن محمد

قال الله، عبد بن محمد أنا قال محمد، بن محمد وأأخآبرنا "رجع" السيد، هوذ يا حدثنا قال
عن عثمان أبي عن سليمان حدثنا قال هوذ، حدثنا قال حرب، بن غالب بن محمد وأحدثنا
من عامة فإذا الجنة باب على قال: "قمت وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أسامة
وأقمت النار، إلى بهم أمر فقد النار أصحاب إلآ محبوسون الجد أصحاب وأإذا الفقراءا، يدخآلها

غالب". بن محمد الحديث فأمضى النساءا، يدخآلها من عامة فإذا النار باب على
قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الباقي عبد بن يحيى حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
بن يوسف حدثنا قال وأاضح، بن المسيب حدثنا قالآ العمري، علي بن وأالحسن المصيصي

الله رسول قال قال الله، عبد عن عبيدة أبي عن كهيل، بن سلمة عن سفيان عن أسباط
على القيامة يوم يحمله أن الله كلفه يكفيه ما فوق بني وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى

عنقه".
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الله، عبد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
الرحمن، عبد بن صدقة حدثنا قال الحسني، يحيى بن الحسن حدثنا قال عثمان، بن هشام

عليه جبريل عن وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول عن مالك بن أنس عن هشام عن
ًا لي أهان قال: "من وأتعالى تبارك الله عن السلم ترددت ما بالمحابرة، بارزني فقد وألي

منه، بد وألآ مماته وأأكره الموت يكره المؤمن، قبض في ترددي مثل فاعله أنا شيءا في
بالتوافل إلي يتقرب المؤمن عبدي يزال وألآ عليه، افترضت ما أداءا بمثل إلي تقرب وأما

ًا له كنت أحببته فإذا أحبه، حتى ًا سمع ًا، وأبصر أعطيته، سألني وأإن أجبته، دعاني إن وأمؤيد
من وأإن ذلك، لفسده أفقرته وألو الغنى إلآ إيمانه يصلح لآ لمن المؤمنين عبادي من وأإن

عبادي من وأإن ذلك، لفسده أغنيته وألو بالفقر إلآ إيمانه يصلح لآ لمن المؤمنين عبادي
المؤمنين عبادي من وأإن ذلك، لفسده أصححته وألو بالسقم إلآ إيمانه يصح لآ من المؤمنين

ذلك". لفسده أسقمهم وألو بالصحة، إلآ إيمانه يصح لآ من
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال السقاطي، الفضل بن العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال بالبصرة، منزله
العزيز، عبد بن سويد حدثنا قال بحر، بن علي حدثنا قال مكي، حدثنا قال خآليفة أبو حدثنا
الله صلى الله رسول عن يحدث ثوبان سمعت قال سلم، أبي عن وأاقد بن زيد حدثنا قال
ًا أشد عمان إلى عدن بين ما قال: "حوضي وأسلم وأآله عليه من وأأحلى اللبن من بياض

يظمأ لآ شربة منه شرب من السماءا، كنجوم وأأكوابها المسك رائاحة من وأأطيب العسل



ًا، بعدها ًا الناس وأأكثر أبد الله: فمن رسول يا قالوا المهاجرين، فقراءا القيامة يوم وأروأد
ًا، المهاجرين? قال: الشعث فقراءا ًا، الدنس رؤوأس تفتح وألآ المتنعمات، ينكحون لآ الذين ثياب

لهم". الذي الحق يعطون وألآ عليهم الذي الحق يعطون وأالذي السدد، أبواب لهم
الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد حدثنا قال غيلن، ابن طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد حدثني قال غالب، بن محمد حدثنا قال وأخآمسين، أربع سنة الخآر ربيع شهر في إملءا
قال قال أمامة، أبي عن مكحول عن الله عبد أبو ركن قالحدثنا النعمان، ابن -يعني الصمد
ينظر وألكن وأأموالكم، صوركم إلى ينظر لآ الله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول

وأأعمالكم". قلوبكم إلى
قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

وأخآمسين أربع سنة عليه قراءاة الطبراني أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
قال أوأيس، أبي بن إسماعيل حدثنا قال الصنعاني، المبارك بن علي حدثنا قال وأثلثمائاة،

عبد بن نعيم عن جده، عن أبيه عن مريم، أبي بن سعيد بن الله عبد بن إسماعيل حدثنا
ذر أبا سمعت يقول الغفاري حازم مولى زينب أبا سمع الخطاب: أنه بن عمر مولى الله

المال كثرة ذر: تقول أبا يا يقول وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت يقول،
ًا، ذلك قال نعم، الفقر? قلت المال قلة تقول قال نعم، الغنى? قلت الله رسول قال ثم ثلث

قلبه في الغني كان من القلب، في وأالفقر القلب، في وأسلم: الغنى وأآله عليه الله صلى
وأإنما الدنيا، في له كثر ما يغنه فل قلبه في الفقر كان وأمن الدنيا، في لقي ما يضره فل

شحها. نفسه يضر
أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عمر حدثنا قال محمود، بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
ابن -يعني منصور عن داوأد حدثنا قال وأهب، حدثنا قال عبيدة، أبو حدثنا قال سهل، بن

شبعنا حين وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: توفي عائاشة عن أمه عن صفية
أصفهاني. الضبي تميم ابن سهل: هو بن وأالماءا" عمر التمر السودين من

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن إبراهيم بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

عن سالم عن العمش عن معاوأية أبو حدثنا قال عثمان، بن سهل حدثنا قال شبيب،
أحدكم باب أتى لو من أمتي من وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى النبي قال ثوبان: قال

ًا فسأله ًا سأله وأإذا يعطه، لم دينار ًا سأله وألو يعطه، لم درهم سأل وألو يعطه، لم فلس
لآ طمرين ذوأ عليه، لهوانها إياه يعطها لم الدنيا الله سأل وألو إياه، الله أعطاها الجنة الله
لبره". الله على أقسم لو له، يؤبه

في عليه بقراءاتي غسان، بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال السقاطي، الفضل بن العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال بالبصرة، منزله
بن إسماعيل حدثنا قال المديني، الله عبد ابن -يعني علي حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا

-يصور هريرة أبو قال قال نهار، بن شبير عن نصر أبي عن الجريري حدثنا قال إبراهيم
ًا عشر صورته? قال: اثنا قلت: وأما قال السلم، عليه آدم صورة على الجنة- كلهم أهل ذراع

ً ًا، ستة في طولآ فقراءا وأيدخآل قال منكم، الطويل كالرجل ذراعه? قال قلت: وأما عرض
القرآن تقرأ أوأما يوم? قال نصف قلت: وأما يوم، نصف بمقدار الغنياءا قبل الجنة المسلمين

ًا "إن تعدوأن". مما سنة كألف ربك عند يوم
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبي، حدثنا قال رحيم، بن إبراهيم حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن وأأخآبرنا قال "رجع" السيد إسماعيل بن مبشر حدثنا قال
بقية حدثنا قال مصفى، بن محمد حدثنا قال عروأة، بن محمد بن إبراهيم وأحدثنا قال

ًا، "رجع" السيد بن إبراهيم وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن وأأخآبرنا قال أيض
ًا، "رجع" السيد بقية حدثنا قال مصفى، بن محمد حدثنا قال عروأة، بن محمد قال أيض

وأالحسين الدمشقي المعلى بن أحمد وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن وأأخآبرنا
حدثنا قالوا يحيى، بن معاوأية حدثنا قال عمار، بن هشام حدثنا قالآ التستري، إسحاق بن

على رجل يقول: توفي أمامة أبا سمعت قال معشر، بن غيلن حدثنا قال المنذر، بن أرطاة
ًا، له يجدوأا فلم وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عهد نجد لم إنا الله رسول يا فقالوا كفن

ًا، له وأسلم: وأآله عليه الله صلى النبي فقال دينارين، فوجدوأا مئزره، في قال: التمسوا كفن
بدمشق. قرية وأمقري المقرائاي، معشر بن غيلن صاحبكم" هذا على صلوا "كيتان،



أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثني قال مخلد، ابن حدثنا قال الزهدي، محمد بن الرحمن عبد بن الله عبيد الفضل أبو

ً ترزقني لآ يقول: اللهم الحارث بن بشر سمعت قال علءا، حدثنا قال يوسف، بن محمد مالآ
ًا وألآ ًا وألآ وألد ًا وألآ دار مني. فخذه تكرهه مما الدنيا من أعطيتني وأما خآادم

أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سمعت قال عاصم، أبي ابن حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
ًا أدهم بن إبراهيم رأى قال السايح، الحصين بن عسكر يقول: وأهو ميل تحت مستلقي

الطريق. فأخآطئوا الراحة طلبوا الذين الملوك مساكين
بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي المام السيد "وأبه" قال

الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة
عن مرة بن عمروأ شعبة حدثنا قال العصري، الرقاشي يزيد بن عمر حفص أبو حدثنا قال

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، بن الله عبد عن سلمة بن شقيق
وأافق ما بالقرآن وأيعملون بالعابدين، وأيستخفون المترفين يشرفون أقوام بال وأسلم: "ما

يدرك فيما ببعض وأيكفروأن ببعض يؤمنون ذلك فعند تركوه، أهواءاهم خآالف وأما أهواءاهم،
يدرك لآ فيما يسعون وألآ المقسوم، وأالرزق المكتوب الجل المقدوأر، القدر من سعي بغير

تبور". لآ التي وأالتجارة المشكور وأالسعي الموفور الحق من بالسعي
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن إبراهيم حدثنا قال عليه، قراءاة البزار الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو
النهدي عثمان أبا التيمي: أن سليمان حدثني قال النصاري، حدثنا قال البصري، الله عبد

باب على قال: "قمت وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن زيد بن أسامة عن حدثهم
النساءا". يدخآلها من عامة فإذا النار باب على وأقمت المساكين، دخآلها من عامة فإذا الجنة

قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الجاوأرد وأابن أبي حدثني قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
وأجرير الشهب أبو حدثنا قال داوأد، حدثنا قال يونس، حدثنا قالوا وأغيرهم، رستم بن وأعلي

بن عمران عن رجاءا أبي عن حيويه، بن وأصخر نجيح بن وأحماد رزين بن وأسلم حازم بن
فإذا الجنة على وأسلم: "اطلعت وأآله عليه الله صلى النبي قال قالآ عباس، وأابن حصين

   النساءا"ز أهلها أكثر فإذا النار وأنظرت الفقراءا، من أهلها أكثر
بقراءاتي الكوفي علي بن أحمد ابنا الحسن وأأبو الله عبيد الفضل أبو أخآبرنا "وأبه" قال

ًا، عليهما أبو حدثنا قال المأمون، بن الفضل بن الحسن بن محمد الفضل أبو أخآبرنا قالآ مع
بن محمد حدثنا قال الهيثم، بن أحمد حدثنا قال النباري، يسار بن القاسم بن محمد بكر

الخزاعي، وأهب بن حارثة عن القيسي خآالد بن معبد حدثني قال سفيان حدثنا قال كثير،
ضعيف الجنة? كل بأهل أنبئك وأسلم: "ألآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

متكبر". جواظ عتل النار? كل بأهل أنبئك ألآ لبره، تعالى الله على أقسم لو متضاعف،
أبو حدثنا قال المأمون، الفضل أبو أخآبرنا قالآ الحسين، وأأبو الفضل أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الشديد العرب عند قال: العتل عبيدة، أبي عن الثرم، عن يحيى، بن أحمد حدثنا قال بكر،
ًاوأالدهر وأالنهار الليل وأأنشد: أهلكنا ً يعدوأ معـ ًا.  معتل جدع

أبو حدثنا قال المأمون، الفضل أبو أخآبرنا قالآ الحسين، وأأبو الفضل أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال حاتم بن أحمد نصر أبو حدثنا قال عبيد، بن أحمد حدثنا قال أبي، حدثنا قال بكر،
القصير هو وأيقال الشر، في الصوت الشديد هو وأيقال المنوع، الجواحظ: الجوع يقال

ًا أركابنا وأجدوأا لرؤبة: قد نصر أبو وأأنشد البطين، ًاوأعرك دلآظـا زحمنا من غلظـ
ًايعلو لهم عناط وأسيف  الجواظا العطل ذوأ به عـياظـ

الشديد. الدلآظ: الدفع نصر أبو قال
قالآ عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن الحسن بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
أبي عن وأائال أبي بن شعبة عن داوأد حدثنا قال إهاب، بن مؤمل حدثنا قال الملك، عبد

وأالدرهم الدينار هذا وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الشعري، موسى
مهلكاكم". وأهما قبلكم كان من أهلك

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال السفاطي، الفضل بن العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال الكبير الطريفي

حدثنا قال علي، بن نصر حدثنا قال المري، مسرة بن محمد بن الله عبيد طاهر أبو حدثنا



هريرة، أبي عن الوالبي خآالد أبي عن أبيه عن سبط بن رائادة بن عمران عن داوأد، ابن
تبارك الله وأسلم: "قال وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال رفعه، إلآ أعلمه وألآ قال

صدرك ملت تفعل لم وأإن فقرك، وأأسد غنى صدرك أمل لعبادتي آدم: تفرغ بن -يا وأتعالى
ً فقرك". أسد وألم شغل

القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال البراءا، بن أحمد بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان
الملك عبد أبي عن الرحيم عبد أبي عن أعين، بن موسى حدثنا قال سليمان، بن المعافى

من نفر في وأسلم وأآله عليه الله صلى الله نبي قال: جلس أمامة، أبي عن القاسم عن
مرات- فلم يبايعني? ثلث فقال: "من يده وأسلم وأآله عليه الله صلى الله نبي فرفع أصحابه،

فعلم الثانية، أبايعك وأأنا مرة بايعتك قد وأأمي، أنت بأبي فقال ثوبان، إلآ أحد إليه يقم
ًا الناس تسألوا لآ أن الله? قال: على رسول يا أبايعك الله: رسول يا فقال الجنة، وألكم شيئ

ًا الناس أسأل وألم أبايعك إن بعثك قال: وأالذي الله، شاءا إن الجنة? قال: نعم فلي شيئ
ًا، بالحق ًا الناس أسأل لآ نبي ًا بقيت ما شيئ الدنيا". في حي

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حصبة بن الله عبيد حدثني قال حبان، بن جعفر محمدبن بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

حبان، ابن عن يزيد، بن ثابت حدثنا قال الجمحي، معاوأية بن الله عبد حدثني قال السلجي،
الليالي يبيت وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان عباس ابن عن عكرمة عن

ًا الشعير. خآبز يأكلون عامتهم وأكان عشاءا، يجدوأن ما وأأهله طاوأي
ابن وأأخآبرنا "ح" قال إسماعيل الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن عاصم حدثنا قال السدوأسي، حفص بن عمروأ وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة،
الله عبد عبد مسروأق عن وأثاب بن يحيى عن ال عن الربيع بن قيس حدثنا قال علي،

هذا ما فقال التمر، من صبر وأعنده بلل على وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: دخآل
نار، من بحار بدلها يكون أن تخشى قال: أما وألضيفناك، الله: لك رسول يا بلل? قال يا

إقللآ. العرش ذي من تخسش وألآ بلل، يا أنفق
عليه، بقراءاتي السواق عمران بن عثمان بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال
ابن -يعني حيوة حدثنا قال المقري، يزيد بن الله عبد الرحمن عبد أبي حدثنا قال موسى،
سمع إنه يقول، الختلي الرحمن عبد أبا سمع شريك: أنه بن شرحبيل أخآبرني قال شريح،

ًا عمروأ بن الله عبد صلى الله رسول مع مثليه من إلي أحب اليوم أعمله كنت يقول: خآير
وألآ الخآرة تهمنا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول مع كنا لنا وأسلم وأآله عليه الله

الدنيا. بنا مالت قد اليوم وأإنا الدنيا، تهمنا
عبد أبو حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا قال جعفر، بن أحمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
شداد، بن مسلم عن الغنوي، العلءا أبي عن التستري إبراهيم بن يزيد حدثنا قال الرحمن،

ًا عبد ترك كعب: ما بن أبي قال عمير بن عبيد عن الله أعطاه إلآ لله، إلآ يتركه لآ شيئ
ًا هو بما الله أتاه إلآ يصلح لآ حيث من فأخآذه به تهاوأن وألآ يحتسب، لآ حيث من منه خآير
يحتسب. لآ حيث من منه عليه أشد

الله عبد بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
النضر عن سليمان، بن جعفر حدثنا قال حسان، بن عبيد بن محمد حدثنا قال الحضرمي،

يعجبك -يرفعه- قال: لآ الله عبد عن الحوص أبي عن الجاروأد، أبي عن الكندي، حميد بن
ً الله عند له فإنه بالدم الذراعين رحب ً كسب امرؤ يعجبك وألآ يموت، لآ قاتل من مالآ
زاده كان وأتركه مات وأإن فيه، له يبارك لم أمسك وأإن منه، يقبل لم منه أنفق فإن حرام

النار". إلى
بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا عنه، تعالى الله رضي السيد "وأبه" قال

الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة
بن يحيى أخآبرنا قال مريم، أبي بن سعيد حدثنا قال العلف، أيوب بن يحيى حدثنا قال

قال أمامة، أبي عن القاسم، عن يزيد بن علي عن زحر بن الله عبيد حدثنا قال أيوب،
ًا، مكة بطحاءا لي ليجعل ربي علي وأسلم: "عرض وأآله عليه الله صلى الله رسول قال ذهب

ًا أشبع وألكن رب، يا لآ فقلت ًا، وأأجوع يوم وأإذ وأتذكرتك، إليك تضرعت جعت فإذا ثلث
وأشكرتك". حمدتك شبعت



بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الدرداءا أم سمعت قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه،

فقراءا يقول: "يدخآل وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت الدرداءا أبو تقول: قال
ًا بأربعين أغنيائاهم قبل الجنة أمتي سنة". أربعين أوأ خآريف

ينظر أن سره وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: قال عائاشة "وأبه" إلى
على قصبة وألآ لبنة على لبنة يضع لم فيشمر علم له رفع شاحب أشعث إلى فينظر إلي

ًا المضمار اليوم قصب، النار". أوأ الجنة وأالغاية السباق، وأغد
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

معاوأية بن الله عبد حدثني قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
على الخطاب بن عمر قال: دخآل عباس، ابن عن عكرمة عن حبان، ابن -يعني هلل عن

يا اتخذت فقال: لو جنبه، في آثر قد حصير على وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي
ًا الله رسول مثلي وألي? إنما للدنيا وأللدنيا? ما لي عمر: ما يا هذا? فقال من أوأثر فراش
فتركها. راح ثم شجرة تحت فاستظل صائاف يوم في سار كراكب الدنيا وأمثل

التمار، محمد بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن الشعبي حدثنا قال الكلبي، عن يحيى بن همام أخآبرنا قال مرزوأق، بن عمروأ حدثنا قال

لم خآرج عمر وأأن الجوع، إلآ يخرجه لم خآرج بكر أبا مسعود: أن بن الله عبد عن الحارث
أنهما أخآبراه وأأنهما عليهما، خآرج وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي وأأن الجوع، إلآ يخرجه

بن الهيثم أبو له يقال النصار من رجل منزل إلى بنا فقال: انطلقوا الجوع، إلآ يخرجهما لم
الله صلى الله برسول المرأة فرحبت قال يستسقي، ذهب بالمنزل ليس هو فإذا التيهان،

ًا وأبسطت وأبصاحبيه وأسلم وأآله عليه ًا لهم عليه الله صلى النبي فسألها عليه، فجلسوا شيئ
فيها بقربة جاءا أن يلبثوا فلم لنا، يستعذب ذهب الهيثم? قالت أبو انطلق وأسلم: أين وأآله
لهم، ذلك كره وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي فكأن شاة لهم يذبح أن وأأراد فعلقها ماءا
ًا لهم فذبح قال وأالبسر اللحم ذلك من فأكلوا النخل من بكباس فجاءا انطلق ثم عناق

نسأل الذي النعيم من عمر: هذا وأإما بكر أبو إما أحدهما فقال الماءا، من وأشربوا وأالرطب
الدنيا في أصابه شيءا على يثرب لآ وأسلم: "المؤمن وأآله عليه الله صلى النبي عنه? فقال

التام. العذق وأهو الكبس الكافرين" الكبائاس: جمع على يثرب إنما
أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الدوأري، خآلف بن هيثم حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
قال قال عمر، ابن عن مسمار بن بكير بن محمد بن هاروأن حدثنا قال رشيد، بن داوأد

أوأ وأجهه، في خآلتين: ذمامة إحدى المؤمن يعدوأ وأسلم: "لن وأآله عليه الله صلى الله رسول
ماله". في قلة

بن الحسن بن أحمد حدثنا قال محمد، بن الله عبد أخآبرنا قال طاهر، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حازم أبي عن مطرف بن محمد غسان أبو حدثنا قال الجعد، بن علي حدثنا قال مكرم،

منزل في يوقد ما وأهلل وأهلل هلل بنا يمر تقول: كان كانت أنها عائاشة عن عروأة عن
تعيشون? كنتم شيءا أي خآالة: على أي قلت نار، وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
وأالماءا. التمر السودين على قالت

بن محمد أخآبرنا قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ابن وأأخآبرنا "ح" قال يونس بن عيسى حدثنا قال ، أبي حدثنا قال الحراني، خآالد بن عمر

قال صالح، بن صفوان حدثنا قال مرثد، بن هاشم حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة،
عن سمعه عامر بن هشيم عن عثمان بن جرير حدثنا قالآ مسلم صالح بن الوليد حدثنا

خآبز وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول بيت أهل عن يفضل كان قال: ما أمامة أبي
الشعير.

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عن الملى، مسلم عن صالح بن الحسن حدثنا قال عمروأ بن إسماعيل حدثنا قال نصير،
قطني قميص وأسلم وأآله عليه الله صلى الله لرسول قال: كان عباس ابن عن مجاهد
الكمين. قصير الطول قصير

حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال طاهر، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن سعيد حدثنا قال النباري، إسحاق بن بهلول بن سليمان عن عياش ابن أخآبرنا قال

جابر بن يحيى عن الكناني، سليم بن سليمان عن عياش بن إسماعيل حدثنا قال منصور،



وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال كرب، معدي بن المقدام عن الطائاي
ًا وأعاءا آدم ابن مل محالة، لآ كان فإن صلبه، يقمن أكلت آدم ابن حسب بطنه، من شر

لنفسه". وأثلث شراب، وأثلث طعام، فثلث
أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال محمد، بن أحمد العباس أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
لقد قال الحسن، عن هشيم حدثنا قال عيسى، بن صفوان حدثنا قال علي، بن عمروأ حدثنا

ًا أدركت كان وأإن قط، طعام بصنعة منزله في أمر وأما قط ثوب منهم لحد طوى ما أقوام
الجرة أن الحسن: بلغني وأقال آجرة، جوفي في كانت ليتها يا يقول الكلة ليأكل أحدهم

قال: إنهم الله، عبد عن يزيد بن الرحمن عبد بن عمارة عن سنة، ثلثمائاة الماءا في تبقى
ًا وأأكثر صلة، أكثر كانوا وأهم وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول أصحاب من جهاد
ًا في وأأرغب الدنيا في أزهد كانوا الرحمن? قال: إنهم عبد أبا يا ذلك بم قالوا منكم، خآير

الخآرة.
بقراءاتي شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

علي، بن عمر بن أحمد حدثنا قال المغلس، بن أحمد حدثنا قال أبي، أخآبرنا قال عليه،
يا للحسن رجل قال قال سعيد أبو داوأد حدثنا قال العبدي، خآليفة أبي بن عمروأ حدثنا قال

ًا ترجع أن المبروأر? قال الحج ما سعيد أبا ًا الدنيا، في زاهد الخآرة. في راغب
قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

ابن -يعني الله عبد حدثنا قال حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
حاتم إلى رجل جاءا -قال الحصين بن عسكر يعني أيوب أبو حدثنا زكريا- قال بن محمد

الثقة الزهد رأس الزهد? قال وأوأسط الزهد رأس شيءا الرحمن: أي عبد أبا يا فقال الصم،
الخآلص. وأآخآره الصبر، وأوأسطه بالله،

بكر أبو حدثنا قال الزجي، أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سمعت قال سهل، بن الله عبد حدثنا قال بجرجرايا، المفيد بن محمد بن أحمد بن محمد
الدنيا ستر، ما وألباسه أدرك، حيث وأمسكنه وأجد، ما قوته يقول: الزاهد معاذ بن يحيى

فكرته، وأالآعتبار كلمه، وأالصمت همته، تعالى وأالله سلحه، وأالحكمة قرينه، وأالزهد سجنه،
وأالصديقون فريضته، وأالنصيحة صاحبه، وأاليقين فراشه، وأالتربة وأساده، وأالصبر قائاده، وأالعلم
وأالخآلص نديمه، وأالبكاءا علمه، وأالحكمة إدامه، وأالجوع كسبه، وأالتوكل دليله، وأالعقل أخآوته،

زاده، وأالتقوى معشره، وأالرجاءا محركه، وأالخوف حرفته، وأالعبادة شغله، وأالعمل أساسه،
وأاليام سفره، وأالحياة أمنيته، وأالليل مستغله، وأالتوفيق وأزيره، وأالمعرفة أميره، وأالسير

معتمده. وأالجنة مراحله،
الطريفي في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

الساجي، إبراهيم بن فهد حدثنا قال إجازة، لطابة بن حسن بن أحمد أخآبرني قال الكبير،
يا فقال ابنه حكيم أوأصى قال عائاشة، ابن حدثنا قال الغلبي، زكرياءا بن محمد حدثنا قال

شئت. ما وأافعل وأالنساءا هواك بني: اعص
فيه ما بعض الهوىإلى قادك هواك تعص لم أنت المعنى: إذا هذا في أنشدت "وأبه" قال

مـقـال علـيك
الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

مهدي بن نصر بن مهدي بن نصر الفتح أبو العدل السيد المام القاضي أخآبرنا قال تعالى،
بن علي بن عيسى بن المير أحمد بن علي بن عيسى بن الله عبد بن علي بن محمد بن

رحمه الزيدي السلم عليهم طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن الصغر الحسين
سنة وأخآمسمائاة وأثلثين ست سنة الخآرة جمادى من الثامن في عليه بقراءاتي تعالى الله

ثمان، سنة صفر غرة إملءا تعالى الله رحمه بالله المرشد المام السيد حدثنا قال بالري،
سعيد بن الغني عبد بانتقا عليه بقراءاتي العتيقي محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا قال

قال جدي، حدثنا قال النسوي، سفيان بن الحسن بن سعد بن إسحاق حدثنا قال الحافظ،
العالية أبي عن الحنجاب بن شعيب عن منصور بن بشر حدثنا قال رزين، بن عمار حدثنا

على الدخآول وأسلم: "اتقوا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه، عن مطرف عن
وأجل". عز الله نعم تزدروأا لآ من أحرى فإنه الغنياءا

عبيد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي التوزي بن الحسن أبو القاضي أخآبرنا السيد "وأبه" قال
إبراهيم حدثنا قال الجوهري، محمد بن أحمد حدثني قال المرزباني، عمران بن محمد الله
عن زيد بن حماد حدثنا قال المصيصي، مهدي بن إبراهيم حدثنا قال البلدي، الهيثم بن



يدعو: كان وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن عائاشة عن أبيه عن عروأة بن هشام
الغنى". فتنة من بك أعوذ إني "اللهم

الصائاغ عمر أبي أخآت بن الخبلي مهروأزمرد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال أصفهان، جامع في عليه بقراءاتي

حدثنا قال العسكري، حاتم بن بشير حدثنا قال إبان، ابن الوليد أخآبرنا قال إملءا، حبان
بن محمد عن عبيدة بن موسى حدثنا قال الصفار، وأاقد بن حماد حدثنا قال بحر، بن علي
وأآله عليه الله صلى الله رسول مع أمشي أنا قال: بينما هريرة، أبي عن القرظي كعب

الله صلى النبي له فقال مسقام، الهيئة رث الثياب رث النصار من رجل استقبله وأسلم
أعلمك وأالسقم? -قال- أفل الفقر من أرى ما بك بلغ الذي ما فلن وأسلم: "يا وأآله عليه

ًا معك أشهد أن بها سرني ما وأالسقم? قال الفقر عنك الله أذهب قلتهن إذا كلمات أوأ بدر
ًا، قال: قل علمنيهن، الله رسول هريرة: يا أبو قال القانع، الفقير أدرك ما يدركون لآ أحد

ًا يتخذ لم الذي لله وأالحمد يموت، لآ وأالذي الحي على توكلت في شريك له يكن وألم وألد
ًا" قال وأكبره الذل من وألي له يكن وألم الملك وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي فلقي تكبير

التي الكلمات أقول زلت ما حالك? قال حسن من أرى الذي ما فقال أيام، بعد هريرة أبا
علمتنيهن".
محمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال حمدان، بن علي بن أحمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال حاتم، أبي بن الرحمن عبد محمد أبو أخآبرنا قال مسجده، في إملءا القاسم بن
بن مرثد بن خآالد حدثنا قال الرحمن، عبد بن سليمان حدثنا قال الرمادي، منصور بن أحمد
لآ الناس أيها يقول: يا سعيد أبا قال: سمعت رباح أبي بن عطاءا عن أبيه عن مالك أبي

عليه الله صلى الله رسول سمعت فإني حله، غير من الرزق تطلبوا أن العسرة تحملنكم
ًا، إليك توفني يقول: اللهم وأسلم وأآله ًا، توفني وألآ فقير المساكين حملة في وأاحشرني غني
الخآرة. وأعذاب الدنيا فقر عليه اجتمع من الشقياءا أشقى فإن القيامة، يوم

القاسم أبو أخآبرنا قال البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم بن إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
وأسبعين إحدى سنة من الخآر ربيع مستهل عليه قراءاة الخرقي جعفر بن أحمد بن إبراهيم

عبد حدثنا قال خآاقان، بن يحيى بن الله عبد بن موسى مزاحم أبو حدثنا قال وأثلثمائاة،
سعيد بن مبارك حدثنا قال حفص، بن مهدي حدثنا قال الوراق، سعيد أبو عمروأ بن الله
"أربع وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال المخبر، أبي عن الفراءا خآليد عن

منه، سلمت عنه سكن وأإن مثله، كنت جاريته فإن الحمق، مجاراة للقلب، مفسدة خآلل
يكسبون" كانوا ما قلوبهم على ران تعالى: "بل الله قال وأقد للقلب، مفسدة الذنوب وأكثرة

من الله رسول يا قيل الموتى، وأمجالسة برأيهن، وأالعمل منهن، وأالآستمتاع بالنساءا وأالخلوة
غناه". أطغاه قد غني كل الموتى? قال

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بكر أبو حدثني قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عن العزيز عبد بن سويد حدثنا قال مصفى بن محمد سمعت قال سليمان، بن محمد
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال سمرة، عن الحسن، عن قتادة عن شعبة
ًا مسألته كانت عنها غني وأهو مسألة سأل "من ً إلآ وأجهه، في شيئ ما أوأ سلطان ذا رجل

منه". بد لآ
بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عن عياش بن بكر أبو حدثنا قال العجلي، زياد بن إبراهيم حدثنا قال الحضرمي، الله عبد
الغنى? ما وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: سئل الله عبد بن زر عن عاصم

الناس. أيدي في مما قال: اليأس
منزله في عليه بقراءاتي غسان، بن إبراهيم بن طلحة بن إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن بشر بن العباس حدثنا قال سيف، بن محمد بن عمر القاسم أبو حدثنا قال بالبصرة،

عن شعبة حدثنا قال داوأد، أبو حدثنا قال الله، عبد بن محمد حدثنا قال الرحجي، عيسى
آل شبع قالت: ما عائاشة عن السود عن يحدث يزيد بن الرحمن عبد سمع إسحاق أبي

يومين. الشعير خآبز من وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد
عليه بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

أبو حدثنا قال البكاءا، السري أبي بن الرحمن عبد بن علي الحسن أبو حدثنا قال بالكوفة،
الوارث عبد حدثنا قال البصري، الصواف هلل بن بشر حدثنا قال إملءا، الحضرمي جعفر

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال حصين، بن عمران عن رجاءا أبي عن أيوب عن



أهل أكثر فرأيت النار في وأنظرت الفقراءا، الجنة أهل أكثر فرأيت الجنة في وأسلم: "نظرت
النساءا". النار

محمد أبو أخآبرنا قال الرحيم، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
التوذكي سلمة أبو حدثنا قال الخزاعي، حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد
أصرع رأيتني قال: "لقد هريرة أبي عن سيرين بن محمد حدثنا قال هلل، أبو حدثنا قال
مجنون إنه فيقولون عائاشة حجرة وأبين وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول منبر بين
الجوع. إلآ بي وأما

العلف بابن المعروأف المقري الواعظ محمد بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي

حدثنا قال عمروأ، بن إسماعيل المنذر أبو حدثنا قال أبي، حدثني قال أحمد، بن الله عبد
ًا ربيعة: أن بن علي عن عبيد بن سعيد عن سفيان كان امرأتان، له كانت السلم عليه علي

ًا اشترى هذه يوم كان إذا ًا اشترى هذه يوم كان وأإذا درهم، بنصف لحم درهم. بنصف لحم
النحاس بن الحسين بن محمد أخآبرنا قال الحسني، الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

منصور بن محمد حدثنا قال عامر، بن علي بن محمد الحسين أبو حدثنا قال عليه، قراءاة
سمعت قال معاذ، أبي -عن السدي إبراهيم بن إسحاق أبو وأهو الخراز صالح أبو يزيد بن

أقرأه سنة عشرة ثلثة بالقرآن يقول: خآلوت السلم عليهما علي بن زيد الحسين أبا المام
العبادة إلآ الله فضل من ابتغوا وأجدت وأما رخآصة، الرزق طلب في وأجدت فما وأأتدبره،
وأالفقه.

بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
قتادة عن شيبان حدثنا قال محمد، بن حسن حدثنا قال منيع، بن أحمد حدثنا قال جميل،

مئزره في فوجد الصفة أهل من رجل قال: توفي أمامة أبي عن حوشب بن شهر عن
مئزره في فوجد آخآر توفي ثم وأسلم: كية، وأآله عليه الله صلى الله نبي فقال دينار،

وأسلم: كيتان. وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال ديناران،
في عليه بقراءاتي غسان، بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال الكوفي، العامري سعيد أبي بن محمد بن علي القاسم أبو حدثنا قال بالبصرة، منزله
شداد، ابن -يعني مخلد أخآبرنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبيد بن محمد بن إسحق حدثنا
ثوبان: قال عن الجعد أبي ابن سالم عن مرة بن عمر بن الله عبيد بن محمد حدثنا قال
أسأل عمر: فأنا نتخذ? قال المال المهاجرين: فأي قال نزل، ما وأالفضة الذهب في نزل لما

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول لكم
ًا وأسلم: "اتخذوأا ًا، لسان ًا ذاكر ًا، وأقلب العبادة". على تعينك مؤمنة صالحة وأزوأجة شاكر

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
حماد حدثنا قال الدستوائاي، هشام حدثنا قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا قال الخزاعي، علي

عليه الله صلى النبي قال: انطلق ذر أبي عن وأهب بن زيد عن سليمان، أبي ابن -يعني
لبيك ذر: قلت أبا يا فقال فرآني، فالتفت خآلفه، فانطلقت الغرقد، بقيع نحو وأسلم وأآله

هكذا فعل من إلآ القيامة يوم القلون هم قال: الكثروأن فداؤك، وأأنا الله، نبي يا وأسعديك
نبي يا وأسعديك لبيك ذر: فقلت أبا يا فقال الثانية وأالتفت شماله، وأعن يمينه عن وأهكذا،

وأهكذا هكذا بالمال فعل من إلآ القيامة، يوم القلون هم قال: المكثروأن فداؤك، وأأنا الله
ًا محمد لل أنه يسرني ذر: ما أبا يا فقال أحد، لنا عرض ثم شماله، وأعن يمينه عن ذهب

أعلم. وأرسوله الله قلت مثقال، أوأ دينار وأمعهم يمسى
عليه، بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

أخآبرني قال سعيد، بن محمد بن أحمد حدثنا قال الجعفري، محمد بن جعفر حدثنا قال
البارقي عمران عن مخارق، بن حصين حدثنا قال أبي، حدثني قال قراءاة، الحسن بن أحمد

السلم عليه علي عن آبائاه عن السلم عليهما علي بن زيد الحسين أبي الشهيد المام عن
المسلمين ضعاف يأتي حتى بيته من يخرج وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان

معهم. نفسي أصبر أن أمرت هؤلآءا وأيقول معهم، فيقعد
في عليه، بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال التستري، سليمان بن محمد بن أحمد الله عبد أبو حدثنا قال البصرة، جامع
إمام سليمان أبو الموي القرشي سليمان بن أيوب حدثنا قال حسان، بن أحمد بن العباس
حدثنا قال عياش، بن إسماعيل حدثنا قال الحجاج، بن القدوأس عبد حدثنا قال سلمية،



الله رسول عهد على معيشتكم كانت عائاشة: كيف سئلت قال أبيه عن عروأة بن هشام
وأسلم وأآله عليه الله صلى محمد آل شبع ما وأسلم? فقالت: وأالله وأآله عليه الله صلى
ًا ًا أيام ثلثة شبعوا وألآ الشعير، خآبز من قط شهر قدام من رفعت وألآ البر، خآبز من تباع

ً خآبز كسرة وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول التمر عنهم فضل وألآ الشبع، عن فضل
قريظة. فتحت حتى

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الحارث، بن إبراهيم حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
أبي عن مرة، بني أخآو حصين بن هلل حدثنا قال قتادة، عن إبان حدثنا قال هدية، حدثنا
ًا، نجد لم حتى قال: أعوزنا الخدري سعيد الله صلى الله رسول أتيت امرأتي: لو فقالت شيئ
وأمن الله، أعفه استعف قال: "من به وأاجهني ما أوأل فقال: فكان فسألته، وأسلم وأآله عليه

ًا عنه ندخآر لم سألنا وأمن الله، أغناه استغنى فقلت نفسي، إلى فرجعت وأجدناه". قال شيئ
الله صلى الله رسول إلى رجعت فما قال الله، ليغنني وألستغنين الله، ليعفني لستعفن

تغرفنا كادت حتى علينا مالت الدنيا إن ثم بالله، لحق حتى حاجة أسأل وأسلم وأآله عليه
الله. شاءا ما إلى

العلف بابن المعروأف المقري الواعظ محمد بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي

-وأهو المغيرة بن شريك حدثنا قال محمد، بن حسين قال: حدثنا أبي، حدثنا قال الله، عبد
أهل من وأفد السلم عليه علي على قدم قال وأهب، بن زيد المغيرة- عن بن عثمان
الله فحمد الناس فخطب نجعة، بن الجعد له يقال الخوارج رؤوأس من رجل منهم البصرة
-يعني المحسن سبيل علمت وأقد ميت فإنك الله علي: اتق يا وأقال عليه، وأأثنى تعالى

مقتول بل بيده نفسي وأالذي السلم: كل عليه علي فقال ميت، إنك قال بالمحسن-عمر- ثم
ً ثم افترى، من خآاب وأقد معهود، وأعهد مقضي، قضاءا هذه، تخضب هذا على ضربة قتل

من أبعد هذه لبوسي وأللبوسي? إن لك ما تلبس? قال أن يمنعك قال: ما لبوسه، في عاتبه
المسلم. بي يقتدي أن وأأجد الكبر

أبو حدثنا قال عليه، قراءاة التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قال عثمان، بن محمد حدثنا قال العسكري، الدقاق عبيد بن محمد بن الحسن الله عبد

بن الله عبد عن شيبان أبي عن سفيان حدثنا قال سعيد، بن عمر حدثنا قال أبي، حدثنا
الصحاح- الدراهم -يعني المفلطحة عليك بلخوا إذا نقول قال: كنا العبيد أبي عن الهذيل أبي
دينك. على وأأمسك النهر وأرد رغيفك فخذ

وأضمغة دعوهم يقال قال: كان جديم بن عثمان أبي عن سفيان حدثنا "وأبإسناده" قال
كفروأكم استطاعوا إن فإنهم قراحكم، ماءا من وأاشربوا كسرتكم، من وأكلوا الرض،

وأالفضة. الرض: الذهب وأقال: ضمغة وأأذلوكم،
الفضل أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

يزيد بن محمد بن أحمد الحسن أبو حدثني قال المقري، الرحمن عبد بن الله عبيد
قال الدوأرقي، إبراهيم بن أحمد حدثنا قال وأاصل، بن العباس أبو حدثنا قال الزعفراني،

ًا سمعت الذي المساكين إلي عبادي وأتعالى: أحب تبارك الله يقول: قال الكرخآي معروأف
طاعتي. عن فينقلبوا دنيا أعطيهم لآ أن علي كرامتهم فمن أمري، وأأطاعوا قولي، سمعوا

 الثلثون الحديث
أهلها وأذم الغيبة

الله، أسعده الكنى الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى المتقدم وأبالسناد
إجازة، الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو القاضي أخآبرني قال

إملءا عنه، الله رضي بالله المرشد المام الجل السيد قال: حدثنا قراءاة، وأالدي قال: حدثنا
الحسين بن علي بن محمد بكر أبو قال: أخآبرنا الخآرة، جماد من وأالعشرين الحادي في

إبراهيم بن محمد ابن الرحمن عبد مسلم أبو قال: أخآبرنا عليه، بقراءاتي المقري الجوزداني
قال: أخآبرنا عقدة، بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل
عن مخارق، بن حصين قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد
يغتب "وألآ السلم، عليهما علي بن زيد الحسين أبي الشهيد المام عن حسان بن خآليفة

ًا" قال: لآ بعضكم فعله. قبيح أخآيك من تذكر بعض



عبد بن إبراهيم حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
الجرمي، محمد بن سعيد حدثنا قال حنبل، بن أحمد بن الله وأعبد المخرمي، أيوب بن الله
بن الله عبد حدثنا قال الطائاي، هلل بن رميح عن وأاضح، بن يحيى ثميلة أبو حدثنا قال
انفتل فلما وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول خآلف الظهر قال: صلينا أبيه عن ريذة
ًا، علينا أقبل صلته من فقال: "يا الخدوأر، أجواف في العواتق سمعته بصوت فنادى غضبان

فإن عوارتهم، تطلبون وألآ المسلمين تذموا لآ قلبه، في اليمان يدخآل وألما أسلم من معشر
بيته". ستر في كان وألو عورته وأأبدى ستره الله هتك المسلم أخآيه عورة يطلب من

بن محمد حدثنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
قال دينار، بن إبراهيم حدثنا قال المثنى، بن علي بن أحمد حدثنا قال الزدي، الحسين

البراءا عن إسحاق، أبي عن الزيات، حبيب بن حمزة حدثنا قال سلم، بن مصعب حدثنا
في أوأ بيوتها في العواتق أسمع حتى وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: خآطبنا

من فإنه عوراتهم، تتبعوا وألآ المسلمين تغتابوا بلسانه: لآ آمن من معشر فقال: "يا خآدوأرها،
بيته". جوف في يفضحه عورته الله يتبع وأمن عورته، الله يتبع أخآيه عورة تتبع

قال الواعظ، الصالحاني إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إسماعيل بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا

الزيات حمزة حدثنا قال سلم، بن معصب حدثنا قال بويه، بن إسماعيل حدثنا قال الرازي،
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: خآطبنا عازب بن البراءا عن إسحاق، أبي عن

يؤمن وألم بلسانه آمن من معشر قال: "يا ثم خآدوأرها، أوأ بيوتها في العواتق أسمع حتى
وأمن عورته، الله يتبع أخآيه عورة يتبع من فإنه عوراتهم، تتبعوا وألآ المسلمين تغتابوا قلبه: لآ

بيته". جوف في وأهو يفضحه عورته الله يتبع
بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال

قال عجيب، بابن -يعرف الله عبد بن سعيد حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد
عن سلمة بن حماد حدثنا قال الجبار، عبد بن العلءا حدثنا قال مسعود، بن محمد حدثنا
الله صلى الله رسول أن هريرة، أبي عن صالح أبي عن العمش، عن وأاسع بن محمد
القيامة". يوم عليه الله ستر المسلم أخآاه ستر قال: "من وأسلم وأآله عليه

الحسن أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي السواق، عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
قال البزار، هشام بن خآلف حدثنا قال ذكوان، حدثنا قال الحداد، الكريم عبد ابن إدريس

قال قال هريرة، أبي عن صالح أبو ذكوان حدثنا قال العمش، حدثنا قال أسامة، أبو حدثنا
نفس الدنيا كرب من كربة أخآيه عن نفس وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول

الدنيا في عليه الله ستر مسلم على ستر وأمن القيامة، يوم كرب من كربة عليه الله
ما العبد عون في وأالله وأالخآرة، الدنيا في عليه الله يسر معسر على يسر وأمن وأالخآرة،

ًا سلك وأمن أخآيه، عون في العبد كان ًا فيها يلتمس طريق ًا له الله سهل علم إلى طريق
عليكم نزلت إلآ بينهم وأيتدارسونه الله كتاب يتلون المسجد في قوم قعد وأما الجنة،

نسبه". به يسرع لم عمله، به أبطأ وأمن الملئاكة، وأحفتهم الرحمة وأغشيتهم السكينة
المأمون بن محمد بن الصمد وأعبد التوزي، بن علي بن أحمد الحسين أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عمر أخآبرنا قالوا منهم وأاحد كل على بقراءاتي الزرار أحمد بن علي بن وأمحمد الهاشمي،

بن الواحد عبد بن محمد الحسن أبو وأأخآبرنا "ح" قال الحضرمي الحسن بن محمد بن
أبو وأأخآبرنا "ح" قال الزيات بن محمد بن عمر حفص أبو أخآبرنا قال الحريري، جعفر

القاضي وأحدثنا "ح" قال ببغداد علينا قدم السكافي أحمد بن المؤمن عبد بن محمد إسحاق
بن إسماعيل بن محمد بكر أبو أخآبرنا السكافي وأقال حدثنا قال إملءا، التنوخآي القاسم أبو

إبراهيم وأأخآبرنا "ح" قال الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن أحمد حدثنا قال الوراق، العباس
بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال ببغداد، عليه بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن

حدثنا قالوا الصفار، خآالد بن محمد بن خآالد محمد أبو حدثنا قال الدقاق، نجيب بن خآلف
هريرة، أبي عن صالح أبي عن العمش عن غياث بن حفص حدثنا قال معين، بن يحيى
ًا أقال وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عز الله أقاله عثرته مسلم

وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال البرمكي: قال روأاية القيامة". وأفي يوم وأجل
القيامة". يوم تعالى الله أقاله الدنيا، في عثرته المؤمن أخآاه أقال "من

عليه بقراءاتي المقري الجوزداني احمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال المقري، عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال بأصفهان،

العمش عن غياث بن حفص حدثنا قال زكريا، أبو معين بن يحيى حدثنا قالآ الصوفي، يعلى



أقال وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن صالح أبي عن
ًا القيامة". يوم الله أقاله عثرته، مسلم

محمد الحسين أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي التنوخآي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
سنة بالموصل المثنى بن علي بن أحمد أخآبرنا قال النحاس، الموصلي محمد ابن النضر بن

بكر أبو وأحدثنا قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي وأأخآبرنا "ح" قال وأثلثمائاة وأثلثين سبع
ًا، الوراق العباس بن إسماعيل بن محمد الحربي محمد بن عمر بن علي الحسن وأأبو لفظ

بن أحمد حدثنا قالوا عليه، قراءاة المالكي سعيد بن أحمد بن الحسن علي وأأبو الختلي،
بن حفص حدثنا قال زكريا، أبو معين بن يحيى حدثنا الصوفي: قالآ الجبار عبد بن الحسن

كما هريرة أبا أفهم يعلى: لم أبو قال هريرة، أبي عن صالح أبي عن العمش عن غياث
ًا أقال وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أريد، الله أقاله عثرته مسلم

القيامة. يوم يعلى: عثرته أبو وأجل". زاد عز
قال المذكر، الصالحاني إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال جعفر بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عبد بن الله عبد وأحدثني قال محمد، أبو أخآبرنا قال ذر، أبو وأأخآبرنا "ح" قال يحيى حدثنا
سليمان داوأد أبو حدثنا قال قرين، بن علي حدثنا قال مطرق، بن يحيى عن محمد أبو الله

إخآوانكم قال: احملوا المزني الله عبد بن بكر عن القطان، غالب عن هاشم، بني مولى
مننه رأيت من كل وأليس فيكم، كان ما على يحملوكم أن تحبون كما فيهم كان ما على

فل صلت فيك كان فإن منه، ذلك يرى من أوألى فأنت عينك، من وأقع ذلة أوأ سقطة
ًا، النبيذ من ينال السكيني وأالشعر المعصفرة صاحب فلعل بها، تعجبن منك للعهد أوأفى أحيان

للرحم أوأصل حالآته بعض في تمقته الذي فلعل به، تعجبن فل للعهد وأفاءا فيك كان إن
أكثر حالآته بعض في تمقته الذي فلعل بها، تعجبن فل للرحم صلة فيك كان وأإن منك،
ًا ًا منك أكبر هو من رأيت وأإذا منك، صوم الله وأعبد وأصلى، صام مني، خآير هذا فقل سن

ًا، مني أحدث مني، خآير هذا فقل منك، أصغر هو من رأيت وأإذا قبلي، وأجل عز وأأقل سن
ًا، ًا الدنيا عنه زوأيت مني، خآير هذا فقل مالآً، منك أقل هو من رأيت وأإذا ذنوب ًا خآيار وأنظر

ًا لك وأرأوأا أكرموك الناس رأيت وأإذا ربي، يرحمني أن إلآ لشقائاي وأأعطيتها له فقل حق
ً هذا أكبر وأاتخذ وأذنبي، بخطيئتي هذا فقل بك، استخفوا رأيتهم وأإذا علي، منهم لله تفضل

ًا لك أوأسطهم أبا لك المسلمين ًا، لك وأأصغرهم أخآ أوأ الصغير، الطفل تضرب أن أيسرك ابن
التوبة في الحياة أيام وأتدأب العباد، ذنوب عن ذنوبك الكبير? وألتشغلك الشيخ تظلم

أيام وأتدأب العباد، على به الله أنعم عما عليك به الله أنعم بما وألتشتغل وأالآستغفار،
وألآ كالعبيد، ذنوبكم في وأانظروأا كالرباب، الناس ذنوب في تنظروأا وألآ الشكر، في الحياة
ًا، عينك في الجذع وأتدع أخآيك، عين في القذاة تعاهد عدلت. ما وأالله معترض

 وأالثلثون الحادي الحديث
أهله وأذم الكبر ذكر
 بذلك يتصل وأما

الله أسعده الكنى الحسن بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
بقراءاتي الزيدي الرازي الكاتب عدي أبي بن الحسن بن حيدر بن بينمان أخآبرنا قال تعالى،

رحمه بالله المرشد المام السيد حدثنا قال وأخآمسمائاة، وأعشرين نيف سنة شهور في عليه
الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا قال إملءا، تعالى الله
"ح" قال التشملي الحصين بن علي حرمي حدثني قال العزيز، عبد بن علي حدثنا قال

قال البصري، التمار محمد بن محمد وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن وأأخآبرنا
حبيب عن العمش، عن محمد بن العزيز عبد حدثنا قالآ البريكي، إبراهيم بن عيسى حدثنا

قال قال عنه، الله رضي مسعود بن الله عبد عن جعدة، بن يحيى عن ثابت أبي بن
خآردل حبة مثقال قلبه في كان من النار يدخآل وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول

يا رجل قال كبر، من خآردل من حبة مثقال قلبه في كان من الجنة يدخآل وألآ إيمان، من
ً ثوبي يكون أن ليعجبني الله: إنه رسول ًا، وأرأسي غسيل ًا، نعلي وأشراك دهين وأذكر جديد
يحب جميل الله إن الجمال، ذلك لآ، ذلك? قال الكبر أفمن السوط، علقة ذكر حتى أشياءا،

الناس". وأازدرى الحق سفه منن الكبر وألكن الجمال،
المقري الجوزداني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي



الله رضي سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، الهمداني عقدة بن أحمد العباس
وأالعراض. للناس" قال: الصدوأد خآدك تصغر عنه: "وألآ

أبي الشهيد المام عن سالم بن محمد عن مخارق، بن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
خآدك" قال: التشديق. تصغر السلم: "وألآ عليهما علي بن زيد الحسين

السلم: عليهم آبائاه عن السلم عليهما جعفر بن موسى عن حصين، حدثنا "وأبإسناده" قال
خآدك" قال: التكبر. تصغر "وألآ

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
موسى، بن بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو

قال أيوب، أبي بن سعيد حدثنا قال المقري، يزيد بن الله عبد الرحمن عبد أبو حدثنا قال
أبيه، عن الجهني أنس عن معاذ بن سهل عن ميمون، بن الرحيم عبد مرحوم أبو حدثني

ًا عليه يقدر وأهو اللباس ترك وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال تواضع
اليمان حلل من يخيره حتى الخلئاق رؤوأس على القيامة يوم الله دعاه وأجل، عز لله

شاءا". أيها من يلبس
في عليه بقراءاتي غسان، بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال المعامري، الكوفي عبيد بن محمد بن علي القاسم أبو حدثنا قال الكبير، الطريفي

عمي حدثنا قال أحمد، بن عياد حدثنا قال الشيباني، أحمد بن جعفر بن القاسم أبو حدثنا
الجهني، عامر بن عقبة عن الحنفي، يزيد بن عمروأ عن زيد، بن ثور حدثني قال أبيه، عن
على بالتسليم ثلثة: الآبتداءا التواضع وأسلم: "رأس وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال
الرياءا وأترك المساجد، العبد وأحب المجلس، شرف عن بالمجلس وأالرضى أحد، كل

دينه". من شيءا في وأالسمعة
بن عمر بن حفص حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبي بن حرب بن السلم عبد حدثنا قال إسماعيل، بن مالك غساق أبو حدثنا قال الصباح،
أبي عن القاسم عن زيد بن علي عن زحر، بن الله عبيد عن يزيد بن مطرح المهلب

وأسلم وأآله عليه الله صلى بالنبي فمرت بذية وأكانت الرجال ترافث امرأة قال: كانت أمامة
ًا يأكل وأهو كما وأيأكل العبد، يجلس كما يجلس كيف إليه قالت: انظروأا طريان، على ثريد
وألآ مني? قالت: وأتأكل أعبد عبد وأسلم: وأأي وأآله عليه الله صلى النبي العبد? فقال يأكل

فأعطاها فيك، في مما قالت: اطعمني فناوألها، يدك قالت: ناوألتي تطعمني? قال: فكلي،
ًا ترافث فلم الحياءا، فغلبها فأكلتها، ماتت. حتى أحد

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ربيع شهر سلخ الجعة يوم عليه قراءاة الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

ربه عبد بن الحسن بن علي الحسين أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأخآمسين أربع سنة الخآر
قال السهمي، بكر بن الله عبد حدثنا قال وأمائاتين، وأتسعين سبع سنة المحرم في الخراز
معه طريق في وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان أنس عن حميد حدثنا
أم حاجة? فقال: يا إليك الله: لي رسول يا فقالت امرأة له فعرضت أصحابه، من أناس
قضت حتى إليها فجلس ففعلت إليك، أجلس حتى السكك نواحي أدنى في اجلسي فلن

حاجتها.
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

نجدة بن الوهاب عبد بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
بن معان حدثنا قال الحجاج، بن القدوأس عبد المغيرة أبو حدثنا قال الحوطي، -يعني

قال: مر أمامة أبي عن يحدث القاسم وأسمعت قال يزيد، بن علي حدثني قال رفاعة،
يمشون الناس فكان الغرقد بقيع نحو الحر شديد يوم في وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي
في يقع لئل أمامه قدمهم حتى نفسه: فجلس في ذلك وأقر النعال صوت سمع فلما خآلفه،

اخآتصرته. السيد: أنا قال القبر، عذاب في الحديث تمام وأذكر الكبر، من شيءا قلبه
محمد أبو -هو حبان ابن أخآبرنا قال الذكواني، الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال يحيى، بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد
إبراهيم، ابن عكرمة-يعني حدثنا قال الحسين، حدثنا قال سنديلة، داوأد- لقبه بن الله عبد
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أنس، عن قتادة عن يحيى عن هشام عن

الغني في القصد وأالغضب، الرض في وأالعدل وأالعلنية، السر في الله منجيات: خآشية "ثلث
بنفسه". المرءا وأإعجاب مطاع، وأشح متبع، مهلكات: هوى وأثلث وأالفقر،



الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد -وأهو الرحيم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي
سيان بن إسماعيل حدثنا قال المديني، بن علي حدثنا قال البرني، مكرم بن أحمد الحسن

بن الله عبد زعم القاسم: قال بن محمد حدثنا قال عمار، بن عكرمة حدثنا قال عبيدة، أبو
في له فقيل حطب، من حزمة رأسه على السوق في مر سلم بن الله عبد أن حنظلة

يقول: وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سمعت فإني الكبر، أدفع أن أردت فقال: إني ذلك،
الكبر". من حبة مثقال قلبه في رجل الجنة يدخآل "لآ

السكسكي العزيز عبد بن وأمحمد السواق، بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إبراهيم مسلم أبو حدثنا قال القطيعي، بكر أبو أخآبرنا قالآ منهما، وأاحد كل على بقراءاتي

قال: الله عبد بن قدامة عن نائال، بن أيمن عن عاصم أبو حدثنا قال البصري، الله عبد بن
طرد وألآ ضرب لآ الجمرة يرمي صهباءا ناقة على وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي رأيت

إليك. إليك جلد وألآ
بن أحمد -يعني السفاطي حدثنا قال عليه، بقراءاتي غسان بن إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عن عياض بن فضيل قال: سئل زنبور حدثنا قال يحيى، بن زكرياءا حدثنا قال محمد،
منه. سمعه ممن الحق وأيقبل له، وأينقاد للحق فقال: يخضع التواضع،

قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
شاذان، بن الحسين بن علي بن الله عبد القاسم أبو حدثنا قال شاذان، بن بكر أبو حدثنا
لي قال قال الصمعي، عن شبة بن عمر حدثنا قال الدوأري، علي بن سهل حدثنا قال

كانت الدنيءا تقوى وأإذا التواضع، همته كانت الشريف تقوى البرمكي: إذا خآالد بن يحيى
الناس. على التواثب همته

أبو -هو حبان ابن أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الله عبد أخآبرنا "وأبه" قال
قال الفرح، بن محمود -يعني جدي حكى قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

وأإذا الفضائال، جميع أدركت فقد تواضعت يقول: إذا العباس بن سعيد عثمان أبا سمعت
عملك. جميع أحكمت فقد العمال أخآلصت وأإذا جوارحك، جميع حفظت فقد لسانك حفظت

أنشدنا قال التوزي، بن الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
سرهكتمانه بث في أنه صبرهوهو حسن من الفتى لنفسه: عز زكريا بن المعافى الفرج أبو

 أسراره
 نشره وأبين البقاءا الثوبطول طي بين دهرهكم ريب منن له حرز

 عن الذنب كثير أمرهومحا كل في رفقه وأوأاقع أغضى من الحزم ذوأ
 كبره وأعظيم زهوه الفتىفي صغر مدى عذرهويرى بيسير وأذوأه ذا

قـــــــدره عـــلـــو لـــفـــضـــل سيدإلآ تواضع وألما

 وأالثلثون الثاني الحديث
عاقبته وأشر الرياءا ذكر
 بذلك يتصل وأما

الله أسعده الكنى الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو المام القاضي أخآبرنا قال تعالى،

رحمه المام الجل السيد حدثنا قال علينا، بقراءاته وأالدي حدثنا قال عليه، قراءاة الحمدوأني
من إملءا وأأربعمائاة وأسبعين خآمس سنة شوال من الثالث الخميس يوم في تعالى الله

حدثنا قال عليه، بقراءاتي العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا قال لفظه،
يحيى حدثنا قال الصوفي، الحسن بن أحمد حدثنا قال المالكي، سعيد ن أحمد بن الحسن

عز قوله في جبير بن سعيد عن السايب بن عطاءا عن عبيد، بن عمر حدثنا قال معين، بن
ًا" قال: ألآ ربه بعبادة يشرك وأجل: "وألآ يرائاي. أحد
الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا عنه: قال الله رضي السيد "وأبه" إلى
إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقري الجوزداني

بن أحمد أنا الكوفي، عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أنا المديني شهدل بن
أبو السلولي مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن
آبائاه عن السلم، عليهما علي بن زيد الحسين أبي المام عن خآالد بن محمد عن جنادة،

يا فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي إلى رجل قال: جاءا السلم عليهم علي عن



ربه لقاءا يرجو كان فيعجبني? فنزلت: "فمن عليه فيطلع أسره العمل أعمل الله: إني رسول
ً فليعمل ًا عمل ًا". ربه بعبادة يشرك وألآ صالح أحد

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن وأعلي القراطيسي، زيد أبو حدثنا قال أيوب، بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

الله عبد عن الغساني، الحارث بن حجر حدثنا قال منصور، بن سعيد حدثنا قالآ العزيز، عبد
ً وأكان الكتاني، عوف بن بن الملك عبد شهد أنه الرملة، على العزيز عبد ابن لعمر عامل

قد اليمان: إني أبا يا سعيد، بن عمروأ قتل يوم الجهني عقربة بن البشير قال مروأان،
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت إني بشير أبو فتكلم كلمك، إلى احتجت

القيامة يوم وأجل عز الله وأقفه وأسمعة، رياءا إلآ بها يلتمس لآ بخطبة قام يقول: "من
وأسمعة". رياءا موقف

عن عياش، بن محمد بن إبراهيم حدثنا قال سليمان، أخآبرنا قال بكر، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
صلى النبي قال: سمعت الجهني، عقربة بن بشير عن عبيد بن شريح عن زرعة بن ضمضم

وأجل عز الله وأقفه وأسمعة، رياءا إلآ يلتمس لآ بخطبة قام يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله
وأسمعة". رياءا موقف القيامة يوم

بن محمد حدثنا قال عليه، بقراءاتي البركمي أحمد بن عمر ببن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
إبراهيم بن إسماعيل حدثنا قال الحراز، السبيعي محمد بن أحمد حدثنا قال الزدي، الحسين

الزهدي عن عمر بن الله عبيد عن سفيان، عن الحباب بن زيد عن أبي حدثني قال البزار،
بقايا قال: "يا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن قال، كذا أبيه عن تميم بن عباد عن

أقاوأيل. هذا في الثوري الخفيفة". وأعن وأالشهوة الرياءا عليكم أخآاف ما أخآوف العرب: إن
البصرة، جامع في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

بن إسحق حدثنا قال العامري، الكوفي عبيد بن محمد بن علي القاسم أبو حدثنا قال
سلمة عن أبي أخآبرني قال التمار، حبيب بن القاسم بن عمروأ حدثنا قال مروأان، بن محمد

ًا سمعت قال كهيل، بن يراءا وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول يقول: قال جندب
به". الله يسمع يسمع وأمن به، الله يراءا

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال زكريا، بن قاسم أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

عن تغلب بن إبان حدثنا قال العوام، بن عباد حدثنا قال منه، وأكتبت الرحيم عبد أعطاني
وأآله عليه الله صلى الله رسول عن عمروأ بن الله عبد عن خآيثمة عن مرة بن عمروأ
وأصغره". وأحقره خآلقه، سامع به الله سمع بعلمه، الناس سمع قال: "من وأسلم

أحمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
نعيم ابو حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن
ًا مرة: كنا بن عمروأ عن العمش عن يكنى شيخ فقال الرياءا، فذكروأا عبيدة، أبي عند جلوس
سمع وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى النبي قال يقول، عمروأ بن الله عبد يزيد: سمعت أبا

وأصغره". وأحقره القيامة، يوم خآلقه سامع به الله سمع بعلمه، الناس
أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال غيلن، بن محمود عن الحضرمي، حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد ببن سليمان
عن الهيثم، عن الضريس، بن إبراهيم عن هداب حدثنا قال النحوي، خآالد بن نصر حدثنا

الخآرة بعمل الدنيا طلب وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الجاروأد،
المعلى عمروأ بن السيد: الجاروأد النار". قال في اسمه وأأثبت ذكره، وأمحق وأجهه، طمس
عليه الله صلى الله رسول عن وأله خآلف، النساب بين نسبه وأفي المنذر، أبا يكنى العبدي

أحاديث. ثلثة وأسلم وأآله
بالبصرة، منزله في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن غبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

بن إسحاق حدثنا قال الكوفي، العامري سعيد أبي بن محمد بن علي القاسم أبو حدثنا قال
بن محمد حدثنا قال شداد، ابن -يعني مخلد أخآبرنا قال أبي، حدثنا قال مروأان، بن محمد
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن مرة عن زنيد، بن الله عبيد

ًا إن رداءاها الله ألبسه إلآ عبد أسر ما فوالله شئتم ما وأسلم: "أسروأا ًا وأإن فخير، خآير شر
ًا أسر أحدكم أن لو حتى فشر، ًا، سبعين وأراءا من شر حتى الشر ذلك عليه الله أظهر مجاب
ًا". الناس في ثناؤه يكون شر

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد أخآبرنا "وأبه" قال
بن العباس بن محمد جعفر أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر ببن محمد بن الله عبد محمد



حدثنا قال ربه، عبد بن سهل حدثنا قال الفرات، بن أحمد مسعود أبو حدثنا قال أيوب،
الربيع بن محمود عن الشامي حميد عن المحاربي جامع بن غيلن بن قيس أبي بن عمروأ

ًا، وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي يقول: قال أوأس بن شداد سمعت قال هكذا وأحدثنا مرار
الداعي وأيسمعهم البصر ينقدهم وأاحد ببقيع وأالخآرين الوألين جمع إذا وأتعالى تبارك الله أن

ً يعمل كان من شريك، خآير أنا يقول اليوم أدعه فأنا شريك ه في لي كان الدنيا في عمل
ًا إلآ أقبل وألآ فليعمل ربه لقاءا يرجو كان "منن المخلصين" وأ منهم عبادك قرأ: "إلآ ثم خآالص

ً ًا عمل ًا". ربه بعبادة يشرك وألآ صالح أحد
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

سنة رجب في وأالدي بقراءاة السعدي يوسف بن محمد بن العزيز عبد الحسين أبو حدثنا
حدثنا قال الجزوأر، الحكم بن يحيى بن إبراهيم بن محمد حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين سبع

عطية، ببن حسان عن الوأزاعي حدثنا قال وأكيع، حدثنا قال الدوأرقي، إبراهيم بن يعقوب
كان ما أحبط عمله من بشيءا راءاى إذا الرجل أن بلغني قال زكريا، أبي بن الله عبد عن
فيه. راءاى الذي ذلك عمله من وأكيع: أحبط قال ذلك، قبل

قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال حكيم، بن عمر أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
بن يونس عن عباد ببن عباد حدثنا قال زياد، بن إبراهيم حدثنا قال جرزاذ، بن عثمان حدثنا
ثلثة يونس- قال -شك رفعه وأأظنه هريرة، أبي عن المقبري سعيد أبي بن سعيد عن عبيد

صنعت? له: ما فيقال بالجواد يؤتى عابد، أوأ وأعالم وأشجاع، الحساب: جواد، عند يهلكون
ً أعطيتني رب فيقول: يا فيقال: كذبت، وأجهك، ابتغاءا المعروأف وأصنعت الرحم، فوصلت مالآ

له: ما فيقال بالشجاع وأيؤتى فيهلك، قيل قال: فقد كما أوأ جواد إنك ليقال فعلت وألكن
كذبت فيقال وأجهك، ابتغاءا عدوأك وأقاتلك سبيلك، في جاهدت قد رب يا صنعت? فيقول

رب صنعت? فيقول: يا ما فيقال بالعالم وأيؤتى قيل، وأقد شجاع، إنك ليقال فعلت وألكن
ًا آتيتني ليقال فعلت وألكن كذبت، فيقال وأجهك، ابتغاءا علمي عبادك. وأأفشيت فعلمت علم

فيهلك". ذاك، قيل فقد عالم إنك
عليه، بقراءاتي النيسابوري أحمد بن الحسين بن المحسن الفتح أبو الشيخ أخآبرنا "وأبه" قال

سمعت قال الحسني، العلوي محمد بن المظفر بن محمد الحسن أبو الشريف أخآبرنا قال
أبا سمعت يقول، الرازي الله عبد بن محمد سمعت يقول، الصوفي الحسين بن محمد
ًا صانع وأفولآ، وأفهل الناس إلى المتصنع يقول: أيها إسماعيل بن سعيد عثمان ًا وأجه وأاحد

كلها. بالوجوه عليك يقبل
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي حمدان بن علي بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

جامع في ينشد الشبلي بكر أبا سمعت قال البغدادي، الهاشمي رفاعة بن زيد القاسم أبو
صالـح إني ألقاه لمن أستقلهـابقولي لآ فيك لي كذبة حوله: وأكم وأالناس المدينة

سافح وأدمعي مشغول ناحلوقلبي وأجسمي بي صلح وأأي
بن محمد الله عبد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي حمدان بن طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد حدثني قال الحسين، بن صعصعة حدثنا قال صخرة، أبو حدثنا قال البخاري، الحسن،
سمعت يقول، معاوأية أبا يقول: سمعت أكثم بن يحيى سمعت قال الجهني، الله عبد بن

الجهني: فقدمت قال صوفي، يدخآل أن من إلى أحب شيطان بيتي يدخآل يقول: لن العمش
عـصـابةحلقوا تصحبن فأنشدني: لآ الرازي داراه بن مسلم بن محمد به فحدثت الري

 للطمع الشوارب
ًافإذا تـراه بينا ركـع به بصرت مـصـلـي

يقـع مـا للفريسة دعـائاهما وأكـل يدعـو
يغرنـك فأنشدني: وألآ الرياشي الفرح بن عباس به فحدثت البصرة الجهني: فقدمت قال

السنبله شعر مـنحلق
أرملـه كل مـصـيدةلمال فإنهـا

 دوأحله أوأ إلـيهـمقوصرة أهديت لو
سفرجـلـه الهبيدأنها على لشهدوأا

يغرنك فأنشدني: لآ الحكاية بهذه فحدثته الحافظ بحر بن عمروأ على الجهني: فقدمت قال
رقـعـه قمـيص الـمـرءا من
رفـعـه عنه الكعب ظهر فوق إزار أوأ
رفـعـه قـد فــيهعلـم لآح جـديد أوأ



مـعـه تلـق متى الـصـيد تنتظر إنما
رفـعـه فـجـأة الـصـيد لقي ما فإذا
الصوف، لبست حتى الناس غلبت قال: ما الصوفي، عمران أبو الجاحظ: أخآبرني قال ثم

ناسك. مبتدع أوأ فاسق، رجلن: صوفي إلآ الناس يغلب ذاك? قال: لآ قلت: وألم قال
الله أسعده الكنى الحسين أبي بن أحمد العباس أبي أجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

مهدي بن نصر بن مهدي بن نصر الفتح أبو العدل السيد المام القاضي أخآبرني قال تعالى،
الحسين بن علي بن عيسى بن المير أحمد بن عيسى بن الله عبد بن علي بن محمد بن

تعالى الله رحمه الزيدي السلم عليهم طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن الصغر
عشر سادس الخميس يوم الله رحمه المام السيد علينا أمله قال بالري، عليه بقراءاتي

القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال صفر،
حدثنا قال الواسطي، سهل بن أسلم حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان
عن جحادة بن محمد عن منصور، بن الحكيم عبد حدثنا قال الطائاي، عيسى بن القاسم
قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن الله عبد بن جندب عن كهيل بن سلمة
له الله جعل الدنيا في لسانين ذا كان وأمن به، الله يراءا يراءا وأمن به، الله يسمع يسمع

القيامة". يوم نار من لسانين
قال عليه، قراءاة الذكواني الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا بالله المرشد السيد "وأبه" قال

عبد حدثنا قال التميمي، الهيثم بن -يعني حمدان حدثنا قال حبان، بن الله عبد محمد أخآبرنا
كهيل بن سلمة عن أخآبرنا العباس بن الجبار عبد قال قتيبة، أبو حدثنا قال عمر، بن الله
سمع وأمن به، الله راءاى راءاى قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن جندب، عن

به". تعالى الله أسمع
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الجبار، عبد بن الحسن بن أحمد حدثنا قال حبان، بن الله عبد محمد أبو حدثنا
أبو حدثنا قال غسان، بن الحارث غسان أبو حدثنا قال عرعرة، بن محمد بن إبراهيم
قال: "يجاءا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن مالك بن أنس حدثنا قال الجوفي، عمران
فيقول مختومة، صحف في القيامة يوم وأجل عز الله يدي بين فتنصب آدم بني بأعمال

ًا? فيقول إلآ منه رأينا ما رب: وأالله يا الملئاكة فتقول هذا، وأاقبلوا هذا تعالى: ألقوا الله خآير
وأجهي". به أبتغي ما إلآ العمل من أقبل لآ وأإني وأجهي، لغير عمل أعلم: إنه وأهو الله

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال التستري، سلمان بن محمد بن أحمد الله عبد أبو حدثنا قال البصرة، جامع

أبو الموي القرشي سليمان بن أيوب حدثنا قال الشامي، حسان بن أحمد بن العباس
بن عباد عن عياش بن إسماعيل حدثنا قال الرحمن، عبد بن الله عبد حدثنا قال سليمان،
الرض قال: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن عباس، ابن عن عكرمة عن منصور،

رياءا". عليها الصوف لباس من وأجل عز الله إلى تعج
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال المروأزي، محمد بن محمود أخآبرنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم،
الله عبد بن محمد عن موسى، بن الفضل حدثنا قال المروأزي، آدم بن حامد حدثنا

الله صلى الله رسول قال قال البجلي سفيان بن جندب عن كهيل بن سلمة عن العرزمي
ًا إن رداءاها، الله ألبسه إلآ سريرة عبد أسر وأسلم: "ما عليه ًا وأإن فخير خآير فشر". شر

أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال يوسف، بن هاروأن بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
عمروأ أبي بن عمروأ عن الدراوأردي، حدثنا قال السهمي، إسماعيل بن محمد بن أحمد حدثنا

الله وأسلم: "يقول وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن المقبري عن
ً عمل فمن الشرك، عن الشركاءا أغني وأجل: أنا عز منه فأنا غيري فيه فأشرك عمل

بريءا".
عليه. قال بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن الفضل خآليفة أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
شهر حدثنا قال مهرام، بن الحميد عبد حدثنا قال الطيالسي، الوليد أبو حدثنا قال الحباب،

صلى الله رسول سمعت قال أوأس، بن شداد عن غنم بن الرحمن عبد عن حوشب بن
أشرك". فقد يرائاي تصدق وأمن أشرك، فقد يرائاي صلى يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله



قال خآليفة، أبو أخآبرنا قال الله، عبد محمد أبو أخآبرنا قال محمد، طاهر أبو "وأبه" أخآبرنا
بن عمر قال: مر عمر، ابن عن قلبة أبي عن محدم أبو حدثنا قال فياض، بن شاذ حدثنا

-يعني القبر هذا صاحب من سمعته يبكيك? فقال: حديث فقال: ما يبكي، وأهو بمعاذ الخطاب
الله إلى العباد وأأحب الشرك، الرياءا أدنى يقول: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي
الهدى أئامة أوألئك يعرفوا، لم شهدوأا وأإذا يفقدوأا، لم ماتوا إذا الذين الخآفياءا، التقياءا تعالى

العلم". وأمصابيح
أبو أخآبرنا قال المقري، الجوداني الحسين بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الكوفي، عقدة بن العباس أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن الرحمن عبد مسلم
عن مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد

عبد عن أبيه، عن السلم عليهم الحسن بن الله عبد بن محمد عن السمان، مسكين
الله وأسلم: "يقول عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن العرج، الرحمن

ً عمل من شريك، خآير تعالى: أنا منه وأأنا معي شركه للذي فهو غيري فيه شرك لي عمل
بريءا".

بالبصرة، عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سعيد أبو حدثنا علينا- قال -قدم القزوأيني محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال

أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا قال بأطرابلس، الحافظ الدينوري سنبك بن أحمد بن عثمان
حدثنا قال القيسي، المنازل بن العزيز عبد بن محمد حدثنا قال بقرميسين، سلم بن

النبي قال قال بكرة، أبي عن الحسن، عن حسان بن هشام حدثنا قال بحر، بن المنهال
ً وألآ غلول، من صدقة وألآ طهور، بغير صلة الله يقبل وأسلم: "لآ عليه الله صلى في عمل
رياءا".

محمد بن علي بن وأالحسن العتيقي، أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبا سمعت قال الحكاك، جعفر حدثنا قال حيوية، بن العباس بن محمد حدثنا قالآ المقنعي،

وأما قربت فقال: لقد مرائاي، دينار: يا بن لمالك رجل يقول: قال الورد أبي بن الحسن
معرفتك. حق أحد عرفني وأما بعدت،

عبيد الفضل أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال العثماني، أحمد بن عثمان عمر أبو حدثني قال الزهري، الرحمن عبد بن الله

ًا وأسمعت قال المؤدب؛ هاشم بن جعفر وأالناس يقولون، وألآ يعملون الناس يقول: كان بشر
يعملون. وألآ يقولون اليوم

عليه، بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
سهل، بن محمد حدثني قال العزيز، عبد أخآبرنا قال قراءاة، محمد بن الحسين أخآبرنا قال
المام قال: كان مديني، له شيخ عن معاذ بن جاروأد حدثنا قال إدريس، بن خآضر حدثنا قال

الضلل من الدنيا في آدم بن يا سلمتك يقول: إنما السلم عليهما علي بن زيد الشهيد
وأعليها، لها فيما وأناقشها بالحساب نفسك فتعاهد وأتعالى، تبارك ربك رضوان إلى مطيتك

الله عبد أنت حينئذ لربها، وأتخلصها لخالقها تحرها حتى لك ليس فيما لنفسك تخرص وألآ
سعيت وأإنما لك، يرضى لآ ما على عملك من أشهدته كم آدم بن يا جنته، أهل من وأوأليه

المغترين بمدح وأتزهو الجاهلين بجهل تغتر ذا أنت ها ثم بوارك، إلى وأكدحت هلكتك في
أمرك بصلح أوألى الذي هو بنفسك? وأمن منك أعرف آدم: من بن يا ريائاك، من ظهر بما

تمهد لم قبرك إلى نزوألك وأقبل رحيلك وأقبل زوأالك وأقبل اخآترامك، قبل بادر ثم منك? بادر
ًا فيه ًا، فيه لنفسك توسد وألم معاد ًا تسكنه إنما مساد ًا فرد الرض بنات فيه تنوبك خآالي

ً أيا هوامها، فيه وأتزوأرك ًا، هاهنا فيما سدى? أتترك أغفلك? أخآلت وأما غافل إلى أتزعج آمن
للمتقين. أعدت التي الخلود دار

تراه لبعضهم: بينا أحمد بن محمد بن يوسف الفضل أبو شيخنا أنشدنا "وأبه" قال
ًافإذا  ركع به بصرت مـصـلـي

تقـع ما للفريسة بـكـائاهما وأجل يبكي
ًا معناه في أبلغ وأهو غيره أنشدنا "وأبه" قال مصليا". تراه "ذئاب
المصلى عن القلوس فرابنـينج فصام فأعجبني لغيره: صلى الفضل أبو أنشدنا "وأبه" قال

 الصائام

 وأالثلثون الثالث الحديث
وأالمراءا الولآة ذكر



 بذلك يتصل وأما المنكر عن وأالنهي بالمعروأف وأالمر
الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي المام السيد إلى "وأبالسناد" المتقدم

هشام بن محمد بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن
وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال زيدة، ابن وأأخآبرنا السيد "ح" قال أبي حدثنا قال البعلبكي،
العزيز، عبد بن سويد حدثنا قالآ الدمشقي، خآالد بن محمود حدثنا قال التستري، الحسين

استعمل الخطاب بن عمر سلمة: أن بن شفيق وأائال أبي عن الحكم أبو سيار حدثنا قال
عليك لنا خآلفك? أما فقال: ما عمر فلقيه بشر، فتخلف هوازن صدقات على عاصم بن بشر
يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت وألكن بلى، وأطاعة? فقال سمع
ًا وألي كان فإن جهنم، جسر على يوقف حتى القيامة يوم به أتي المسلمين أمر من شيئ

ًا ًا كان وأإن نجا، محسن ًا، سبعين فيه فهوى الجسر انحرف مسيئ ًا عمر فخرج خآريف كئيب
ًا، ًا أراك فقال: مالي ذر أبو فلقيه حزين ًا? قال كئيب ًا أكون أن يمنعني وأما حزين ًا، كئيب حزين

يقول: وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول يقول: سمعت عاصم بن بشر سمعت وأقد
ًا وألي "من فإن جهنم، جسر على يوقف حتى القيامة يوم به أتي المسلمين أمر من شيئ
ًا كان ًا كان وأإن نجا، محسن ًا" فقال سبعين فهوى الجسر به انحرف مسيئ ذر: وأما أبو خآريف

رسول سمعت أني أشهد قال لآ، وأسلم? قال وأآله عليه الله صلى الله رسول من سمعته
ًا وألي يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله حتى القيامة يوم به أتى الناس من أحد

ًا كان فإن جهنم، جسر على يوقف ًا كان وأإن نجا، محسن سبعين فهوى الجسر انحرف مسيئ
ًا، فمن قلبي، أوأجع قد لقلبك? قال: كلهما أوأجع الحديثين فأي مظلمة، سوداءا وأهي خآريف
إلآ نعلم لآ إنا أما بالرض، خآده وأألصق أنفه، الله سلب ذر: من أبو فيها? قال بما يأخآذها

ًا إثمها. من تنجو لآ أن فيها يعدل لآ من وأليتها أن وأعسى خآير
عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

الحسين أبو أخآبرنا قال البجلي، سنبك بن إبراهيم بن محمد بن عمر القاسم أبو أخآبرنا قال
زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشناني، مالك بن علي بن الحسن بن عمر

بن جعفر بن موسى حدثني قال العور، المروأزي إبراهيم بن موسى حدثنا قال المروأروأذي،
عن الحسين بن علي أبيه عن علي بن محمد أبيه عن محمد، بن جعفر أبيه عن محمد،

على وأسلم: "يأتي وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليه علي عن أبيه
المؤمن- مراره-يعني يصدع أن الموت يكاد حتى وألآتهم من الظلم فيه يكثر زمان الناس

من يستراح أوأ بر يستريح حتى فاصبروأا تغييره، إلى مغيث يكون وألآ الجور من يرى مما
فاجر".

قال غالب، بن محمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
ابن عن القاسم، بن روأح حدثنا قال زريع، بن يزيد حدثنا قال بسطام، بن أمية حدثنا

من وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن أبيه عن عجلن
ً به يؤتى إلآ عشرة أمير بجوره". يوثقه أوأ بعدله الله يفكه حتى القيامة يوم مغلولآ

البصرة، جامع في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد بن العباس الفضل أبو حدثنا قال التستري، سليمان بن محمد بن أحمد حدثنا قال

زيد عن عياش بن إسماعيل حدثنا قال الضحاك، بن الوهاب عبد حدثنا قال الشامي، حسان
قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أمامة، أبي عن عامر بن سليم عن مالك، بن
إلى يده مغلولة القيامة يوم وأجل عز الله أتى إلآ فوق فما عشرة أمر يلي رجل من "ما

القيامة". يوم خآزي وأآخآرها ندامة، وأأوأسطها ملمة، لها أوأ إثمه، أوأثقه أوأ بره فكه عنقه،
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن هاروأن بن حسن حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
حميد أبي بن حدثنا قال الحداد، عبيدة أبو حدثنا قال القطيعي، معمر أبو حدثنا سليمان،
سمعت قال بكرة، أبي عن العدوأي، كليب بن زياد عن أوأس بن سعيد حدثني قال الكندي،

يوم الله أكرمه الدنيا في الله سلطان أكرم يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي
القيامة". يوم الله أهانه الدنيا في الله سلطان أهان وأمن القيامة،

حدثنا قال عليه، بقراءاتي العلف بن محمد بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الله، عبد بن إبراهيم حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو

بن طريف حدثني قال الحارث، بن خآالد حدثنا قال الحجبي، الوهاب عبد بن الله عبد حدثنا
ًا، علي فرأى ثوبان قال: لقيت الحميد عبد بن يوسف حدثنا قال العنبري، وأهو عيسى، ثياب

ًا، يدي في الثياب? وأرأى بهذه تصنع فقال: ما الخواتم الخاتم? إنما بهذا تصنع فقال: ما خآاتم



ًا، بعده اتخذت قال: فما للملوك، وأآله عليه الله صلى النبي أن ثوبان فحدثنا قال خآاتم
ًا فذكر بيته، لهل دعا وأسلم، الله: أمن نبي يا فقلت السلم، عليهم وأغيرهما وأفاطمة علي

الثالثة قال: في ثم أنا? قال: فسكت، البيت أهل قلت: أمن ثم أنا? قال: فسكت، البيت أهل
ًا تأتي أن سدة، على تقم لم ما نعم، تسأله. أمير

عليه قراءاة الخطيب الرحيم عبد بن أحمد بن الرزاق عبد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
طالب أبو حدثنا قال القتات، محمد بن محمد بن الله عبد بكر أبو أخآبرنا قال بأصفهان

بن صفوان حدثني قال العنزي، الوليد بن عباد حدثني قال سوادة، بن أحمد بن الله عبيد
بن الله عبد عن الحوص أبي عن البجلي المسيب بن عيسى حدثنا قال القانسي، هبيرة

حقكم وأأما فيستوفون، حقهم أما عليكم، كانوا إذا وأأمراؤكم أنتم قال: كيف مسعود
ًا فيضيعون? قالوا ًا نصبر، إذ وأعليكم الجر فلهم فيكم عدلوا إنهم أما الجنة، تدخآلوا قال: إذ

الوزر. وأعليهم الصبر فعليكم جاروأا هم وأإن الشكر،
علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أيوب، بن سعيد حدثني قال المقري، الرحمن عبد أبو حدثنا قال السدي، موسى ابن بشر
بن عمر أن بلغه أنه مرزوأان أبو حدثني قال الرحمن، عبد بن محمد عيسى أبو حدثني قال

ًا أمر قال: "من الخطاب ً وأاستعمل أمير من عمل فيما شريكه كان للدنيا محاباه عامل
ًا أمير وأمن الله، طاعة من به عمل مما شيءا له يكن وألم الله، معصية وأاستعمل أمير
ً يكن وألم الله، طاعة من عمل فيما شريكه كان وأالمسلمين، وأجل عز لله نصيحة عامل
الله". معصية من عمل مما شيءا عليه

الرحمن عبد أبو حدثنا قال بشر، حدثنا قال أحمد، أخآبرنا قال منصور، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الرحمن عبد أبا سمع أنه الخولآني هانئ حدثني قال شريح، بن حيوة حدثنا قال المقري،

الله لسلط السلطان تسبون أنكم يقول: لولآ عمروأ بن الله عبد سمع أنه يقول، الختلي
ًا عليهم يدينونا. كما دنهم اللهم فقولوا فاعلين بد لآ كنتم وأإن تسبوهم، فل السماءا من نار

-يعني الوهاب عبد بن إبراهيم حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
الوليد بن محمد سمعت قال التمار، مخلد بن محمد حدثنا قال الهوازي، الخطيب ابن

إلى نبذه حاجة عبد في وأجل عز لله يكن لم يقول: إذا الثوري سفيان سمعت يقول،
السلطان. هؤلآءا- يعني
ببغداد الشافعية إمام طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبا القاضي سمعت "وأبه" قال

الرئااسة، قلد وأقد بنيسابور، النيسابوري المحلي الفضل أبي الرئايس مجلس في يقول: كنت
ًا، الخوارزمي بكر أبو عليه فدخآل قال بجنبه أقعده فلما اليوان، طرف إلى فاستقبله مهنئ

النفاق يرأسه لم وأإن الحسان، رأسه السلطان يرأسه لم إن الخوارزمي: الرئايس بكر أبو
ًا الـذيأضحى هـو المـير لنفسه: إن الدوألة سيف أنشدني قال الآستحقاق. ثم رأسه يوم أمير
عزله

 عدله سلطان في كان الـولآية سلطـان زال إن
ابن وأبه هلل، بن إبراهيم بن المحسن بن هلل الحسين أبو الرئايس أنشدنا "وأبه" قال

يأتي متى صنيعـكـمفحتى بسوءا الدنيا لنفسه: تكدرت جدي أنشدني قال المسلم، الصافي
 الصفو بفقدهم

 وأالسطو الظلم فاخآروأا إن سـبةوأفخرهم وأالـعـدل العفو يروأن أناس
الله أسعده الكنى الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبإسناده" المتقدم

مهدي بن نصر بن مهدي بن نصر الفتح أبو العدل السيد المام القاضي أخآبرنا قال تعالى،
الحسين بن علي بن عيسى بن المير أحمد بن عيسى بن الله عبد بن علي بن محمد بن

تعالى الله رحمه الزيدي السلم عليهم طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن الصغر
أبو أخآبنرا قال تعالى، الله رحمه بالله المرشد المام السيد حدثنا قال بالري، عليه بقراءاتي

القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر
أبي بن سعيد بن محمد بن الله عبد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان

أخآبرنا قال ريذة، ابن وأأخآبرنا "ح" قال الفريابي يوسف بن محمد حدثنا قال مريم،
ابن وأأخآبرنا "رجع" قال نعيم أبو حدثنا قال العزيز، عبد بن علي وأحدثنا قال الطبراني،

الحضرمي، الله عبد بن وأمحمد العزيز عبد بن علي وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة،
عاصم عن الشعبي عن حصين، أبي عن سفيان حدثنا قال يونس، بن أحمد حدثنا قالآ

وأنحن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول إلينا قال: خآرج عجرة بن كعب عن العدوأي
فصدقهم عليهم دخآل فمن أمراءا، بعدي سيكون فقال: إنه أدم، من وأسادة على جلوس



لم وأمن الحوض على يرد وألم منه، وألست مني، فليس ظلمهم على وأأعانهم بكذبهم
الحوض". على وأارد أوأل وأهو منه وأأنا مني فهو ظلمهم على يعنهم وألم بكذبهم يصدقهم

عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا قال السيد "وأبه" إلى
الحسين أبو أخآبرنا قال البجلي، سنبك بن إبراهيم بن محمد بن عمر القاسم أبو أخآبرنا قال
زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشناني، مالك ابن علي بن الحسن بن عمر

جعفر بن موسى حدثني قال العور، المروأزي إبراهيم بن موسى حدثنا قال المعروأروأذي،
عليهم علي عن أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن علي بن محمد الربيع عن محمد بن

ًا أمتي من وألي وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، فلم شيئ
أجمعين". وأالناس وأالملئاكة الله لعنة فعليه بينهم يعدل

وأسلم: "يكون وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليه علي "وأبإسناده" عن
ظلمة". وأوأزراءا فسقة، وأقضاة خآونة، وأأمراءا جورة، وألآة

وأسلم: "يؤتى وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليه علي "وأبإسناده" عن
المسلمين أمر من يتول لم وأأنه الرض، إلى السماءا من سقط أنه يتمنى العادل بالوالي
ًا". شيئ

عليه، قراءاة الكاتب الشاطر بن محمد بن الوهاب عبد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثني قال الجربي، الختلي الحسن بن محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال

سليمان حدثنا قال الترمذي، يعني الحسن بن أحمد حدثنا قال الشاشي، الحسن -يعني حاتم
القاسم، بن الله عبيد حدثنا قال شيبه، ابن شبيب بن الرحمن عبد وأحدثنا قال أحمد، بن

قال السقع، بن وأائالة عن الهذلي أسامة بن المليح أبي عن ثعلبة بن العلءا حدثني قال
ًا عنه أسأل لآ أمر في الله: أفتني رسول يا قلت وأإن نفسك بعدك? قال: "استفت أحد

صدرك إلى يدك الله? قال: تضم رسول يا ذلك أعلم أن لي قال: فكيف المفتون، أفتاك
مخافة الصغير يدع المسلم الورع وأإن الحرام، إلى يسكن وألآ الحلل إلى يسكن القلب فإن
غير من الكسب طلب الحريص? قال: من الله: فمن رسول يا قلت قال الكبير، في يقع أن

رسول يا قلت قال الشبهات، ترك من الورع? قال الله: فمن رسول يا قلت قال وأجهه،
الله: فمن رسول يا قلت الظلم، على قومه الرجل يعين المعصية? قال: أن الله: فما

الجهاد الله: وأأي رسول يا قلت وأأموالهم، دمائاهم على المؤمنين أمنه المؤمن? قال: من
جائار". إمام عند حق أفضل? قال: كلمة

حدثنا قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عمر بن جامع حدثنا قال الكوفي، بشر بن سفيان حدثنا قال المصري، غليب بن الحسن

النبي عن عنه الله رضي عباس ابن عن دينار، بن عمروأ عن الطائافي مسلم بن محم عن
نمت قبلها فإن العافية، له بسطت إلآ وألآية أحد وألي قال: "ما وأسلم وأآله عليه الله صلى

يطلب عنها? قال حفر عباس: ما لآبن قلت له، طاقة لآ ما له فتح عنها حفر وأإن له،
وأالعورات". العثرات

قال عليه، قراءاة المعدل أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد عامر-يعني ابن حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

سفيان أبي عن العمش، عن طلحة بن زياد حدثنا قالآ وأعمي، أبي حدثنا قال إبراهيم، بن
امرئ وأسلم: "أيما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال سعيد، أبي عن نضرة أبي عن
الجنة". عليه الله حرم بالنصيحة رعيته يحط لم

قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال وأثلثمائاة، وأسبعين اثنتين سنة بجرجرايا المفيد محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا
في تميم بن محمد الله عبد أبو حدثني قال السبيعي، محمد بن جعفر بن عثمان حدثنا

عن سماك عن شريك حدثنا قال الصفهاني، سعيد بن محمد حدثنا قال بالبصرة، القرابيس
الرحمن عبد عن الحسن عن العلءا بن عمروأ أبي وأعن سمرة بن الرحمن عبد عن الحسن

أوألها فإن المارة، تسأل وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال سمرة، بن
القيامة". يوم عذاب وأثالثها ندامة، وأثانيها ملمة،

القاسم أبو أخآبرنا قال ريذة، بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال حنبل، بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان

النصيبي حمزة عن الحرري، محمد أبي عن شهاب ابن حدثنا قال الواسطي، أبان بن محمد
وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن دينار بن عمروأ عن

ًا بباطله ليدحض بباطل أعان عليه الله صلى رسوله وأذمة تعالى الله ذمة من برئ فقد حق



من له يدخآر ما مع أذله ليذله الرض في تعالى الله سلطان إلى مشى وأمن وأسلم، وأآله
ًا المسلمين أمر من تولى وأمن نبيه، وأسنة الله كتاب الله سلطان القيامة، يوم الخزي شيئ

ً عليهم وأيستعمل وأسنة تعالى الله بكتاب وأأعلم بذلك أوألى هو من فيهم أن يعلم وأهو رجالآ
حوائاج ترك وأمن المؤمنين، وأجميع وأرسوله الله خآان فقد وأسلم وأآله عليه الله صلى رسوله
ًا أكل وأمن حقهم، إليهم وأيؤدي حوائاجهم يقضي حتى حاجته في الله ينظر لم الناس درهم

ًا به". أوألى فالنار سحت من لحمه نبت وأمن زنية، وأثلثون ثلث فهو رب
الرازي سلم بن الرحمن عبد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
عن سلم، بن جنادة حدثنا قال عثمان، بن سهل حدثنا قالآ التستري، إسحاق بن وأالحسين

عبد عن جده عن أبيه عن مسعود، بن عتبة بن الله عبد بن عتبة عن عمر بن الله عبيد
السلطان أحدكم تخوف قال: "إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن مسعود، بن الله

ًا لي كن العظيم، العرش وأرب السبع السماوأات رب فليقل: اللهم بن فلن شر من جار
وأجل جارك، عز منهم، أحد علي يفرط أن وأأتباعهم الجن تريد- وأشر الذي -يعني فلن

غيرك". إله وألآ ثناؤك،
محمد حدثنا قال حبان، ابن أخآبرنا قال الذكواني، الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

مجيز عن سفيان عن يحكي سفيان أبا سمعت قال رستة، حدثنا قال عمروأ، بن أحمد بن
كرامتهم. أخآاف إني هوانهم، أخآاف أني فقال: تروأن المراءا عنده ذكر أنه سفيان، عن

ملك لنفسه: لنا هندة بن الفرج أبو أنشدني قال مجيءا، بن أحمد المظفر أنشدنا "وأبه" قال
مـتـوج السـلح يوم أنه أيةسوى لـلـمـلـك فـيه ما

 أعرج وأالعود الظل استوى فـاسـدوأكيف وأهو الورى لصلح أقيم
عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقري الجوزداني بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

أخآبرنا قال عقدة، بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني، الرحمن
مخارق بن حصين حدثني قال أبي، حدثني قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد

قال قال السلم، عليهما علي بن زيد الحسين أبي الشهيد المام عن سالم، بن محمد عن
السنن. استقامت أقيمت إذا فريضة، المنكر عن وأالنهي بالمعروأف السلم: المر عليه علي

حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الواسطي، سفيان بن محمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

دار إلى وأأوأمأ الجوار، دار في الثوري سفيان أخآبرنا قال حبيش، بن محمد حدثنا قال
سفيان فقال حسان، بن سعيد عليه فدخآل قال نعوده، سفيان على دخآلنا وأإنما العطارين

عن شيبة، بنت صفية عن صالح أم حدثتني قال صالح، أم عن حدثتني الذي الحديث الثوري
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قالت وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي زوأج حبيبة أم

عند رجل فقال المنكر، عن وأنهيه بالمعروأف أمره خآل ما عليه كله آدم ابن وأسلم: "كلم
في يقول وأجل عز الله تسمع شدته? ألم سفيان: وأما قال الحديث? قال هذا أشد سفيان: ما
الناس" أوأ بين إصلح أوأ معروأف أوأ بصدقة أمر من إلآ نجواهم من كثير في خآير كتابه: "لآ

ًا وأالملئاكة الروأح يقوم كتابه: "يوم في يقول تعالى الله تسمع لم من إلآ يتكلمون لآ صف
ًا" هذا وأقال الرحمن له أذن بعينه. صواب

حدثنا قال هاروأن، بن موسى حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
-يعني سالم عن مرة بن عمروأ عن المسيب، بن العلءا عن الحافظ هشام بن خآلف

وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، ابن عن عبيدة أبي عن الفطس
ًا الناهي نهاه بالخطيئة منهم العامل عمل إذا كانوا قبلكم كان من "إن كان إذا حتى تعذير
منهم ذلك الله رأى فلما بالمس، خآطيئته على يره لم كأنه وأشاربه وأآكله جالسه الغد

بما ذلك مريم بن وأعيسى داوأد نبيهم لسان على لعنهم ثم بعض على بعضهم بقلوب ضرب
وألتأخآذن المنكر عن وألتنهن بالمعروأف لتأمرن بيده محمد نفس وأالذي يعتدوأن، وأكانوا عصوا
ًا الحق على وألتأطرنه الظالم يد على ثم بعض على بعضكم بقلوب الله ليضربن أوأ أطر

تقهروأنه. خآلف: تأطروأنه لعنهم" قال كما ليلعنكم
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال عيسى، بن إسماعيل حدثنا قال علوية، بن الحسن أخآبرنا قال حبان، ابن أخآبرنا
عبد بن سلمة أبي عن زيد بن محمد عن الثوري شعبان حدثنا قال بشر، بن إسحق

ليخرجن بيده نفسي قال: "وأالذي وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن أبيه عن الرحمن،
وأكفوا المعاصي، أهل داهنوا مما وأالخنازير، القردة صورة في قبورهم من ناس أمتي من
يستطيعون". وأهم نهيهم عن



حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
العلوي، علي بن الحسن حدثني قال بجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو

الله عبد بن موسى الحسن أبو حدثنا قال العلوي، إبراهيم بن محمد بن علي حدثني قال
عن السلم، عليهما طالب أبي بن علي بن الحسن بن الحسن بن الله عبد بن موسى بن

عليهما علي بن الحسن جده عن الحسن بن الحسن بن الله عبد أبيه عن جده عن أبيه
بن الحسن جده عن الحسن بن الحسن بن الله عبد أبيه عن جده عن أبيه عن السلم،

المعاصي أهل وأسلم: "ألقوا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهما علي
المكفهرة". بالوجوه

حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبي بن الحسن بن موسى حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

عمروأ بن الحسين عن الثوري سفيان حدثنا قال حذيفة، أبو حدثنا قال النسائاي، عباد
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عمروأ، بن الله عبد عن الزنير أبي عن الفقيمي

منها". تودع فقد ظالم، إنك له تقول أن الظالم تهاب أمتي رأيت وأسلم: "إذا
أبو حدثنا قال المقري، الجوزداني الحسين بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الكوفي، عقدة ابن أخآبرنا قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم
عن مخارق بن حصين حدثنا قال أب، حدثنا قال سعيد، بن الحسن بن أحمد حدثنا قال

عن عيينة أبي عن بذيمة بن علي عن قطاف بن الوهاب وأعبد خآالد بن وأمحمد العمش،
بني من الرجل وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود، بن الله عبد

وأخآليطه، أكيله يكون أن ذلك يمنعه لآ ثم فينهاه المعصية على الرجل يرى كان إسرائايل
وأعيسى داوأد نبيهم لسان على وألعنهم بعض على بعضهم بقلوب ضرب ذلك الله رأى فلما
ًا وأكان وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال ثم مريم، ابن فجلس: "وأالذي متكئ

كما يلعنكم أوأ السفيه يد على وألتأخآذن المنكر عن وألتنهون بالمعروأف لتأمرن بيده نفسي
لعنهم".

أبو حدثنا قال غنام، بن عبيد حدثنا قل الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
بن علي عن العمش عن أبيه عن عبيد أبي بن محمد حدثنا قال الرحمن، عبد بن بكر

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال مسعود، بن الله عبد قال قال عبيدة، أبي عن بذيمة
يعملون، كانوا عما وأعلماؤهم قراؤهم نهاهم بالمعاصي علموا لما إسرائايل بني وأسلم: "إن

على لعنهم ثم بعض، على بعضهم قلوب الله فضرب معاشهم، في فخالطوهم فعصوهم
ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول جلس ثم مريم، بن وأعيسى داوأد لسان ثم متكئ

ًا" أبو الحق على تأطروأهم حتى بيده نفسي وأالذي قال: "كل المسعودي الوأل: هو عبيدة أطر
مسعود. بن الله عبد بن عامر وأالخآر: هو معن، ابن وأهو

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الحربي الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا قال شاهين، بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص
الصفهاني، محمد أبو قتيبة بن يوسف بن الحجاج حدثنا قال النصاري، الحسين بن محمد

ابن عن الضحاك عن عدي، ابن -يعني الزبير حدثني قال الحسين، بن بشر حدثنا قال
المنكر، عن وأأنهى بالمعروأف آمر أن أريد عباس: إني ابن يا فقال رجل جاءا قال عباس

الله كتاب في أحرف بثلثة تفتضح أن تحسن لم إن قال أرجو، ذلك? قال بلغت أوأ قال
قال لآ، الية? قال هذه أنفسكم" أحكمت وأتنسون بالبر الناس قوله: "أتأمروأن قال فافعل،

ًا كبر تفعلون لآ ما تقولون تعالى: "لم قوله الثاني? قال فالحرف ما تقولوا أن الله عند مقت
شعيب: الصالح العبد قوله الثالث? قال فالحرف قال لآ، الية? قال هذه تفعلون" أحكمت لآ

بنفسك. فابدأ قال لآ، هذه? قال عنه". أحكمت أنهاكم ما إلى أخآالفكم أن أريد "ما
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الجمال، يزيد بن أحمد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن عباد بن محمد بكر أبو
قال الطفيل، أبي عن ثابت أبي بن حبيب عن الثوري سفيان حدثنا قال عقبة، بن قبيضة

بقلبه. وألآ بلسانه وألآ بيده المنكر ينكر لآ الحياءا? قال: الذي ميت لحذيفة: ما قيل
حبان، ابن أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد بن طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

ًا الوراق: أيا لمحمود محمود بن الله عبيد حدثنا قال يجحده كيف اللهأم يعصى كيف عجب
جـاحـد

ًا تـحـريكةوأتسكينة كـل في وألله شـاهـد أبـد
وأاحـد أنـه علـى آيةتدل لـه شـيءا كل وأفي



 وأالثلثون الرابع الحديث
الشهود وأإكرام القضاة

 بذلك يتصل وأما
الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو المام القاضي أخآبرنا قال تعالى،
الله رضي المام السيد حدثنا قال علينا، بقراءاته وأالدي حدثنا قال عليه، قراءاة الحمدوأني

الجوزداني أحمد بن الحسين بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا عنه
شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي المقرئ

قال الهمداني، الكوفي عقدة بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني،
بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا

الخطاب" قال: علم "وأفصل السلم عليهم آبائاه عن أبيه عن جعفر بن موسى عن المخارث
القضاءا.

بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
السمسار، شعيب بن علي بن محمد حدثنا قال الطبراني، سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال
أبي عن عبيدة بن سعيد عن العمش عن شريك حدثنا قال بشر، بن الحسن حدثنا قال

النار، في ثلثة: قاضيان وأسلم: "القضاة عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه، عن بريدة
يعلم لآ وأهو قضى وأقاض النار، في فذاك يعلم وأهو حق بغير قضى قاض الجنة، في وأقاض
الجنة". في فذاك بالحق قضى وأقاض النار، في فذاك الناس حقوق فأهلك

علي بن زيد الحسين أبي المام عن الزهر بن الله عبد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
القضاءا. الصراط" قال: عدل سواءا إلى السلم: "وأاهدنا عليهما

عنه الله رضي عباس ابن عن أبيه، عن الصمد عبد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
وأاليمان. الخطاب" قال: الشهود "وأفصل

علي بن زيد الحسين أبي المام عن الزبير، بن فضيل عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
عز الله أنزل ما بغير الحاكمون الله" قال: هم سبيل عن يضلون الذين "إن السلم عليهما
وأجل.

عليهم آبائاه عن أبيه عن الحسن بن الله عبد بن محمد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
عز الله أنزل ما بغير حكم من إلآ يدفعه لآ باب أبواب" قال: لجهنم سبعة "لها السلم
وأجل.

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الواعظ أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الباغندي، -يعني سليمان بن محمد حدثنا قال البربهاري، كوثر بن الحسن بن محمد بحر أبو

بن بلل عن الثعلبي، العلى عبد عن عوانة أبو حدثنا قال حماد، بن يحيى حدثنا قال
قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن مالك، بن أنس عن خآيثمة، عن مرداس،

وأجل عز الله أنزل عليه أكره وأمن نفسه، إلى وأكل الشفعاءا عليه وأسأل القضاءا ابتغي
ًا يسدده". ملك

حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
الله عبد حدثنا قال علوية، بن بيان حدثنا قال الخلل، حسان بن خآلف بن محمد بكر أبو
بن بلل عن الثعلبي، عامر بن العلى عبد عن إسرائايل، عن وأكيع، حدثنا قال عمر، بن

سأل وأسلم: "من عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن موسى، أبي
له". فسد ملك عليه نزل عليه جبر وأمن نفسه، إلى وأكل القضاءا

الثقفي محمود بن أحمد بن الله عبد بن محمد بن الفضيل القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي

بن عتبة عن عياش بن إسماعيل حدثنا قال مالك، بن مخلد حدثنا قال عروأبة، أبو حدثنا
حكم وأسلم: "إذا عليه الله صلى النبي قال قال أبيه، عن بريدة بن سليمان عن حكيم أبي

القيامة". يوم إليه الله ينظر لم الدنيا ابتغاءا أهله غير إلى الحل صرف شاءا فإن حكم
عمر الحسين أبو أخآبرنا قال البجلي، سنبك بن محمد بن عمر القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال المروأروأذي، زكريا بن محمد بكر أبو حدثنا قال الشناني، مالك بن علي بن الحسن بن
أبيه عن محمد بن جعفر بن موسى حدثني قال العور، المروأزي إبراهيم بن موسى حدثنا

أخآذ إذا وأسلم: "القاضي عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي عن
النار". فدخآل اليمان منه نزع حكمه في جار وأإذا الكفر، به بلغت الرشوة



لآ علي وأسلم: "يا عليه الله صلى الله رسول قال قال السالم، عليه علي "وأبإسناده" عن
ًا". منهما تسمع حتى خآصمين بين تقض جميع

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن إبراهيم حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

عبد حدثنا قال عمر، بن الله عبد بن القاسم حدثنا قال يحيى، بن كثير حدثنا قال الحارث،
صلى الله رسول قال قال سعيد، أبي عن أبيه عن طوالة، أبي بن الرحمن عبد بن الله
ريان". شبعان وأهو إلآ القاضي يقض وأسلم: "لآ عليه الله

بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الوراق أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال
أبي حدثني قال حنبل، بن أحمد بن الله عبد حدثنا قال إجازة، حمدان بن جعفر بن أحمد

قال القضاءا، وألي شبرمة- وأكان ابن شيعته-يعني عزلوه لما قال معمر، عن الرزاق عبد عن
عروأة: أبا يا فقال إلي نظر أحد معنا يكن لم المسير وأإياه وأأفردني الناس انصرف فلما
ًا هذا بقميصي أستبدل لم أني أما الله، احمد لي فقال ساعة سكت ثم دخآلتها، منذ قميص

إليه. سبيل فل الحرام وأأما حللآً، لك أقول عروأة: إنما أبا يا
بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الثقفي محمود بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال

جعفر بن محمد الطيب أبو حدثنا قال عليه، قراءاة المقري بن عاصم بن علي بن إبراهيم
معروأف، بن هاروأن حدثنا قال الزهري، سعد بن الله عبيد حدثنا قال بمنتج، المنتجي الرداد

الردن قضاءا على نسي بن عبادة قال: كان عثمان بن الله عبد بن ضمرة حدثنا قال
قضى فلما عليه، فقضى عسل جرة أوأ عسل قلة أحدهما لخآية فأهدى رجلن، إليه فاخآتصم

القلة. ذهبت فلن يا قال
فراءاة بموري المعروأف البيع محمد بن علي بن الحسين الله عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الري قدم الشيباني سفيان بن الحسن بن سعد بن إسحاق يعقوب أبو أخآبرنا قال عليه،
ًا، إبراهيم حدثنا قال النسوي، الشيباني سفيان بن الحسن العباس أبو حدي أخآبرنا قال حاج
عبد بن إسماعيل عن العزيز، عبد ابن سعيد- يعني حدثنا قال الغساني، هشام ابن -يعني
الرض في من لديان يقول: وأيل الخطاب بن عمر سمعت يقول الشعري، غنم عن الله،
رهب وألآ غرب على يقض وألم بالحق، وأقضى العدل، أم من إلآ السماءا، في من ديان من
وأيزيد معاوأية الحديث بهذا غنم: حدثت ابن قال عينيه، بين مرآة الله كتاب وأجعل قرابة، وألآ

الملك. وأعبد
قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

وأحفظه، لفظه من البجلي القاضي سنبك بن إبراهيم بن محمد بن عمر القاسم أبو أخآبرنا
قال: كنت ذر أبي ابنه دكان في وأهو الباغندي سليمان بن محمد بن محمد حدثني قال
توقيع فخرج أبي، بقرب المخزوأمي أيوب بن محمد بن الله عبد وأكان رأى، من بسر

على وأقفت حتى بغداد إلى رأى من سر من الحال في فانحدرت القضاءا، بتقليده الخليفة
هي? قال ما بخير الله فقال: بشرك له: البشري، فقلت إلي، فخرج ببابه، أيوب بن الله عبد

-أبو بغداد أبو رأى، من سر البلدين: إما لحد القضاءا بتقليدك السلطان توقيع قلت: خآرج
أصحاب وأجاءا بالنار، الله وأقال: بشرك الباب فأطبق فيه- قال شك سنبك بن القاسم

فانصرفوا. لهم يظهر فلم إليه السلطان
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبا سمعت قال المقري، علي بن عاصم بن علي ببن إبراهيم بن محمد بكر أبو حدثنا
يقول: ينبغي عياض بن الفضيل سمعت يقول مردوأيه، بن الصمد عبد سمعت قال يعلى،

ًا يكون أن للقاضي ًا مكانه، في يوم ًا له أن وأيعلم قضائاه، في وأيوم عز الله يدي بين موقف
وأجل.

يقول، الجوزاني المقري أحمد بن الحسين بن علي بن محمد بكر أبا سمعت "وأبه" قال
العزيز عبد سمعت يقول، المقري بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبا سمعت
فلم استقضى يقول: من الشافعي سمعت يقول، المزني سمعت يقول، رجاءا أبي ابن -يعني
سارق. فهو يفتقر

في عليه بقراءات موسكان بن يوسف بن الحسين بن محمد عمر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحسن بن أحمد العباس أبا سمعت قال بالبصرة، السعديين سكة باب قرب قنطرة مسجد

إبراهيم بن محمد الله عبد أبا سمعت يقول، إملءا بطانة بن إسماعيل ن محمد بن
يروأي القمي موسى بن علي سمعت يقول، إبراهيم بن إسحاق أبا سمعت يقول القاضي،



خآبز يقول: كسرة أنشد القضاءا عليه عرض لما البصري: أنه علي أبو موسى بن أحمد عن
 السلمه مع ثوب مـاءاوأسحق وأقعب

نـدامـه بعده من نعـيميكون في العيش من خآير
الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا عنه، الله رضي السيد "وأبه" قال

عبد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي
خآلف حدثنا قال الجماني، الحميد عبد بن يحيى حدثنا قال العزيز، عبد ببن محمد بن الله
عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه، عن بردة أبي عن هاشم أبي عن خآليفة، بن

ًا علم رجل الجنة، في وأوأاحد النار في ثلثة: اثنان وأسلم: "القضاة في هو بعلمه فقضى علم
النار". في فهو يعلم ما بغير قضى وأرجل النار، في فهو بجهل قضى وأرجل الجنة،

القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريدة بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
"ح" قال الطباع عيسى بن محمد حدثنا قال الذني، قرة بن طالب وأحدثنا قال الطبراني

محمد حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال بكر، أبو وأأخآبرنا السيد
بن عبيد وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال بكر، أبو وأأخآبرنا "ح" قال الصفهاني سعيد بن

ليث عن زائادة، أبي بن زكريا بن يحيى حدثنا قالوا شيبة، أبي بن بكر أبو حدثنا قال غنام،
الله صلى الله رسول قال: لعن ثوبان عن إدريس أبي عن زرعة، أبي عن سليم أبي بن

وأالرائاش. وأالمرتشي الراشي وأسلم عليه
أبو أخآبرنا قال المقري، الجوزداني الحسين بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال شهدل، بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم
أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن ببن أحمد أخآبرنا قال عقدة، بن سعيد بن

بن زيد الحسين أبي الشهيد المام عن عربي بن يعقوب عن مخارق، بن حصين حدثنا قال
كفر. الحكم على قال: الرشوة السلم، عليهم علي عن آبائاه عن علي

"مثله". الله عبد عن علقمة عن إبراهيم عن العمش عن حصين حدثنا "وأبه" قال
للسحت" قال: "أكالون السلم عليهما محمد بن جعفر عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

الرشا.
السلم: "وأمن عليهما آبائاه عن أبيه عن محمد بن جعفر عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

المة. هذه في وأالفاسقون" كلها وأالظالمون، الكافروأن، هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم لم
سعيد أبي عن القرشي بكر أبي عن سعد ببن هاروأن عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم لم يقول: "وأمن ياسر بن عمار سمعت قال التيمي،
الله أنزل بما يحكم لم وأمن الظالمون، هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم لم وأمن الكافروأن،

المة. هذه في كلها الفاسقون" يعني هم فأوألئك
أبي، حدثنا قال عليه، بقراءاتي عثمان بن أحمد بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن الله عبد بن علي حدثنا قالآ مخلد، بن وأمحمد يزيد بن محمد بن أحمد حدثنا قال
عن ميسرة عن معاوأية أبيه عن أبي حدثني قال القاضي، شريح بن ميسرة عن معاوأية
ًا، افتقد معاوأية حرب إلى السلم عليه علي توجه قال: لما شريح الحرب انقضت فلما درع
السلم: يا عليه علي له فقال السوق، في يبيعها يهودي يد في أصابها الكوفة إلى وأرجع

عليه علي قال يدي، وأفي اليهودي: درعي فقال أهب، وألم أعر لم درعي الدرع هذه يهودي
شريح جنب إلى السلم عليه علي فجلس شريح إلى فتقدما القاضي، إلى السلم: نسير

في معه لآستويت ذمي خآصمي أن السلم: لولآ عليه علي فقال يديه، بين اليهودي وأجلس
أصغر كما بهم يقول: "أصغروأا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت لكني المجلس

يد في التي الدرع هذه إن أقول نعم قال المؤمنين، أمير يا شريح: قل بهم" فقال الله
يدي، وأفي يهودي? فقال: درعي يا تقول شريح: أيش فقال أهب، وألم أبع لم درعي اليهودي

فقال درعي الدرع أن يشهدان وأالحسن قنبر نعم، قال بينه، المؤمنين أمير شريح: يا فقال
شهادته? تجوز لآ الجنة أهل من السلم: رجل عليه علي فقال للب، تجوز لآ الآبن شهادة
أهل شباب سيدا وأالحسين يقول: "الحسن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت

هذا أن أشهد عليه، قضى وأقاضيه قاضيه، إلى قدمني المؤمنين اليهودي: أمير الجنة" قال
ًا وأأن الله إلآ إله لآ أن أشهد الحق، المؤمنين، أمير يا درعك الدرع وأأن الله، رسول محمد
ًا كنت ً منك فوقعت صفين، إلى متوجه وأأنت الوأرق جملك على راكب فأخآذتها. وأخآرج ليل

تعالى. الله رحمه فقتل، بالنهروأان الشراة السلم عليه علي مع يقاتل
قال منزله، في عليه بقراءاتي التوزي الحسين بن علي بن أحمد القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

الكوكبي علي أبو حدثنا قال الجريري، يحيى بن زكريا بن المعافى الفرج أبو القاضي أخآبرنا



سعيد عن الوأدي إدريس أبي عن عيينة ابن عن عباد أبي ابن الرحمن عبد عن الزنباع، أبو
ًا إليهم أخآرج أنه بردة، أبي بن موسى أبي جدي إلى عمر رسالة وأالله هذه وأقال كتاب

ينفع لآ فإنه إليه أدلى إذا فافهم، متبعة وأسنة محكمة فريضة القضاءا فإن بعد الشعري: أما
شريف يطمع لآ حتى وأعدلك، وأوأجهك مجلسك في الناس بين سو له، نفاذ لآ بحق تكلم
في ليس مما نفسك في يختلج فيما الفهم الفهم عدلك، من ضعيف ييأس وألآ حيفك، في

وأجل عز الله إلى وأأحبها بالحق، أشبهها وأانظر ببعض بعضها المور وأالسنة. قس الكتاب
تراجع أن لرشدك فيه وأهديت نفسك، فيه راجعت اليوم قضيته قضاءا يمنعك لآ به، فاعمل

وأاجعل الباطل، في التمادي من خآير الحق وأمراجعة يبلى، لآ جديد الحق فإن الحق، فيه
ًا يدعي لمن ًا غائابة ببينة حق أمصيت وأإلآ بحقه، له أخآذت بينته أحضر فإن إليه، ينتهي أمد
من على وأاليمين ادعى، من ما على البينة للمعمي، وأأجلى للعذر أبلغ فإنه القضاءا عليه
ًا إلآ المسلمين، بين جائاز وأالصلح أنكر، ً حرم صلح ًا، وأحلل حللآ كي الخصوم ردد حرام

إلآ بعض على بعضهم عدوأل وأالمسلمون الضغائان، يورث القضاءا فصل فإن يصطلحوا،
ًا ًا أوأ حد، في مجلود ًا أوأ زوأر شهادة عليه مجرب وأالقلق إياك نسب، أوأ وألآءا في ظنين

الجر الله يوجب الحق مواطن في القضاءا فإن الخصومة، عند الناس من وأالتأذي وأالضجر
الناس، وأبين بينه ما الله كفاه نفسه على وألو نيته خآلصت فمن الدين، فيه وأيخلص فيه،
ما إلآ عبد من يقبل لآ الله وأأن وأجل عز الله شانه قلبه في ليس بما للناس تزين وأمن
ًا له كان رحمته. وأآجل رزقه عاجل في الله عند بثواب ظنك فمن خآالص

القاضي الخطيب الدرستيني محمد بن الرحمن عبد بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال بالهواز، الحافظ محمد بن عبدان بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي

بن عمر حدثنا قال شبه، بن عمر حدثنا قال الباغندي، سليمان بن محمد بن محمد بكر
البصرة قضاءا على قلبة أبو أريد قال الهتم، بن الله عبد بن خآاقان أخآبرنا قال عاصم،
وأقيل فهرب، قضائاها على فأريد الشام إلى فهرب قضائاها على فأريد اليمامة إلى فهرب
غيرك. هاهنا ليس

القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
لهيعة، ابن حدثنا قال موسى، بن أسد حدثنا قال القراطيسي، يزيد أبو حدثنا قال الطبراني،

قال أمامة، أبي بن القاسم عن عمران، أبي بن خآالد عن زحر، بن الله عبد حدثنا قال
فقبلها هدية له فأهدي بشفاعة لخآيه شفع وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال
َا أتى فقد منه، ًا باب الربا". من عظيم

بن الحسين بن محمد عمه وأابن السلماسي محمد بن جعفر بن الحسين أخآبرنا "وأبه" قال
ًا، عليهما بقراءاتي محمد أحمد بن علي أخآبرنا قال الندلسي، بكر بن الوليد حدثنا قالآ مع

عبد أبي حدثني قال أحمد، أبي حدثني قال أحمد، بن صالح مسلم أبو حدثنا قال زكريا، بن
وأإخآوته المير قيل إذ الناس بين بالكوفة دار في يقضي معن بن القاسم قال: بينما الله

حاجة له من نادى رقعة وأله قال إخآوته، خآاصم له? قالوا ما عيسى- قال بن موسى -يعني
إلى جلس حتى يخطر موسى فدخآل قال وأإخآوته، المير أدخآل قال أحد يبق لم إذا حتى
موسى: ما قال يديه، بين وأأجلسهم ركبهم، بين ساوأ غلم يا خآصمائاك، مع لآ، فقال جانبه

فأحببته. الله وأجه أراد إنما أنه علمت ثم غيظه، أحد غاظني
أبو أخآبرنا عليه. قال قراءاة الذكواني محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

النيسابوري، يعقوب بن يوسف عمر أبو أخآبرنا قال العصفري، محمد بن الله عبيد الحسن
عن معول بن مالك أبيه عن إدريس، ابن حدثنا قال شيبة، أبي بن بكر أبو حدثنا قال

أربعين جلس الباهلي ربيعة بن سليمان بالكوفة هاهنا قضى من أوأل من قال: كان الحكم
ًا خآصم. يأتيه لآ يوم

لنفسه: الن التنوخآي الفهم أبي بن محمد بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
 يرتفع ليس المعالي شأن متضـعوأن الدهر أن أيقنت

ًا البرية وأالـدهمن كـان من أشرفنا وأأن لـكـع وأالد طر
تنهـمـع الحكم عين وأأدمع صـالـحةتقضي لبـصـرت رأيناك لما

يسـتـمـع لسرافيل مصيخ منتـظـروأمن للحشر وأاقف من فالناس
يقـع لآ كيف منه تعجب انخسفتوالرض ما الرض أن يعجب وأالجو

أبو حدثنا لفظه. قال من الحسين بن علي بن إسماعيل سعد أبو شيخنا حدثنا "وأبه" قال
طالب، بن محمد بن أحمد الحسن أبو حدثنا قال قابوس، بن الرحمن عبد بن أحمد النمر
فقال: قاض عن سئل أنه العياني عن العيناءا أبو حدثنا قال عيسى، بن بكر أبو حدثنا قال



صرت السـلمإذ مهـجة وأأندب وأأنشد: أبكى فتعدى وأحكم فأكدى، وأسئل فأوأعى، جمع
 الحكام مجلس تجلس

اليام حـوادث بعض كثـيرةوأأراك علمت ما الحوادث إن
الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الدين عماد الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

الرازي الكاتب عدي بن الحسن بن حيدر بن بينمان السديد الشيخ أخآبرني قال الله أسعده
المرشد المام السيد حدثنا قال وأخآمسمائاة، وأعشرين نيف شهور في عليه بقراءاتي الزيدي

وأأربعمائاة، وأسبعين سبع سنة الخآرة جمادى من عشر الثالث في أمله عنه الله رضي بالله
عبد محمد أبو أخآبرنا قال الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا قال
أبو حدثنا قال توبة، بن إبان ابن -يعني الوليد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله

محمد بن إبراهيم عمي حدثنا قال موسى، بن الصمد عبد حدثنا ميسرة: قال أبي بن يحيى
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن أبيه عن علي بن الصمد عبد بن

الظلم". بهم وأيدفع الحقوق بهم يخرج الله فإن الشهود وأسلم: "أكرموا
بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم أخآبرنا قال عنه، الله رضي السيد "وأبه" إلى

أبو حدثنا قال الدقاق، بخيت بن خآلف بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه،
إبراهيم عمي حدثنا قال أبي، حدثنا قال المام، موسى بن الصمد عبد بن إبراهيم إسحاق

رسول قال قال عباس، ابن عن عباس بن الله عبد بن علي بن الصمد عبد عن محمد بن
بهم وأيدفع الحقوق بهم يستخرج الله فإن الشهود وأسلم: "أكرموا وأآله عليه الله صلى الله

الظلم".
المقري الصقر بن علي بن طلحة بن الله عبد بن محمد الله عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أخآبرنا قال ببغداد، الطويل على درب في القرضي، أحمد أبي صهر الكناني بابن المعروأف

الهاشمي، الصمد عبد بن إبراهيم إسحاق أبو حدثنا قال إسحاق، بن محمد بن أحمد بكر أبو
بن علي بن الصمد عبد حدثنا قال محمد، بن إبراهيم عمي حدثني قال أبي، حدثني قال
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال جده، عن أبيه عن عباس بن الله عبد

البرمكي. لفظ وألفظه" أعني بتمامه "الخبر
ًا الحسين بن علي بن إسماعيل سعد أبو شيخنا حدثنا "وأبه" قال قال عليه، وأبقراءاتي لفظ

بقراءاتي المحبر بن الصلت بن القاسم بن موسى بن محمد بن أحمد الحسن أبو حدثنا
قال الهاشمي، الصمد عبد بن إبراهيم حدثنا قال داره، في الشرقي الجانب في عليه

بن الله عبد بن علي ابن الصمد عبد عن محمد بن إبراهيم عمي حدثني قال أبي؛ حدثني
وأسلم: "أكرموا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن أبيه عن عباس

وأالبرمكي. الكناني لفظ أعني وألفظه بتمامه الشهود" الخبر
وأمنه حفظه من عليه بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال

بن إبراهيم حدثنا قال شاهين، بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو أخآبرنا قال نقلت،
أبو الشيخ روأاه ما مثل عمي حدثنا قال أبي، حدثني قال الهاشمي، موسى بن الصمد عبد

بتمامه. سعيد
حدثنا قال حبان، بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الرعيني، قرة أبو حميد بن محمد حدثنا قال أركين، -يعني بكر أبي بن حاجب
أبي بن بردة أبي عن مكحول عن الحارث بن العلءا عن صالح، بن معاوأية عن صالح أبو

شهادة إلى دعي وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه، عن موسى
بالزوأر". شهد كمن كان فكتمها، يعلمها

العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عن عكرمة عن حنش وأحدث قال أبيه، عن معمر حدثنا قال النعمان، أبو عازم حدثنا قال
مال بها ليستباح شهادة شهد قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن عباس، ابن

النار". له أوأجب فقد الدم، بها يسفك أوأ مسلم امرئ
العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عبد عن ربيعة بن وأائال عن النجود، أبي بن عاصم عن سفيان، حدثنا قال نعيم، أبو قال
الزوأر". قول وأقرأ: "وأاجتنبوا بالله بالشرك الزوأر شهادة قال: عدلت الله

بقراءاتي المقري الجوزداني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سليمان بن الله عبد أمله شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو حدثنا قال عليه،

حدثنا قال شاذان، إبراهيم بن إسحاق حدثنا قال الشيرازي، نضر أبي بن وأنصر الشعث بن
الملك عبد حدثنا قال القرشي، الجهم أبو الجهم ابن هاروأن حدثنا قال الصلت، بن سعيد



قدم حتى قضائاه في وأهو الهذلي دثار بن محارب مجلس في قال: كنت القبطي، عمير بن
ًا، ادع نعم، بينة? فقال فقال: ألك فأنكره، الخآر على أحدهما فادعى رجلن إليه فقال فلن

لزكينه، سألتني وألئن بزوأر، ليشهدن شهد لئن وأالله راجعون، إليه وأإنا لله قبله: إنا المدعى
الله صلى الله رسول أن عمروأ بن الله عبد دثار: حدثني بن محارب قال الشاهد، جاءا فلما
أذنابها وأتحرك حواصلها، في ما وأتقذف بمناقيرها، لتضرب الطير قال: "إن وأسلم وأآله عليه
إلى به يقذف حتى الرض على قدماه تقاد لآ الزوأر شاهد وأإن القيامة، يوم هول من

فأتذكرها، أرجع نسيتها، وأقد شهادة على أشهد كنت تشهد? قال للرجل: بم قال ثم النار"،
بشيءا. عليه يشهد وألم فانصرف

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سليمان أيوب أبو أخآبرنا قال الحزاز، حيوية بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر

علي سمعت يقول، الحربي إبراهيم سمعت قال الحلب، الخليل بن إبراهيم بن إسحاق بن
إلآ منهم، الصدق أهل الهواءا أهل شهادة يقول: اخآتر يوسف أبا سمعت يقول، الجعد، بن

يكون. حتى الشيءا يعلم لآ وأجل عز الله إن يقولون الذين وأالقدرية الخطابية
بن محمد أبو أخآبرنا قال الرحيم، عبد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال الدوأرقي، إبراهيم بن أحمد حدثنا قال الحسين، بن أحمد الحذاءا حدثنا قال حببان،
دينار بن مالك سمعت قال جعفر، أبي بن الحسين حدثنا قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا

ًا أشد وأجدتهم لني بعض، على بعضهم إلآ شيءا كل في القراءا شهادة يقول: اخآتر تحاسد
هذا. وأيثب هذا فيثب التيس عليها فيرسل الشاة، توثق التيوس من

علي أبو حدثنا قال حبان، بن محمد أبو أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
يقول: جالست عمر بن الله عبيد سمعت قال مهدي، بن منصور حدثنا قال إبراهيم، بن

ًا عشر اثني ًا: إذا فقال بشر، بن حبان جالست من آخآر قاضي للشهادة قوم جاءاك يوم
مشية يمشون محدوأدبه، وأظهورهم مخددة، وأجباههم مصفرة، وأألوانهم متغيرة، وأوأجوههم
مفسدة. اليتامى لموال أنهم فاعلم ضعيفة، شهادة وأيشهدوأن مسترخآية،
علي الحسن لبي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال

كالـبـزاة قضاة اشرأبـواوأتجمعهم قد كالفهود الكاتب: شهود الشيرازي فاخآر بكر ابن أحمد بن
العصاة من الولآة كان عليهاإذا وأمن البلد تصفو متى

أحمد العباس أبا سمعت قال بهمذان، زيرك بن علي بن محمد بكر أبا سمعت "وأبه" قال
بن عبدوأس بن إسحق أحمد أبا سمعت يقول الخفاف، بركان بن أحمد بن إبراهيم بن

يقول المروأزي، الحسين بن الحسن سمعت يقول المستملي، حفص أبا سمعت يقول صالح،
لهم العداة شواربهـمليس أحفوا تردوأا الذين ينشد: إن المبارك بن الله عبد سمعت غيره أوأ

ًا بمـسـروأر يوم
 مغروأر جنب في جراحتها طعنتـهـاتخفى كالرمح قلنسهم ترى

مشهور السرج ذنب كل قـلئاسـهـموتحتها إلآ منهم راعني ما
وأالدوأر وأالغلت المساكين بـأسـهـمعلى أن إلآ الصعاليك هم

بـالـزوأر لليتام الشهادات نكايتـهـمبث كانت غضبوا إذا قوم
برنبـور تحشى تمرة من تأكلـهـاألذ الملح بجريش كسيرة

 عصفور عنق دقت الفخ صاحبهاكحبة للهلك قربت أكلت كم
ًا: عدلآءا وأله الثـياب العيون عن ذئاابسترتكم أنـتـم الـبـلد أيض
ًاوأمباتاتها تصطاد الذئااب أن غير الـيبـاب القفـار وأحش

أذنـاب طـوالـهـا اليتامـىبقلس مال العدوأل وأيصيد
ًاوأمكان التصنع موضع عمروأا  خآراب منهم الخلص شرك

 وأالثلثون الخامس الحديث
وأالعمر الشيب ذكر

 بذلك يتصل وأما بالمعمر تعالى الله وألطف
الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

بن الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبي القاضي عن ذلك يروأي وأهو تعالى،
وأهو وأخآمسمائاة، وأثلثين ثلث سنة شهور في عليه قراءاة الزيدي الرازي الحمدوأني علي

قال وأالده، له قرأ تعالى، الله رحمهما الرحيم عبد بن سعد أبي وأالده عن ذلك يروأي
عثمان بن محمد منصور أبو أخآبرنا قال تعالى، الله رحمه بالله المرشد المام السيد حدثنا



مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق بن
هاشم بن خآلف حدثنا قال الحداد، الكريم عبد بن إدريس الحسن أبو حدثنا قال القطيعي،

بن سليمان بن حجاج عن الخياط، شهاب أبو ربه وأعبد الضرير معاوأية أبو حدثنا قال البراز،
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الكندر، بن الله عبيد بن طلحة عن سحيم

الغالي غير للقرآن وأالحامل السلم، في الشيبة ثلثة: ذوأ إكرام الله جلل عظم من "إن
وأتعالى تبارك الله حديثه: إن في شهاب أبو المقسط" وأزاد وأالمام عنه، الجافي وألآ فيه

سفسافها. وأيكره الخآلق معالي وأيحب الجود، وأيحب جواد
عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

ميمون، بن يحيى حدثنا قال يعلى، أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد أبو أخآبرنا قال
النذير" قال: الشيب. عطاءا: "وأجاءا عن جريج ابن حدثنا قال

قال المقري، الجوداني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال شهدل بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا

حدثنا قال أبي، حدثنا قال سعيد، بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال عقدة، بن سعيد بن
النذير" قال: السلم: "وأجاءاكم عليه جعفر أبي عن الصيرفي سدير عن مخارق، بن حصين

الشيب.
قال عليه، بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن علي بن الحسن حدثنا قال الجرجاني، مكي بن محمد بن محمد جعفر أبو حدثنا
بن نوح حدثنا قال السدي، عبيد ابن -يعني محمد حدثنا قال الهمذاني، الحارث بن الحسين
بن طلحة عن أرطاة بن الحجاج عن عصمة أبو حدثنا قال وأجهه، في المضروأب ميمون

عليه الله صلى الله رسول قال عباس. قال ابن عن العباس بن مولى كريب عن مصرف،
سفسافها وأيبغض الخآلق معالي وأيحب الجواد، وأيحب جواد وأجل عز الله وأسلم: "إن وأآله
غير القرآن وأحامل السلم، في الشيبة وأذوأ المقسط، المام يجل أن الله جلل تعظيم وأمن

عنه". الجافي وألآ فيه الغالي
أبو حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

قال الكوفي، علي أبو الشعث بن محمد بن محمد حدثنا قال الديباجي، سهل بن محمد
بن علي بن حسين بن علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثنا

بن علي جده عن أبيه عن محمد بن جعفر جده عن أبيه عن أبي حدثنا قال طالب، أبي
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال السلم: قال عليهم علي عن أبيه عن حسين،

إجلل عظم من وأإن سفسافها، وأيكره المور وأمعالي الجواد يحب جواد وأجل عز الله "إن
وألآ فيه الغالي غير القرآن وأحامل العادل، وأالمام السلم، في الشيبة ثلثة: ذا إكرام الله

عنه". الجافي
قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن علي بن الحسن حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
عن عياش، بن إسماعيل حدثنا قال الرحمن، عبد بن سليمان حدثنا قال الدمشقي، خآلف

عن أمامة، أبي بن القاسم عن يزيد بن علي عن زخآر، بن الله عبد عن يزيد بن مطرح
منافق: ذوأ إلآ بحقهم يستخف لآ قال: "ثلثة أنه وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
مقسط". وأإمام العلم، وأذوأ السلم، في الشيبة

مرة، غير عليه بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ابن -يعني الله عبد حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال
بن نوح حدثنا قال العزيز، عبد بن سويد حدثنا قال سعيد، بن سويد حدثنا قال الدنيا، أبي

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أنس، عن الحسن عن أيوب أخآيه عن ذكوان،
بعد أعذبهما ثم السلم في يشيبان وأأمتي عبدي من لستحي إني تعالى الله وأسلم: "يقول

ذلك".
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبي بن القاسم أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
البصري، همام أبو حدثنا قال الثعلبي، حسان أبي بن الفضل حدثنا قال المروأزي، العنبر

الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن فلفل، بن المختار عن حبيب بن الهيثم حدثنا قال
في يشيب المسلم عبدي من لستحيي إني تعالى الله وأسلم: "قال وأآله عليه الله صلى

أعذبه". أن السلم



عليه، بقراءاتي الواعظ شاهين بن عثمان بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة البربهاري كوثر بن الحسن بن محمد بحر أبو حدثنا قال
عن إسحاق، أبي عن شيبان حدثنا قال موسى، بن الله عبيد حدثنا قال الزرق، الفرح بن

شيبتي نعم، شبت? قال قد الله: أراك رسول يا بكر أبو قال قال عباس، ابن عن عكرمة
كورت". الشمس وأإذا يتساءالون وأعم وأالمرسلت وأالواقعة هود

حدثنا قال بالبصرة، عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
التستري، زهير بن يحيى بن أحمد جعفر أبو حدثنا قال السفاطي، محمد بن أحمد بكر أبو

عكرمة عن إسحاق أبي عن شيبان عن هشام بن معاوأية حدثنا قال كريب، أبو حدثنا قال
وأالواقعة هود شبت? قال: شيبتني قد أراك الله؛ رسول يا بكر أبو قال قال عباس، ابن عن

كورت". الشمس وأإذا يتساءالون وأعم وأالمرسلت
قال عليه، بقراءاتي السواق بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو حدثنا قال عليه، قراءاة القطيعي مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي بكر: سألت أبو قال قال الكريم عبد بن إدريس الحسن

كورت" الشمس وأإذا يتساءالون وأهم وأالمرسلت وأالواقعة هود سورة شيبك? قال: شيبتني ما
عباس. ابن بينهما بكر: أسقط أبو عكرمة. قال كتابي في -هكذا

وأعبد له، وأاللفظ عليه بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو أخآبرنا قالآ بأصفهان، عليه قراءاة الذكواني الرحيم عبد بن أحمد بن محمد ابن الرحمن

قال الجوهري، الليث بن محمد أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد
عن سعد بن عامر عن إسحاق، بن الرحمن عبد بن الكريم عبد حدثنا قال جبارة، حدثنا
"وأإذا يتساءالون وأعم وأالواقعة، هود شيبتني شبت? قال الله: لقد رسول يا قلت أبيه،

كورت". الشمس
قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبي بن عثمان بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
عن إسحق أبي عن ثابت، بن عمروأ حدثنا قال يونس، أبو طارق بن أحمد حدثنا قال شيبة،

يا شيبك وأسلم: ما وأآله عليه الله صلى النبي سأل بكر أبا الله: أن عبد عن الحوص، أبي
وأالواقعة". الله? قال: "هو رسول

حيدر بن الحسين حدثنا قال العتيقي، أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
من إملءا الله عبيد أبو النصاري الزهر أبي بن محمد حدثنا قال الكاتب، سليمان بن

إليه، قيامه عليه فأنكر لسفيان، وأكيع يقول: قام الرفاعي هاشم أبا سمعت قال لفظه،
قال قال عباس، ابن عن دينار بن عمروأ عن حدثتني وأأنت إليك قيامي علي أتنكر فقال

المسلم"، الشيبة ذي إجلل عز الله إجلل من وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول
جانبه. إلى فأقعده بيده سفيان فأخآذ قال

بن الحسين أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الحافظ ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو "وأبه" أخآبرنا
أنشدني قال الحمداني، جعفر بن علي الحسين أبو أخآبرنا قال الرافعي، جعفر بن محمد
ًا غدت وأإن تنـكـرتأمور ما إذا الدنيا نكد الروأمي: وأمن ابن يعني  عظائام صغار

الداهـم بينـهـن من له أشاهبيأتيح نتف بالمنقاش رمت إذا
راغـم وأأنفي أشلنا ما إرادةوأاترك بـغـير أهوى ما فأنتف

الكاتب هلل بن إبراهيم بن المحسن بن هلل الحسين أبو الرئايس أنشدنا "وأبه" قال
الصلع: لقد في لنفسه الصابي هلل بن إبراهيم جدي أنشدني قال الصابي بن المسلم
بـقـي عليهـا جديد الحادثـاتوأي جدتي أخآلقت
ًا وأبدلني الغسى الفاحم الشعر شـامـلًمن صلـعـ

مفرقي من أمرد عارضيفصيرت من أمرد كنت وأقد
بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا تعالى، الله رحمه الجل المام السيد "وأبه" قال

عبد حدثنا قال الرحبي، -يعني الحسن بن إسحق حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم
أنه يزيد بن الرحمن عبد بن محمد عن سلمة، ابن -يعني سعيد حدثنا قال رجاءا، بن الله

يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت يقول عنبسة، بن عمروأ سمع
ًا له كانت السلم في شيبة له شابت ًا رمى وأمن القيامة، يوم نور الله سبيل في سهم

عضو بكل أعتق مؤمنة رقبة أعتق وأمن رقبة، عدل له كان أصاب أوأ وأقصر العدوأ فبلغ
النار". من المعتق من عضو منها



أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
علي حدثنا قال المثنى، بن معاذ حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم

وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو وأأخآبرنا قال "رجع" السيد المديني بن
بن جرير بن وأهب حدثنا قالآ معين، بن يحيى حدثنا قال شيبة، أبي بن عثمان بن محمد
عبد عن حبيب أبي بن يزيد عن يحدث أيوب بن يحيى سمعت قال أبي، حدثنا قال حازم،
عليه الله صلى الله رسول قال قال عبيد، بن فضالة عن حنش عن الصعبة أبي بن العزيز

ًا له كانت الله سبيل في شيبة شاب "من وأسلم وأآله رجل: إن فقال القيامة، يوم نور
ً نوره". قال شيبه- أوأ نتف شاءا الشيب? فقال: من ينتفون رجالآ

بن العباس بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد عن حبيب أبي بن يزيد عن لهيعة، ابن حدثنا قال سعيد، بن قتيبة حدثنا قال المؤدب
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن عبيد، بن فضالة عن حنش عن الصعبة أبي بن العزيز

ًا له كانت السلم في شيبة شاب قال: "من ذلك: فإن عند رجل فقال القيامة، يوم نور
ً نوره". فلينتف شاءا وأسلم: من وأآله عليه الله صلى النبي الشيب? فقال ينتفون رجالآ

عليه بقراءاتي العجلي الملك عبد بن هبيرة بن الواحد عبد مضر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الحديد، بياع المقري حماد بن صالح بن أحمد بن الحسن أبو حدثنا قال بهمذان،

قال السعدي، خآالد بن محمد حدثنا قال حماد، بن علي ابن الحسين الزرق الله عبد أبو
عمر بن حماد حدثنا قال الكوفي، السدي وأردان بن سفيان بن محمد جعفر أبو حدثنا

عليهم جده عن أبيه عن محمد بن جعفر حدثنا قال شداد، بن السري حدثنا قال النصيبي،
عليه أتى إذا المؤمن علي: إن قال: "يا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن السلم،
أتى فإذا وأالبرص، وأالجذام، الجنون، الثلث، البليا من الله أمنه العمر وأهو سنة أربعون

إلى فهو سنة ستين بلغ فإذا الحساب، عليه الله خآفف الدهر، وأهو سنة خآمسون عليه
فإذا يحب، فيما إليه النابة تعالى الله رزقه إدبار في الستين وأبعد إقبال، في سنة ستين

وأمحيت حسناته، أثبتت سنة ثمانين بلغ فإذا السماءا، أهل أحبه الحقب فهو سنة سبعين بلغ
وأما ذنبه من تقدم ما له وأغفر الدهر، عنه وأذهب الغاية، فهو سنة تسعين بلغ فإذا سيئاته،

ًا الرض على وأمشى تأخآر، وأشفع أرضه، في الله حبيس كان سنة مائاة بلغ فإذا له، مغفور
أرضه". في الله أسير السماءا أهل وأسماه بيته أهل في

ًا، الحافظ الصوري علي بن محمد الله عبد أبو حدثنا "وأبه" قال محمد أبو أخآبرنا قال لفظ
يونس حدثنا قال الرياشي، محمد بن الحسن الطيب أبو أخآبرنا قال عمر، بن الرحمن عبد
أبي بن يوسف حدثنا قال عياض، بن أنس - يعني ضمرة أبو حدثنا قال العلى، عبد بن

وأآله عليه الله صلى النبي قال قال مالك، بن أنس عن أمية بن عمروأ بن جعفر عن ذرة
من أنواع ثلثة عنه الله صرف إلآ سنة أربعين السلم في يعمر معمر من وأسلم: "ما

الستين بلغ فإذا الحساب، عليه الله لين الخمسين بلغ فإذا وأالبرص، وأالجذام البلءا: الجنون
الثمانين بلغ فإذا السماءا، أهل وأأحبه الله أحبه السبعين بلغ فإذا يحب، لما النابة الله رزقه
وأما ذنبه من تقدم ما له الله غفر التسعين بلغ فإذا سيئاته، ع وأتجاوأز حسناته، الله تقبل
بيته". أهل في وأشفع أرضه، في الله أسير وأسمي تأخآر،

الحسن أبو أخآبرنا قال المحاملي، الصبي القاسم بن محمد بن الكريم عبد أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال منيع، بن القاسم أبو حدثنا قال الشاهد، الدارقطني أحمد بن عمر بن علي

أبو حدثنا قال أبي، حدثنا قال إسحق، بن أحمد بهلول ابن وأحدثنا قال يوسف، عن ضمرة
قال قال مالك، بن أنس عن أمية بن عمروأ بن جعفر عن ذرة أبي بن يوسف عن ضمرة
صرف إلآ سنة أربعين السلم في يعمر معمر من وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى النبي
عز الله لين الخمسين بلغ فإذا وأالبرص، وأالجذام، البلءا: الجنون، من أنواع ثلثة عنه الله

الحديث. حسابه" وأذكر وأجل
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال الصدفي، ناعمة بن الحسن بن محمد بن الرحمن عبد القاسم
عبد بن الله عبد بن محمد حدثنا قال الزبيري، عكرمة بن إدريس بن عمر بن مسعود
عن سليم، بن يحيى عن الزبير بن الله وأعبد الشافعي، إدريس بن محمد حدثنا قال الحكم،

وأبلغ أشده بلغ إذا "حتى الية هذه عن سئل عباس: أنه ابن عن مجاهد عن خآيثم ابن
أعذر الذي قال: وأالقدر الآستواءا، قال: هو أربعين، وأبلغ وأثلثون، بضع سنة" قال: الشد أربعين

ابن النذير" وأكان وأجاءاكم تذكر من فيه يتذكر ما نعمركم لم قال: "أوأ فيه آدم ابن إلى الله
سنة. ستون فيه آدم ابن إلى الله أعذر الذي يقول: العمر عباس



قال المنصور، جامع في عليه قراءاة لولو بن أحمد بن محمد بن الله عبيد أخآبرنا "وأبه" قال
إسماعيل أحمد أبو حدثنا قال إملءا، الوراق العباس بن إسماعيل بن محمد بكر أبو حدثنا

حدثنا قال وأثلثمائاة، تسع سنة وأمات وأثلثمائاة ثمان سنة الحاسب إبراهيم بن موسى بن
الله عبد حدثنا قال وأمائاتين، وأأربعين أربع سنة بالبصرة العبدي الجرشي موسى بن محمد

عبد عن عامر، بن الله عبد بن العلى عبد عن الحذاءا خآالد حدثنا قال الباهلي، الزبير بن
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عفان، بن عثمان عن نوفل بن الحارث بن الله

الثلث: الجنون البلءا من أمن الخمسين في وأطعن سنة أربعين الرجل استكمل وأسلم: "إذا
ًا حوسب سنة خآمسين بلغ فإذا وأالبرص، وأالجذام ًا، حساب إلى النابة يعطى ستين وأابن يسير

تكتب وألآ حسناته تكتب الثمانين وأابن السماءا، ملئاكة تحبه السبعين وأابن وأجل، عز الله
أهل من تسعين في وأيشفع ذنوبه، من سلف ما له الله يغفر التسعين وأابن سيئة، عليه
أرضه. في الله أسير الدنيا السماءا ملئاكة وأتكتبه بيته،

جعفر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي أخآبرنا "وأبه" قال
سليمان بن محمد بن محمد أخآبرنا قال الشعري، النقاش العباس بن أحمد بن محمد

قال: يساف، بن هلل عن منصور عن جرير حدثنا قال شيبة، أبي بن حدثنا قال الباغندي،
للعبادة. تفرغ سنة أربعون عليه أتت إذا المدينة أهل من الرجل كان

محمد بن محمد أخآبرنا قال أحمد، بن محمد حدثنا قال المحسن بن علي أخآبرنا "وأبه" قال
عن العمش عن سفيان حدثنا قال أحمد أبو حدثنا قال عثمان حدثنا قال سليمان بن

أتت إذا قال بعمله الرجل يؤخآذ لمسروأق: متى قلت قال أبيه، عن الرحمن عبد بن القاسم
حذرك. فخذ سنة أربعون عليه

بحر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الواعظ أحمد بن عمر بن الله عبيد أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال الربيع، أبو حدثنا قال يعقوب بن يوسف أخآبرنا قال البربهاري كوثر بن محمد
إذا يقال كان قال إبراهيم، عن عمروأ بن فضل عن الفقيمي عمروأ بن الحسن عن شهاب

احتفظ الربعين لصاحب يقال وأكان عنه، يتحول لم خآلق -يعني علي سنة أربعين الرجل بلغ
بنفسك.

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي سبطا بن الحسين بن الواحد عبد الفتح أبو أخآبر "وأبه" قال
جعفر بن القاسم بن الحسين علي أبو حدثنا قال سويد، بن سعيد بن إبراهيم القاسم

قال: الصمعي عن الصمعي أخآي ابن عن حرب بن زهير بن أحمد حدثني قال الكوكبي،
ًا عليه يعاشر كان لهو إلى رجل دعي فجلس الربعين استوفى أنه فذكر يريدهم فقام قوم
وأبالغزل غيري بالهوى شغلفطالبي في عنك إني الحذر ربة إليهم: يا وأكتب عنهم

للرجل وأالمنهاج الحق أنهج رجلما عاشها ما إذا الربعين في
بن خآلف أنشدني قال حمدان، بن علي بن أحمد بن محمد طاهر أبو أنشدنا "وأبه" قال

لنفسه: ابيض البصرة بماءا البراز الله عبد بن محمد حفص أبو أنشدني قال الخياط عمر
لبعـاد خآليلتي المشيب سوادوأدعا حسن بعد رأسي

الحصـاد علمة بذاك منهموكفى أنا الذي القرن وأاستحصد
لنفسه: لما بها الواسطي الديب بشران بن أحمد بن محمد غالب أبو أنشدنا "وأبه" قال

وأالـلـذات اللهو في شأوأها هـمـنـيعن قـيد الهم رأيت
 حمحاتي من فغض عارضي وأقـارهفي مرهقـات شيبي وأاستل
ًا مطالبة عن نفسي غربت الـغـفـلت بالرقـدة المنـىمستيقظ

وأالخـلـوات بالوجد وأنعيمهـاوأاستأنست لهوها من فاستوحشت
الموات في فاعدده انقضى وأالصبـافإذا الشبيبة زمن الفتى عمر

محمد بن محمد منصور القاسم أبو أخآبرنا تعالى، الله رحمه الجل المام السيد "وأبه" قال
بواسط شوذب بن الله عبد بن عمر بن علي الحسين وأأبو ببغداد، عليه بقراءاتي السواق
حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو حدثنا قالآ عليه، بقراءاتي

بن أنس عن الرجال أبي عن المعلم، بيان بن يزيد حدثنا قال الكديمي، يونس بن محمد
ًا شاب أكرم وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، الله قيض إلآ شيخ

سنه". عند يكرمه من له
بكر أبو أخآبرنا قالآ وأغيره، الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبر "وأبه" قال

حدثنا قال السدي، موسى بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
عن عجلن بن محمد حدثني قال أيوب، أبي بن سعيد حدثنا قال المقري، الرحمن عبد أبو



أنه وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن المقبري، سعيد أبي بن سعيد
العمر". في إليه الله أعذر فقد سنة ستون عليه أتى قال: " من
عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد حدثنا قال عليه، قراءاة الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال
بن محمد عن معشر أبو حدثنا قال علي، بن عاصم حدثنا قال سليمان، بن يحيى ببن

بخيركم? أخآبركم وأسلم: "ألآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال جابر، عن المنكدر
ًا أطولكم قال الله، رسول يا بلى قالوا ًا". وأأحسنكم أعمار أخآلق

قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
قال عليه، قراءاة لولو بن عرفة بن نصير بن أحمد بن محمد بن علي الحسن أبو أخآبرنا
حدثنا قال سورة، أبي بن خآزيمة حدثنا قال البغوي، الحسين بن هاشم بن إبراهيم أخآبرنا

فرأيت مرة قال: غزوأت المنكدر، بن محمد عن عمروأ بن طلحة عن ابنه، عن إسحق أبو
ًا ًا كان شيخ فقلت وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول صاحب عنبسة بن لعمروأ صاحب
له: فقلنا فجئنا قال عنبسة، بن عمروأ حديث بعض عن يخبرنا لعله بنا الرحمن: اذهب لعبد

ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عن عمروأ عن أخآبرنا تزيد، وألآ فيه وأهم لآ حديث
يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمع أنه عنبسة بن عمروأ أخآبرني قال

أعتق رقبة أعتق وأمن رقبة، أعتق فكأنما قصر أوأ فبلغ وأجل عز الله سبيل في بسهم رمى
ًا المعتق من عضو بكل وأجل عز الله شاب وأمن بإنسان، إنسان يكون حتى النار من عضو

ًا له كانت السلم في شيبة أخآبركم أن سألتموني زدنا? فقال: إنما فقلت القيامة، يوم نور
زيادة". وألآ فيه وأهم لآ بما

عليه، بقراءاتي البراق الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
موسى حدثنا قال بجرجرايا المفيد يعقوب بن محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا قال
ثابت عن حمير، بن محمد حدثنا قال خآارجة، بن الهيثم حدثنا قال الحمال، -يعني هاروأن بن
صلى الله رسول يقول: قال الخطاب بن عمر سمعت قال عامر، بن سليم عن العجلن بن

ًا له كانت الله سبيل في شيبة شاب وأسلم: "من وأآله عليه الله القيامة". يوم نور
الشافعية إمام الطبري طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

إحدى سنة بجرجان الغطريف بن أحمد ببن محمد أحمد أبو حدثنا قال ببغداد، عليه بقراءاتي
حدثنا قال الفحدمي، هشام بن الوليد حدثنا خآليفة: قال أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين

وأآله عليه الله صلى الله رسول بسر: أشاب بن الله عبد سألت قال عثمان، بن حريز
عنفقته. إلى وأسلم? فأوأمأ

محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن الفضل برزة أبو حدثنا قال البزار، ماسي بن أيوب بن إبراهيم بن الله عبد

أن أنيسة، أبي بن يحيى حدثنا قال زهير، حدثنا قال يونس، بن أحمد حدثنا قال الحاسب،
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة أبي عن سلمة أبي عن حدثهم الزهري

وأخآالفوهم". الشيب فيغيروأا لحاهم يبيضون المشركين وأسلم: "إن
بن وأمحمد الهاشمي، المأمول بن الفضل بن الحسن بن علي الصمد عبد أخآبرنا "وأبه" قال

على عليه بقراءاتي القرشي محمد بن الملك عبد بن وأمحمد الحديري، جعفر بن الواحد عبد
-وألفظ الحربي السكري محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا قالوا منهم، وأاحد كل

الحسن بن محمد بن علي تمام أبو القاضي وأأخآبرناه السيد قال "رجع" السيد، له الحديث
قالآ الحافظ، موسى بن المظفر بن محمد الحسين أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الواسطي

قال الموصلي، إبراهيم بن أحمد حدثنا قال الصوفي، الجبار عبد بن الحسن بن أحمد حدثنا
الله رضي عباس ابن عن أبيه عن كريب، أبي بن رشيد عن المؤدب إسماعيل أبو حدثنا
اللحى". غبروأا بالعاجم تشبهوا وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه،

الهواز، جامع في عليه قراءاة علي بن رباح بن يوسف محمد أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
الديب الفضل بن محمد بن محمود حدثنا قال النذي، الحسين بن علي حدثنا قال

عن فايد، بن الله عبد عن المدائاني أخآبرنا قال موسى بن حنش حدثنا قال النطاكي،
ًا نظر العبشمي قتادة بن إياس أن تميم، بني من أشياخ الشعر بياض فرأى المرآة في يوم

وأأقبل الدنيا، من وأداع هذا الخآرة، بأمور التشاغل إلآ هذا بعد قال: ما وألحيته، رأسه في
ًا فقال السماءا إلى فنظر المسجد من جمعة يوم فخرج وأالعبادة، الآجتهاد على بك، مرحب

ملحوب إلى فاحملوني مت أنا فقال: إذا حوله من إلى التفت ثم مجيئك، أنتظر كنت قد
ًا سقط ثم بها، فادفنوني بها". فقبره ملحوب إلى فحمل ميت



الواسطي بابن المعروأف الشيباني علي بن الحسن بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
شيبان، بن الحسن بن محمد الحسن أبو حدثنا قال بها، عليه بقراءاتي جامعها إمام باليلة

الصمعي حدثنا قال يعلى، أبو حدثنا قال الجوهري، العزيز عبد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال
الخآرة. نذير يوسف: الشيب بن الحجاج قال قال بلل، بن سلمة عن

قال الكاتب، هلل بن إبراهيم بن المحسن بن هلل الحسين أبو الرئايس أنشدنا "وأبه" قال
ضعفي أمطووأزاد فصرت أخآطو كنت لنفسه: قد الصابي هلل بن إبراهيم جدي أنشدني
 أعطو فصرت

خآـط وألـيس خآطـو وأرجلـيفليس يدي عهودي خآلت
وأأحـط كـالـبـقـل يلـينـيأشل من كل على كل،

يسـطـو الحمـام فيه أوأانعلى إلـى أقضـي وأسوف
وأشـط نـوى قـربوللمـانـي إلـى فلـلـمـنـايا

شـحـط أرتـجـيه وأشــكوللذي أتـقـيه وألـلـذي
بـسـط عنـك تأخآرت لـعـذريإذا فهل حالي هاتيك

الشافعية، إمام الطبري طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
مشتـبـه أمره الردى تنتبـسـهكأن فلم المشيب لنفسه: نعاك الباقي محمد أبو أنشدنا قال
بـه تـزه وألم فيه أنت تنـخـدعبما لم تعقل كنت وألو
 أطيبه في عمرك طال الزوأالوإن بعرض إلآ هو فما

علي بن وأالحسن التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
أنشدنا قال الصولي، أنشدنا قال الخراز، العباس بن محمد أنشدنا قالآ المقنعي، محمد بن

به وأضاق منه حيلتي شـامـلوًأأنت برأسي شيبي ترى لنفسه: ألست المعتز بن الله عبد
 ذرعي

الـزرع سنبل على غربان يعـتـورنـهمناقير التي المقاريض كأن
إسحق أبو أخآبرنا قال لفظه، من إملءا قبره الله نور الجل المام السيد حدثنا "وأبه" قال

حفص أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة إسكاف قاضي المالكي أحمد بن المؤمن عبد بن محمد
محمد أبو حدثنا قال عليه، قراءاة الجري بابن المعروأف المقري هاروأن بن أحمد بن عمر
وأحدثني قال وأارة، بن مسلم بن محمد حدثنا قال الباقي، عيسى بن سليمان بن الله عد

بن مسلم عن الخليل، بن بدر عن يونس بن عيسى حدثنا قال أعين، بن موسى بن محمد
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سمعت قال عمر، ابن عن رباح بن عطاءا عن عطية

لمن القرآن رعاية وأحسن المسلم، الشيبة ذي إكرام الله إجلل حق من يقول: "إن
المقسط". المام وأطاعة استرعاه

قال عليه، بقراءاتي السلماسي محمد بن محمد بن جعفر بن الحسين أخآبرنا "وأبه" قال
قال "رجع" السيد، الخراز حيوية بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو حدثنا

عمروأ بن عثمان الطيب أبو حدثنا قال الحربي، الفتح بن علي بن محمد طالب أبو وأأخآبرنا
الحسين حدثنا قال صاعد بن محمد بن يحيى محمد أبو حدثنا قالآ المنتاب، بن محمد بن
قال محراق، بن زياد عن عوف وأأخآبرنا قال المبارك، ابن أخآبرنا قال المروأزي، الحسن بن

وأحامل المسلم، الشيبة ذي إكرام وأجل عز الله إجلل من الشعري: إن عن كنانة أبو قال
محمد: وأقد أبو قال المقسط، السلطان ذي وأإكرام عنه، الجافي وألآ فيه الغالي غير القرآن

وأسلم. وأآله عليه الله صلى النبي إلى غيره رفعه
محمد بن العباس بن محمد عمر أبو حدثنا قال وأحده، جعفر بن الحسين أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال صاعد، بن محمد ابن -يعني محمد أبو حدثنا قال الخراز، حيوية بن زكريا بن
أخآبرنا قال الحمراني، حمران بن الله عبد حدثنا قال بالبصرة، الضراب إبراهيم بن إسحاق

وأآله عليه الله صلى النبي عن موسى أبي عن كنانة أبي عن محراق بن زياد عن عوف
الغالي غير القرآن وأحامل المسلم، الشيبة ذي إكرام وأجل عز الله إجلل قال: "من وأسلم

المقسط". السلطان وأذي عنه، الجافي وألآ
بقراءاتي المقري الجوزداني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه،
عبد أبو الحسن بن أحمد أخآبرنا قال عقدة، بن سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا
عن الصمد عبد عن جنادة، أبو السلولي مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله،
سنة. ستين نعمركم" إلى لم العباس: "أوأ ابن عن أبيه



بن الله عبد بن وأأحمد المقنعي، محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قالآ منهما، وأاحد كل على بقراءاتي النماطي محمد

المقري، الرحمن عبد أبو حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان
أبي عن المقبري، سعيد أبي بن سعيد عن عجلن بن محمد عن أيوب، أبي بن سعيد عن

أعذر فقد سنة ستون عليه أتت قال: "من أنه وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة
سواءا. وأالباقي سعيد ابن قال: وأهو النماطي أن إلآ سواءا، العمر". لفظهما في إليه الله

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
موسى، بن بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو

بن محمد حدثني قال أيوب، أبي بن سعيد عن المقري، الرحمن عبد أبو حدثنا قال
عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن المقبري سعيد أبي ابن -وأهو سعيد عن العجلن،

العمر". في إليه الله أعذر فقد سنة ستون عليه أتت قال: "من أنه وأسلم وأآله
القطان المحاملي بن محمد بن الحسين بن أحمد ن محمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال حبان، بن إسحق بن محمد بن الله عبد القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي
بن مطرف حدثنا قال رشيد، بن داوأد حدثنا قال البغوي العزيز عبد بن محمد بن الله عبد

هريرة، أبو يقول: قال الغفاري الرحمن عبد بن محمد سمعت قال معمر، حدثنا قال مازن،
أوأ سنة ستين عمره عبد إلى الله أعذر وأسلم: "لقد وأآله عليه الله صلى الله رسول قال

إليه". الله أعذر لقد سنة، سبعين
بقراءاتي الشافعية إمام طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال بنيسابور، إملءا النماطي أحمد بن محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال عليه،
بن محمد -وأهو المقري يحيى أبو حدثنا قال الحافظ، خآلف بن جمعة بن محمد قريش أبو

بن سهل عن حازم أبي عن زيد بن حماد حدثنا قال أبي، حدثنا قال يزيد، بن الله عبد
فقد سنة ستين الرجل بلغ وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال سعيد،
العمر". في إليه الله أعذر

أبو حدثنا قال إملءا، التنوخآي علي بن الحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
العزيز عبد بن محمد بن أحمد حدثنا قال الزينبي، جعفر بن إبراهيم بن الله عبد الحسين
بن إبراهيم عن فديك، أبي ابن حدثنا قال الحرامي، المنذر بن إبراهيم حدثنا قال الوشي،
الله عبد عن رباح أبي بن عطاءا عن المكي ستر بن الرحمن عبد بن الله عبد عن الفضل

الله قال الذي العمر الستين? وأهو أبناءا نودي: أين القيامة يوم كان قال: إذا عباس بن
النذير". وأجاءاكم تذكر من فيه يتذكر ما نعمركم لم تعالى: "أوأ
قال عليه، بقراءاتي الحذاءا فرقد بن الحسين بن الواحد عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن القاسم بن الحسين علي أبو حدثنا قال سويد، بن سعيد بن إسماعيل القاسم أبو أخآبرنا
الرجل جاوأز عامر: إذا بن الله عبد قال المبرد، العباس أبو لي قال قال الكوكبي، جعفر

جاوأز الحكماءا: إذا بعض قال الشيخ، أبي بن سليمان وأقال التأوأه. قال إلى استراح السبعين
يجد. شيءا أي عن يسأل لم الستين الرجل

أبو أخآبرنا قال التوزي، بن الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال المرزباني، عمران بن محمد الله عبيد

أبو حدثنا قال السلمي، فراس بن الهيثم بن أحمد حدثني قال العبري حدثنا قال الجوهري،
قال: نظرت الحميري إبان بن عبيد عن مصعب بن عطاءا عن عمر بن حفص العمري عمر

فقالت: وأيلي شاب وأقد سيرة، بن الله عبد زوأجها إلى الجرشي سيرة بن الله عبد امرأة
ًا فقال: جنت حدتك وأأنهج الغزوأ شيبك لقد عليك شاب وأقبلي لـمـتـيشابت رأت أن جنونـ
وأخآـال عـم

الـلـيال علـيه يأتي امرئ كـذاكل وأقـالـت سلمى وأاستهزأت
 الرجال قصارى سلمى يا شـيبـتـيفالموت دعـي غروأ لآ فقلت

الـنـزال غـداة مـحـياه امـرئاجهم فـرب منـي تهزئاي لآ
ً حتـى بالسيف جادلته المـجـال وأسط النفع في انـثـنـىمجدلآ
ًا أبـطـالـهـابالسيف نـازلـت وأغارة العـوال ظلل في صلت
الـفـعـال كـريم فيهـا صحبتـيوكلتا وأعن عني انجلت حتى

الوصـال قديم وأارعي شيبتي تـهـزئايمن لآ اللـه بقسم فارضي
وأإني أحد، عني يعذلك وأما اليوم، منك أعظم عيني في قط كنت ما امرأته: وأالله فقالت

السادة. الكهول يحببن نساءا لمن



الزعفراني كامل بن عبدوأس بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنشدنا "وأبه" قال
 يحصي عليك العالمين تعصـيورب تنفك ما الشيب لنفسه: أبعد المؤدب
نقص غير يزيدك ما يوميعودك كـل في زائار وأعمرك

العوامي علي بن الحسن علي أبو القاضي أخآبرنا تعالى، الله رحمه المام السيد "وأبه" قال
بن علي بن محمد بكر وأأبو وأأربعمائاة، وأثلثين أربع سنة عليه، قراءاة تعالى الله رحمه
بن علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو أخآبرنا قالآ بأصفهان، عليه بقراءاتي الجوداني أحمد

بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا قال "رجع" السيد، المقري بن عاصم
النحاس، الموصلي سعيد بن محمد بن النصر بن محمد الحسين أبو أخآبرنا قال ببغداد، عليه
عرفة بن الحسن حدثنا قال الموصلي، المثنى بن علي بن محمد يعلى أبو أخآبرنا قالآ

ًا "رجع" السيد المحاربي محمد بن الرحمن عبد حدثنا قال العبدي، أبو وأأخآبرنا قال أيض
محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم

حدثنا قال إبراهيم، بن محمد الجوزداني -يعني الله عبد أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن
هريرة، أبي عن سلمة أبي عن عمروأ بن محمد عن وأاتفقا المحاربي حدثنا قال عرفة، ابن
السبعين إلى الستين بين ما أمتي وأسلم: "أعمار وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

منهم. أنا عرفة ابن الموصلي: قال يعلى أبو ذلك" قال يحذر من وأأقلهم
الخطيب بقراءاة الكاتب الشاطر بن محمد بن الوهاب عبد بن محمد طاهر أبو "وأبه" أخآبرنا

قال الحربي، الحنبلي الحسن بن محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال عليه،
قال الحارث، بن هاشم حدثنا قال الصوفي، الجبار عبد ابن -يعني الحسن بن أحمد حدثنا
رسول قال قال هريرة، أبي عن صالح أبي عن العلى أبي كامل عن ربيع بن محمد حدثنا
السبعين"    إلى الستين بين ما أمتي وأسلم: "عمر عليه الله صلى الله

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي القرشي محمد بن الملك عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثني قال أبي، حدثني قال الشاهد، الدارقطني الحافظ أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو

حدثنا قال بكير، أبي بن يحيى بن محمد بن الله عبد حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى
عن قتادة عن الوراق، مطر حدثني قلت مريم، أبي بن يزيد حدثت قال الزبرقان، بن داوأد

مع كان أنه السلمي، نجيح أبي ابن عن طلحة أبي بن معدان عن الجعد، أبي بن سالم
الله رسول فقال الطائاف، المدينة أهل حاصر حين وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
فعدل يبلغ لم أوأ الجنة في درجة فله فبلغ بسهم رمى وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى

ًا عشر ستة نجيح: فرميت أبو رقبة" قال عليه الله صلى الله رسول وأقال بلغ، كلهن سهم
ًا له كانت الله سبيل في شيبة شاب وأسلم: "من وأآله صلى النبي القيامة" قال يوم نور
ًا له كانت إلآ مسلم رقبة أعتق مسلم من وأسلم: "ما وأآله عليه الله وأقابل النار، من فكاك
ًا محرره عظام من عظم كل مسلمة رقبة أعتقت مسلمة امرأة من وأما عظامه، من عظم
ًا كانت إلآ ًا محررها عظام من عظم كل النار من لها فكاك لي عظامها". وأقال من عظم

السلمي. عنبسة بن عمروأ نجيح? هو أبي اسم ما مريم: أتدري أبي بن بريدة
داره باب على عليه بقراءاتي الضرير العطار المظفر بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

المعروأف عثمان بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال له، الحديث وألفظ بواسط
الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو وأأخآبرنا قال "رجع" السيد السقا بابن

أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي
بن بشر حدثنا قال الموصلي، المثنى بن علي بن أحمد يعلى أبو حدثنا السقا ابن وأقال

ابن عن عكرمة عن قتادة عن عروأبة أبي بن سعيد عن زريع بن يزيد حدثنا قال سبحان،
الحنا الشيب به غيرتم ما وأسلم: "أحسن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس،

وأالكتم".
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أركين بن صاحب حدثنا قال له، الحديث وألفظ الطبراني أحمد بن سليمان القاسم
بن محمد وأأخآبرنا قال "رجع" السيد الجزري فضيل بن محمد بن جعفر حدثنا قال الفرغاني،

الحرفي، أحمد بن إبراهيم القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد
حدثنا قال ظريف، ابن دار في النيسابوري يحيى بن زكريا بن أحمد حامد أبو حدثنا قال
بن زهير حدثنا قال داوأد، أبي بن سليمان بن محمد حدثنا قالآ الحرشي، منيع بن الزهر أبو

الله صلى الله رسول قال قال الدرداءا، أبي عن جنادة عن عطاءا، بن الوطين عن محمد
القيامة". يوم وأجهه الله سود بالسواد خآضب وأسلم: "من وأآله عليه



قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن محمد حدثنا قال الديباجي، الله عبد بن أحمد بن سهل محمد أبو حدثنا

محمد بن جعفر بن موسى بن إسماعيل بن موسى حدثنا قال الكوفي، علي أبو الشعث
جعفر جده عن أبيه عن أبي حدثنا قال السلم، عليهم طالب أبي بن حسين بن علي بن
الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم علي عن أبيه عن علي، جده عن أبيه عن

بصره وأوأضع بسواد، شيبه وأغير أبيه، وأد قطع العبد: من نور يطفئن وأسلم: "ثلث وأآله عليه
له". يؤذن أن غير من الحجرات في

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الشاعر، العصب أبي بابن المعروأف المتوكل مولى الفتح بن محمد بن علي الحسن أبو

حدثنا قال الحلبي، نعيم أبو حدثنا قال الباغندي، سليمان بن محمد بن محمد حدثنا قال
جبير بن سعيد عن الجزري، الكريم عبد عن عمروأ بن الله عبيد حدثنا قال هشام، بن عبيد
قوم الزمان آخآر في قال: "يكون وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن عباس ابن عن

الجنة". رائاحة يريحون لآ الحمام كحواصل بالسواد يخضبون
أبو حدثنا قال عليه، قراءاة الصالحاني علي بن إبراهيم بن محمد ذر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد حدثنا قال الغزال، العراقي مخلد بن سهل بن الرحمن عبد بن محمد الله عبد
حدثنا قال بكير، أبي بن يحيى حدثنا قال إسماعيل، بن محمد حدثنا قال الطوسي، الحسين
سنة. وأستون النذير" ثلث وأجاءاكم نعمركم لم إياس: "أوأ سمعت قال نافع، بن إبراهيم

عليه قراءاة الحنفي البصري علي بن رباح بن يوسف محمد أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
في بمصر عليه قراءاة الذني بندار بن الحسين بن علي الحسين أبو حدثنا قال الهواز، في

عبيد حدثنا قال بأنطاكية، الديب الفضل بن محمد بن محمد العباس أبو أخآبرنا قال منزله،
عن مروأان بن الملك عبد رجل قال: سأل ابنه عن عائاشة ابن حدثنا قال محمد، بن الله

فيها. فمات سنة وأستون ثلث لي هذه المنايا معترك في أنا سنه? فقال
أبو حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال القاضي، إسحق بن أحمد حدثنا قال المعتضد، مولى يمن ابن الطيب القاسم
ابن عن نافع عن وأاقد، بن عثمان عن أسامة أبو حدثنا قال البزار، الصباح بن الحسن

الله" بكى لذكر قلوبهم تخشع أن آمنوا للذين يأن الية: "ألم هذه على أتى إذا عمر: كان
رب. يا وأيقول: بلى بالبكاءا، لحيته تبتل حتى

قدم السمرقندي، الخطيبي الفقيه نصروأيه بن إبراهيم بن علي الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
ًا علينا بن إبراهيم حدثنا قال مت، بن أحمد بن محمد أخآبرنا قال عليه، قراءاة بغداد حاج
عن زيد بن كثير عن يونس، بن عيسى أخآبرنا قال حشرة، بن علي حدثنا قال نصر،

وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد بن جابر عن يزيد بن الحارث
يرزقه وأأن العبد عمر يطول أن السعادة من وأإن شديد، المطلع هول فإن الموت تمنوا "لآ

النابة". الله
أبو أخآبرنا قال الجوهري، الحسن بن محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الخراز حيوية بن زكرياءا بن محمد بن العباس بن محمد عمر
اللغوي الواحد عبد بن محمد عمر وأأبي الزهري الله عبيد بن محمد بن الرحمن عبد محمد

هربت أنها ما العرابي: على ابن أنشدني قال النحوي، يحيى بن أحمد حدثنا قالآ الزاهد،
ًا أجن وأقالتهنون قـريب منشاد

 يشيبوا أن الصاغر لداتـيوعاقبة في فإنني أكبر فإن
لداتي: في وأهلكة، محنة في أجن: وأقع رجال، هن يا يريد هن، وأاحدها رجال، هنون: جمع

مثلي. كبروأا قد قوم في
علي وأأبو الجربي العشائاري محمد بن الفتح بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو أخآبرنا قالآ منهما، وأاحد كل على بقراءاتي المقري العطار الله عبد بن علي بن الحسن
قال عليه، قراءاة العلءا بن البراز درست بن محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الله عبد

المير وأأنشدنا قال الدمشقي، سعيد بن أحمد أخآبرنا قال الصفار، محمد بن إسماعيل حدثنا
فـيك وأالحق للفنا وأمـشـيبأما كبرة حانت عنك لنفسه: أفق المعتز بن الله عبد العباس أبو

نـصـيب
غـريب وأأنـت الدنيا في منزلتأنس الرض باطن في له من أيا

وأقـريب نـازل إلآ الموت وألـيلةوأما يوم مـثـل إلآ الدهر وأما
وأتوبي هواك عن كفي نفس بـذنـوبـيأيا أثقلتنـي قد نفس وأقال: أيا



مشيبي عتاب مقراضي مل الصباوأقد ذهب بعدما التصابي وأكيف
إملءا قبره الله نور الجل المام السيد حدثنا على "وأبالسناد" المتقدم الفوائاد في مجلس

بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن الله عبد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال لفظه، من
الفضل خآليفة أبو حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال
يربوع بن ربيعة بن سعد بن عوف بن الجمحي: مالك سلم بن محمد قال قال الحباب، بن
بن مالك سلم: وأكان ابن قال هوازن، بن بكر بن معاوأية بن نصر بن دهمان بن وأائالة بن

مع لقيهم حين هوازن، على وأهو يومئذ صنيعه كثر قومه مع الفجار يوم البصري عوف
بن دريد فحالفه وأذراريهم، أموالهم الناس مع وأساق وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول
هزيمة رأى فلما رئايسهم، يومئذ وأكان رأيه، يحمدوأا فلم أمره إلى فصاروأا وأأبى، فلح الصمة

زعم، ليصيبه القدام شديد وأكان وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي قصد قصد أصحابه
به وأصاح أتاه ثم يقدم، فلم محاح، فرسه وأحمله فقتله، الغنوي مرثد أبي بن مرثد فوقاه

 وأيكر يحمي مثلك على نـكـرمثلي يوم إنـه محاح فقال: أقدم يقدم فلم
منهمـر نجيع البطن من وأتهـرلها تفري الطعنة وأيطعن
زمـر بعـد زمر توالت منكسـرإذا منها الفاضل وأيغلب

بارده رجل يهولنك الساوأرهولآ إنها محاح فقال: أقدم القادسية أسلم بعدما شهد ثم
وأسلم: لو وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال الطائاف، إلى فصار حنين، من انهزم ثم

الطائاف، أهل أقبال إلى وأوأجهه ذلك به ففعل فجاءا البل، من مائاة وأأعطيته لمنته أتاني
آلآف عشرة في وأأنت أتستمدني إليه فكتب يستمده، عمر إلى وأقاص أبي بن سعد وأكتب
ابن الكاتب? قال حنظلة له يقال كان الذي وأهو ربيعة بن وأحنظلة عوف بن مالك وأمعك

وأآله عليه الله صلى الله رسول أن الخطاب بن لعمر قال أنه قومه بعض سلم: وأحدثني
ًا السلم على آخآذ أن أحب فلم السلم، على يتألفني أعطاني وأسلم فقال أردها، فأنا أجر

ًا. لك أنها يرى وأهو إلآ يعطكها لم إنه حق
أخآبرنا قال التنوزي، بن الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

الجوهري، الله عبد بن محمد بن أحمد حدثنا قال المرزباني، عمران بن محمد الله عبيد أبو
موسى بن محمد مسلم أبو حدثني قال العنزي، عليل بن الحسن علي أبو حدثنا قال

شيبان، بني من ربيعة أبي بني في وأعداده الكوني، عدي بن عليل حدثنا قال الشعري،
ً لنا خآلف أبي وأكان إخآوة، ثلثة قال: كنا أبيه عن أبي حدثني قال ًا إبل ًا، وأخآير كثير

ناقة، ثلثون إلآ يبق لم حتى وأالحقوق النوائاب في وأأفرقه مالي أنفق زلت فما فقسمناه،
أبت يا النساءا أجمل من وأكانت صيدا، لها يقال له ابنة له قالت يوم ذات كان فلما قال

كان فلما وأنوائابك? قال أهلك من تقع فأين ناقة، ثلثون إلآ يبق فلم به وأذهبت مالك أتلفت
وأالـنـوائاب أهلـه فيها مـالـهثلثون جل من الليل ينام وأأنشد: فكيف لقولها سهر الليل من
 الثعالب عظامي فارتمت حلـوبةوأصياد شياب أكسب لم أنا فإن
وأما للطلب يخرج أنه فحسبت البيت، هذا ابنته فسمعت وأالصيداءا: ابنته، وأالشياب: ابنه، قال

ابنته، عند فنزلت المنزل، في تصادفه فلم عميها أحد إلى فصارت منه، يكون ما تدري
وأأمر مكانك قفي بنية يا تخافي قال: لآ عندك? قالت: صيداءا، لآبنته: من فقال العم وأجاءا

في صيداءا بك? قال: هذه جاءا له: ما فقال أخآيه، إلى العم -يعني وأصار إليها، بالحسان
يا له فقال القصة، عليه بها? فقص جاءا وأقال: ما لها، لصيانتهم العم على فعظم البيت

ًا بمثلها لها فأمر بمثلها، فمر بأعبدها مالي من بذلتها قد ناقة مائاة أخآي: هذه فصار وأافر
فجاءات له: قال وأقولي إليه بهذه فانطلقي بأبيك، عينك الله أقر بنية: قد يا فقال إليها،

وأسكت. فأقام الخبر، هذا? فأخآبرته فقال: ما بها، تسوق
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد أبو أخآبرنا قال الخراز، حيوية بن زكرياءا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو
سعد أبي بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال الشكري، محمد بن الرحمن عبد بن الله عبيد

بشر أبو حدثني قال الفارسي، يزيد بن الملك عبد بن الوهاب عبد حدثني قال الوراق،
من أدد بن الغوث من بامرأة أمية: وأبات بني يزوأر الشام يريد الفرزدق خآرج قال الجمحي،

تريد? قال فقالت: أين قال مثله، تسمع لم ما الفرزدق كلم من مسامعها في فوقر طي
وأتصيب خآطوتك تقصر أن لك قالت: فهل أمية، بني له أزوأر كنت ما لبعض الشام أريد

أتيته إن العرب سعاة من ساع هاهنا ذاك? قالت فما بأرضه، كالممطور إذا أنا حاجتك? قال
تصيب أن ذلك العرب? فقالت: أدنى سعاة من ساع بي يصنع أن عسيت قال: وأما أغناك،
الماءا على يصدف وأهو عليه فغدا فراس، أبي بموافقة الكلم فوقع قال حاجتك، إلى وأصلة



فأقبل قال برعاتها، وأعشرين مائاة أعطاه فرغ فلما اجلس، فقال إليه، وأتعرف إليه فانتسب
وأأعفيتني دهري على أغنيتني حسب قال أجتني، ما جميع فلعطينك له: أقم فقال يودعه،

مع تميمي هـاهـنـاوأأنت مالك الغوثا ابنة يقول: تقول وأهو عليه أقبل ثم اللئام، مسألة من
حاجبه الشرف

ركـائابـه فغـنـا تعناني بالفتىوهم يطرحن الحاجات لها فقلت
طالبـه أنا بها من دين كان بـلدنـاوألآ مـن قادنا ليل حب وأما

ًا أتينـا وألكن سحائابـه عنه زال سماءا كـأنـههلل خآـنـدفـي
ثعالبـه تعاوأى خآرق وأمن عاملليك فساطيط من تخطت وأكائان

المخروأمي. حنطب بن الله عبد بن المطلب عبد بن لهذا: الحكم وأالمعنى
قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بكر أبو أنشدني قال الهمذاني، الحسن بن الله عبد بن علي الحسن أبو أخآبرنا
ًا يبقى المؤدب: الخط الكرخآي أحمد  وأالنفس اللفظ عليه يحصى ينـدرسوالمرءا ثـم زمـانـ

محتـبـس وأالنفاس باللفظ عواقـبـهفأنت تحمد ما بكفك فاخآطط
ً أن المـرءا لسان عند صح لو وأالخرس الصمت لآعتراه لـهمسائال

لفظه، من إملءا التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
بن الحسن بن محمد بكر أبو حدثنا قال الرماني، عيسى بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال

كتاب صنعاءا باب على وأجد قال تميم، بني من رجل عن أبيه عن العكلي حدثنا قال يزيد،
لآ ما المر من ظهر الخآلق، مكارم وأذهبت الدقاق، وأارتفعت العتاق، اتضعت بالمسند: إذا

العتاق: الخيار. يطاق،
الله عبيد أخآبرنا قال إملءا، المقنعي محمد بن علي بن الحسن محمد أبو حدثنا "وأبه" قال

الحسين بن الله عبد بخط وأجدت قال الصولي، أخآبرنا قال المرزباني، عمران بن محمد بن
لم قال الحنف: إن بن العباس لخاله الصولي العباس بن إبراهيم أنشدنا قال مخلد، بن

يعتـب لم عوتب وأإن لميبذل سيل وأإن يفعل
أشرب لم البارد تشرب ليل قال وألو بعصياني ضب

اللفظ، المليح المتناوأل، القريب المورد، السهل المعنى، الحسن الكلم وأالله قال: هذا ثم
قال سهولته، في الصعب قربه، البعيد الممتع الشبيه، العزيز النظر، القليل المستمع، العذب
شعره. من أحسن وأالله الكلم هذا يقولون الناس فجعل

أشكو البيات: إليك أوأل هو البيت هذا وأقيل محمد، أبو الشيخ لنا قال السيد، "وأبه" قال
 لمذنب العاتب هذا حب بيمن حل ما رب

 وأالثلثون السادس الحديث
الزمان آخآر ذكر

 بذلك يتصل وأما وأأماراتها الساعة وأأشراط
الله، أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

قراءاة الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو القاضي أخآبرني قال
عنه، الله رضي بالله المرشد المام السيد حدثنا قال علينا، بقراءاته وأالدي حدثنا قال عليه،
وأأبو عليه، قراءاة التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا قال

بن أحمد الفرج وأأبو عليه، بقراءاتي الصيرفي البنوسي محمد بن أحمد بن محمد الحسين
بقراءاتي الفارسي مرحب بن إبراهيم طاهر وأأبو عليه بقراءاتي الصيرفي الفارسي مرحب

القاسم أبو أخآبرنا قال عيسى، بن علي بن عيسى القاسم أبو أخآبرنا قالوا وأجماعة، عليه
الشاشي، سالم بن عيسى سعيد أبو حدثنا قال البغوي، العزيز عبد بن محمد بن الله عبد
الرقي، السيد: هو قال حبان، بن خآالد وأاسمه القاسم أبو قال الخراز، زيد أبو حدثنا قال
عن وأاقد بن زيد عن مصر ساكني من كان حبان، بن خآالد يحيى بن أحمد جد وأهو

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليه طالب أبي بن علي عن مكحول
وأاستحلوا المانة، وأأضاعوا الصلة، أماتوا الناس رأيتم إذا الساعة اقتراب من وأسلم: "إن

بالدنيا، الدين وأباعوا الهوى، وأاتبعوا البناءا، وأشيدوأا الرشا، وأأخآذوأا الربا، وأأكلوا الكبائار،
ًا، السباع جلود وأاتخذوأا مزامير، القرآن وأاتخذوأا ًا، وأالمساجد صفوف ًا، وأالحرير طرق وأكثر لباس
ًا، المطر وأصار المين، وأخآون الخائان، وأأوأتمن بالطلق، وأتهاوأنوا الزنا، وأفشا الجور، قيظ
ًا، وأالولد وأكثرت العلماءا، وأقلت ظلمة، وأعرفاءا خآونة، وأأمناءا كذبة، وأوأزراءا فجرة، وأأمراءا غيظ

المنار، وأطولت المساجد وأزخآرفت المصاحف، وأحليت الفقهاءا، وأقلت وأالقراءا، المصاحب



الحدوأد، وأعطلت الخمور وأشربت المعازف، وأاستحلت القيان وأاتخذوأا القلوب، وأفسدت
وأتشبهن البراذين، النساءا وأركب زوأجها، المرأة وأشاركت المواثيق، وأنقضت الشهود وأنقصت
وأكانت يستشهد، أن غير من الرجل وأشهد الله بغير وأحلف بالنساءا، وأالرجال بالرجال النساءا
ًا الزكاة ًا، وأالمانة مغرم الحملن وأصعدت الشرط، وأكثرت شره، اتقاءا الرجل وأأطاع مغنم

بالرجال، الرجال وأاستغنى البناءا، وأشيد الطرقات، وأضيقت الشيحان الرجال وألبس المثابر،
علماؤكم وأركن المنابر، خآطباءا وأكثر صبيانكم، في خآلفتكم وأصارت بالنساءا، النساءا وأاستغنى

أموالكم، في الله حق وأضيعتم تجارة، القرآن وأاتخذتم وأدراهمكم، دنانيركم به ليجلبوا العلم
وألعبتم ناديكم، في الخمور وأشربتم أرحامكم، وأقطعتم شراركم، عند أموالكم وأصارت

ًا، وأرأيتموها زكاتكم، محاوأيجكم وأمنعتم وأالمزامير، وأالمعازف بالكبر وأضربتم بالميسر، مغرم
وأالسقاط، العبيد في العطاءا وأصار أهواءاكم، وأاخآتلف بقتله، العامة لتقطى البريءا وأقتل

السفهاءا. أمركم وأوأليتم وأالموازين، المكاييل وأطففت
بن محمد طالب أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي بالله المرشد المام السيد "وأبه" قال

الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم
عن سفيان حدثنا قال حذيفة، أبو حدثنا قال الحربي، يعني إسحاق حدثني قال البراز،

وأآله عليه الله صلى الله رسول فينا قام قال: لقد حذيفة، عن وأائال أبي عن العمش
ًا ًا فيها ترك ما وأسلم: مقام من وأجهله علمه، من علمه ذكره، إذا الساعة قيام إلآ شيئ

عنه غاب إذا الرجل الرجل يعرف كما فأعرفه نسيته كنت وأقد الشيءا أرى قد فإني جهله،
فعرفه. فرآه

بها، عليه قراءاة الصفهاني ريذة بن حمدان بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الرحيم عبد زيد أبو حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال
الله عبد حدثنا قال حماد، بن نعيم حدثنا قال وأمائاتين، ثمانين سنة بمصر المرادي حاتم بن
بنا قال: صلى الخدري سعيد أبي عن نصر أبي عن زيد بن علي عن معمر عن المبارك بن

غابت أن إلى خآطب ثم بنهار، العصر صلة وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
ًا يدع فلم الشمس، وأنسيه حفظه، من حفظه به، حدثنا إلآ القيامة يوم إلى كائان هو شيئ

نسيه. من
بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

عبد بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال بها، عليه بقراءاتي الكوفي الحسني الرحمن عبد
حدثنا قال الحضرمي، سليمان بن الله عبد بن محمد حدثنا قال السري، أبي بن الرحمن
النصاري سعيد بن يحيى عن فضالة بن فرج فضالة أبو حدثنا قال البزار، علي بن إبراهيم

رسول قال: قال السلم، عليه طالب أبي بن علي عن طالب أبي بن علي بن محمد عن
قيل: البلءا، بها حل خآصلة عشرة خآمس أمتي عملت وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله
ًا وأالمانة دوألآً، المال كان الله? قال: إذا رسول يا هن وأما ًا، وأالزكاة مغنم وأأطاع مغرم

زعيم وأكان المساجد، في الصوات وأارتفعت أباه، وأجفا صديقه، وأبر أمه وأعق زوأجته الرجل
وألبس وأالمعازف، القيان وأاتخذت الخمور، وأشربت شره، مخافة الرجل وأأكرم أرذلهم، القوم

ًا ذلك عند فلترقبوا أوألها، المة هذه آخآر وألعن وأالديباج، الحرير ًا: ريح ًا، حمراءا، ثلث وأخآسف
ًا". وأمسخ

أخآبرنا قال عليه، قراءاة طاهر أبو الرحمن عبد محمد بن أحمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال نصير، بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو

جرير بن عمروأ عن زرعة أبي عن فروأة، أبي عن جرير حدثنا قال عمروأ، بن إسماعيل
بين يجلس وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول كان قالآ هريرة، وأأبي ذر أبي عن

الله رسول إلى فطلبنا قال يسأل، حتى هو أيهم يدري فل الغريب فيجيءا أصحابه، ظهراني
ًا له نتخذ وأسلم: أن وأآله عليه الله صلى ًا له فبنينا قال أتاه، إذا الغريب يعرفه مجلس دكان

عليه الله صلى الله وأرسول لجلوس فإنا بجانبه، نجلس وأكنا عليه يجلس فكان طين، من
ًا الناس أحسن من رجل أقبل إذ محتب، مجالسه في جالس وأسلم وأآله الناس وأأطيب وأجه
ًا ًا، الناس وأأنقى ريح فقال البساط، طرف من سلم حتى دنس، يمسها لم ثيابه كأن ثوب

يقول: زال فما أدنه، محمد? فقال يا فقال: أدنو السلم، عليه فرد محمد، يا عليك السلم
ركبتي على يده فوضع جاءا حتى أدنه، يقول وأسلم وأآله عليه الله صلى الله وأرسول أدنو

يا أخآبرني وأقال السلم? وأذكره، محمد: ما يا فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول
ثم يجبه، فلم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول هي? فنكس متى الساعة عن محمد

ًا بعث بالذي أوأ بالله فحلف رأسه رفع ثم يجبه، فلم أعاد ما الحق وأدين بالحق محمد



في يتطاوألون البهم رعاءا رأيت علمات: إذا لها وألكن السائال، من بأعلم عنها المسؤوأل
إلآ يعلمهن لآ خآمس ربها. وأهي تلد المرأة وأرأيت الرض، ملوك العراءا الحفاة وأرأيت البنيان،

بعث قال: وأالذي ثم السماءا إلى غبار سطع ثم الساعة" الية، علم عنده الله الله: "إن
ًا في السلم عليه لجبريل وأإنه منكم، رجل من به بأعلم كنت ما الحق وأدين بالهدى محمد
الكلبي. دحية صورة

القاسم أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إبراهيم بن مسلم حدثنا قال العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أحمد بن سليمان
بن محمد وأحدثنا قال سليمان، أخآبرنا قال الله، عبد بن محمد وأأخآبرنا السيد "ح" قال

أخآبرنا قال الله، عبد بن محمد وأأخآبرنا "ح" قال كثير بن محمد حدثنا قال التمار، محمد
وأأخآبرنا "ح" قال مرزوأق بن عمروأ حدثنا قال الضبي، عمر بن عثمان حدثنا قال سليمان،

قرة حدثنا قال المكي، داوأد بن أحمد حدثنا قال سليمان، أخآبرنا قال الله، عبد بن محمد
فرات عن شعبة أخآبرنا عمروأ وأقال شعبة، وأحدثنا وأقرة، كثير وأابن مسلم قال حبي، بن

عليه الله صلى الله رسول علينا قال: أشرف أسيد بن حذيفة عن الطفيل أبي عن القرار
لن إنها فقال: أما الساعة، تذكروأن? قلنا تقولون? ماذا فقال: "ماذا غرفة من وأسلم وأآله
العرب، بجزيرة وأخآسف بالمغرب، وأخآسف بالمشرف خآسف آيات، عشر تروأن حتى تقوم

بن عيسى وأنزوأل مغربها، من الشمس وأطلوع وأالدابة، وأالدجال، وأمأجوج، يأجوج وأخآروأج
وأتريح قالوا، حيث معهم تقيل الناس ترحل عدن قعر من تخرج وأنار السلم، عليه مريم
البحر". في تلقيهم وأريح راحوا، حيث معهم

عليه، بقراءاتي الخباز النصيري بن إبراهيم بن محمد بن الحسين يعلى أبو أخآبرنا "وأبه" قال
نصر بن أحمد حدثنا قال المخلص، العباس بن الرحمن عبد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا قال
موسى بن محبوب صالح أبو حدثنا قال بحلب، النوفلي علي بن صالح حدثنا قال بجير، بن

ابن عن الجعد أبي بن سالم عن زبيد بن مغيرة عن الفزاري إسحق أبو أخآبرنا قال الفراءا،
أشراط من يقول: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال قال مسعود،
حتى المسجد في الرجل يمر وأأن لمعرفته، إلآ الرجل على الرجل يسلم لآ أن الساعة

الشيخ يكون وأأن المدر، بيوت في العراة الحفاة يتطاوأل وأأن فيه، يصلي لآ منه يخرج
ًا للغلم". الفقين بين بريد

بن محمد بحر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الواعظ أحمد بن الله عبد أخآبرنا "وأبه" قال
قدامة بن الملك عبد أخآبرنا قال هاروأن، بن يزيد حدثنا البربهاري. قال كوثر ابن الحسن

قال قال هريرة، أبي عن سعيد أبي بن سعيد عن بكر بن إسحق حدثني الجمحي. قال
فيها يصدق جداعات، سنون الناس على وأسلم: "سيأتي وأآله عليه الله صلى الله رسول

فيها وأينطق المين، فيها وأيخون الخائان، فيها وأيؤتمن الصادق، فيها وأيكذب الكاذب،
الناس". أمر في يتكلم الروأيبضة? قال: السفيه الله: وأما رسول يا قيل بالروأيبضة،
الكبي، بالطريقي عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

محمد سمعت قال نوح، بن سهل حدثنا قال شيبة، بن محمد بن الرحمن عبد حدثنا قال
ًا سمعت يقول، الله رزق بن قال يقول، عياض بن فضيل سمعت يقول، الكرخآي معروأف

يعرفني". لآ من عليه سلطت يعرفني من عصاني وأجل: "إذا عز الله
أبي أنشدنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال

ًا لنفسه: يا علي بن المحسن بن علي القاضي ًا الحرار أزمنة للزمان عجب عجـائابـه طر
نـوائابـه فيهم مكاسـبـهرخآيصة عندهم غالية

الصابي بن هلل بن إبراهيم بن المحسن بن هلل الحسين أبو الرئايس أنشدنا "وأبه" قال
توضع حين أطفالها من كـوامـلوأأفرق النوائابات علي لنفسه: تهون جدي أنشدنا قال الكاتب،

يتـرعـرع المبتدى وأأن مـؤذنبنقص العمر الكامل أن تر ألم
تـتـوقـع دوألة منها انقراضهاوأعاضتك حان اللوأاءا اشتدت إذا

يتـوقـع مـكـروأهة وأأنـعـمعواقبها بـؤس فلـليام تطاب
بن علي بن الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا السيد "وأبه" قال

أبو أخآبرنا قال بها، عليه بقراءاتي الكوفي الحسني الحسين بن الرحمن عبد بن الحسين
مصعب بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال السري، أبي بن الرحمن عبد بن علي الحسن
الملك عبد بن مروأان حدثنا قال الواسطي، النسائاي حرب بن محمد حدثنا قال الزراع،

الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن العبدي، الله عبد أبي عن الشعري،
وأوأجوههم، الناس خآيار وأيهلك العرب سنة تذهب الزمان آخآر في كان وأسلم: "إذا وأآله عليه



وأإن الناس، بخلءا أوأ الناس أشحاءا في الموال وأيكون وأشرارهم، الناس سفلة وأيرتفع
ًا المؤمن فيطلب المؤمن ليبهت المنافق ًا المنافق وأيطلب يصيبه، فل عون ما فيصيب أعوان

أراد".
الشعري الله عبد بن مروأان حديث من غريب السري، ابن لنا قال الشريف، لنا "وأبه" قال

بن الحسين عند وأليس مالك، بن أنس عن العبدي، الرحمن عبد بن الله عبد أبي عن
الحديث. هذا غير مصعب

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الرحمن عبد زيد أبو حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
المبارك ابن أخآبرنا قال حماد، بن نعيم حدثنا قال وأمائاتين، ثمانين سنة بمصر المرادي حاتم
الله صلى الله رسول قال قال بشير، ابن النعمان عن الحسن عن فضالة بن المبارك عن

ًا الساعة يدي بين وأسلم: "إن وأآله عليه فيها الرجل يصبح المظلم، الليل قطع كأنها فتن
ًا ًا، وأيمسي مؤمن ًا وأيمسي كافر ًا، وأيصبح مؤمن الدنيا من بعرض أخآلقهم قوم فيها يبيع كافر
ًا رأيتهم لقد هو إلآ إله لآ الذي الحسن: فوالله الدنيا" قال من وأبعرض يسير عقول، وألآ صور

ًا أحدهم يبيع بدرهمين، وأيروأجون بدرهمين يقدن طمع، وأذبان نار، فراش أحلم، وألآ وأأجسام
غبن. بثمن دينه

بني من وأأصله لفظه من الطروأش القضباني علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال إملءا، السفاطي محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال بالبصرة، حرام

عبد حدثنا قال القيسي، غياث بن الواحد عبد حدثنا قال الصفار، حرب أبي بن الرحمن عبد
رسول قال: كان جابر عن أبيه عن السلم، عليهما محمد بن جعفر عن المختار بن العزيز

منذر كأنه غضبه وأاشتد صوته وأعل عيناه احمرت خآطب إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله
وأالساعة أنا يقول: "بعثت ثم تليها وأالتي السبابة إصبعيه يقرن ثم مساكم، أوأ صبحكم جيش

بدعة". محدثة وأكل محدثاتها، المور وأشر محمد، هدى الهدى فيقول: خآير يخطب ثم كهاتين،
حدثنا قال عليه، قراءاة رشتة بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

لثمان بالبصرة الآثنين يوم إملءا العطار الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو
فضالة، بن حماد بن العباس حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين سبع سنة الخآرة جمادى من خآلون

حليم بن كوثر عن العزيز عبد بن الملك عبد حدثنا قال الحارث، أبي بن عمروأ حدثنا قال
بيده محمد نفس قال: "وأالذي وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن عمر ابن عن نافع عن

ًا فجرة، وأوأزراءا كذبة، أمراءا الله يبعث حتى الساعة تقوم لآ ظلمة وأعرفاءا خآونة، وأأعوان
الله يفتح مختلفة، أهواؤهم الجيفة، من أنتن قلوبهم رهبان، سيماءا سيماهم فسقة، وأقراءاة

بيده محمد نفس وأالذي الظلمة، اليهود كتهاوأك فيها فيتهاوأكون مظلمة غبراءا فتنة لهم
المنكر عن وألتنهون بالمعروأف الله. لتأمرن الله يقال لآ حتى عروأة عروأة السلم لينقضن

يستجاب فل خآياركم يدعو ثم العذاب، سوءا منكم فليسو شراركم، عليكم الله ليسلطن أوأ
لهم".

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
المكي، الصائاع بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

خآصيف عن الحراني، سلمة بن محمد حدثنا قال النيسابوري، معاوأية بن محمد حدثنا قال
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه، الله رضي عباس ابن عن مجاهد عن

قلوب وأقلوبهم الدميين وأجوه وأجوههم تكون أقوام الزمان آخآر في وأسلم: "سيجيءا
للدماءا سفاكين الرحمة، من شيءا قلوبهم في ليس الضواري، الذئااب أمثال الشياطين،

وأإن كذبوك، حدثوك وأإن اغتابوك، عنهم تواريت وأإن وأاربوك، تابعتهم إن قبيح، عن يرعون
منكر، عن ينهى وألآ بمعروأف يأمر لآ وأشيخهم شاطر، وأشابهم عارم، صبيهم خآانوك، ائاتمنتهم
متهم، فيهم بالمعروأف وأالمر غاوأ فيهم الحليم فقر، أيديهم في ما وأطلب ذل، بهم الآغترار

سنة، فيهم وأالبدعة بدعة، فيهم وأالسنة مشرف فيهم وأالفاسق مستضعف، فيهم وأالمؤمن
لهم". يستجاب فل خآيارهم وأيدعو شرارهم، عليهم الله يسلط ذلك فعند

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
شداد بن محمد يعلى أبو حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

قال: لحدثنكم أنس عن قتادة عن هشام حدثنا قال العقدي، عامر أبو حدثنا قال المسمعي،
ًا من سمعه أحد يحدثكموه لآ وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول من سمعته حديث

وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت بعدي، وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول



وأتشرب الزنا، وأيظهر الجهل، وأيكثر العلم، يرفع أن الساعة أشراط من يقول: "إن وأسلم
الواحد". القيم امرأة الخمسين في يكون حتى النساءا، وأتكثر الرجال وأيقل الخمور،

بقراءاتي الملعب بابن المعروأف النماطي محمد بن الملك عبد بن أحمد أخآبرنا "وأبه" قال
مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال ببغداد، قريش مقابر في عليه

حدثنا قال الوليد، بن بشر حدثنا قال البحتري، هشام بن محمد حدثنا قال القطيعي،
قال قال هريرة، أبي عن سلمة أبي عن كثير، أبي بن يحيى عن اليماني داوأد بن سليمان
يقع حتى الدنيا تنقضي لآ بيده نفسي وأسلم: "وأالذي وأآله عليه الله صلى الله رسول

النساءا رأيت وأأمي? قال: إذا أنت بأبي الله نبي يا قالوا: متى وأالقذف، وأالمسخ الخسف
الشرك أهل آنية في المصلون وأشرب الزوأر، شهادة وأشهد القينات، وأكثرت السروأج، يركبن
بيده -وأقال وأاستدفئوا فاستعدوأا بالنساءا، وأالنساءا بالرجال، الرجال وأاستغنى وأالفضة، الذهب

وأجهه". يستر جبهته على جمعها ثم هكذا
عليه بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

الله عبد حدثنا قال عليه، قراءاة التيملي الحسين بن محمد الطيب أبو أخآبرنا قال بالكوفة،
عن جعفر، بن مسلمة أخآبرنا قال العنقري، محمد بن عمروأ حدثنا قال الخصيب، أبي بن

الله: رسول يا رجل قال قال السلم، عليهما علي بن زيد الحسين أبي المام عن سعد
رفع الفجر صلى إذا حتى وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول الساعة? فزبره متى

أين للكتاب، السجل كطي وأطاوأيها وأمبدلها وأرافعها خآالقها فقال: تبارك السماءا إلى رأسه
الخطاب، بن عمر هو فإذا القوم آخآر من ركبتيه على الرجل الساعة? فجثا عن السائال

وأإيمان القدر، وأتكذيب الئامة، ذلك: حيف عند وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال
ًا، المانة يتخذوأن وأقوم بالنجوم، ًا، وأالزكاة مغنم الفاحشة عن فسأله زيادة، وأالفاحشة مغرم

عنها أبي سألت فقال: لقد عنها، أباه سأل كان أنه فزعم عنها سألته زيادة? فقال: لقد
ًا لصاحبه أحدهما يضع الفسق أهل من فقال: الرجلن ًا طعام وأيقول بالمرأة وأيأتيه وأشراب

الخطاب". بن يا أمتي هلكت ذلك على فيتزاوأروأن لك، صنعت كما لي اصنع
-قدم التاجر الموصلي طوق بن الحسن بن الباقي عبد بن أحمد نصر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال المرجي، الخليل بن محمد بن أحمد بن نصر القاسم أبو أخآبرنا بغداد- قال علينا
عبد حدثنا قال بكار، بن محمد حدثنا قال الموصلي، المثنى بن علي بن أحمد يعلى أبو

قال قال نحيلة، بن جندب حدثني قال حوشب، بن شهر حدثنا قال بهرام، بن الحميد
تصدك المظلم، الليل كقطع فتن بعيد من وأسلم: "تكون وأآله عليه الله صلى الله رسول
ًا، فيها الرجل يصبح الثيران، فحول حياة كصدم ًا، وأيمسي مسلم ًا فيها وأيمسي كافر مسلم
ًا، وأيصبح رسول بيته? قال في أحدنا على دخآل إن المسلمين: أفرأيت من رجل فقال كافر

الله عبد تكن وألآ المقتول، الله عبد وألتكن بيده وأسلم: فيمسك وأآله عليه الله صلى الله
وأيكفر ربه وأيعصي دمه، وأيسفك أخآيه مال فيأكل السلم، فئة في يكون الرجل فإن القاتل،
جهنم". له وأتجب بخالقه

بن محمد الله عبيد أبو أخآبرنا قال المقنعي، محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد علي أبو حدثني قال الخصيبي، محمد بن الواحد عبد حدثنا قال المرزباني، عمران

رجل فجاءا عنده، وأالناس داوأد أبي عند قال: كنت الهول، عمر أبو حدثني قال إسماعيل،
قد الذي وأقال: إن أطماره على الله: وأقبض عبد أبا يا وأقال يديه، بين فوقف أطمار في

يكون ما تدري فـيهولست كنت
رهين نبني ما علمتبنقض كما الزمان وأهو

إلينا. فعد نفدت وأقال: إذا وأكسوة، درهم بألف له قال: فأمر
الفرج أبو أنشدنا قال علي، بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال

أبيه عن الدوألة سيف فيها يعزي قصيدة ابتداءا لنفسه الببغا محمد بن نصر بن الواحد عبد
طـرب عـلـى حـزن يغالبنا بـالـنـوبفما الهـم فوق بك المكارم: سروأرنا أبي عن
 شيب من يرتاع أن الشكر وأاجب فـمـافي عنـك القطار تجاوأرت إذا

أرب عـلـى منـهـا تخلصنا بـزخآـرفـهـاوألآ الدنـيا تخدعنا حتام
ًا تجـنـي بما منها نسر الطـلـب في وأالجال وأنهرب عـواقـبـههم

عليه قراءاة ريذة بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا عنه، الله رضي السيد "وأبه" قال
الفضل بن محمد حدثنا قال الطبراني، أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان،
قال الله، عبد بن محمد وأأخآبرنا السيد "رجع" قال سليمان بن سعيد حدثنا قال السقطي،

بن الحميد عبد حدثنا قالآ الوليد، أبو حدثنا قال خآليفة، أبو وأحدثنا قال سليمان، أخآبرنا



الله صلى الله رسول قال قال سفيان، بن جندب حدثنا قال حوشب، بن شهر عن بهرام
ًا فيها الرجل يصبح المظلم، الليل كقطع فتن بعدي وأسلم: "ستكون وأآله عليه وأيمسي مؤمن

ًا، ًا وأيمسي كافر ًا، وأيصبح مؤمن يا ذلك عند نصنع المسلمين: فكيف من رجل فقال كافر
بيته? أحدنا على دخآل إن رجل: أرأيت فقال ذكركم، وأاخآمدوأا بيوتكم الله? قال: ادخآلوا رسول
يكن وألآ المقتول الله عند وأليكن بيده وأسلم: ليمسك وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال
أخآيه، دم وأيسفك أخآيه مال فيأكل السلم فئة في يكون الرجل فإن قال القاتل، الله عند

النار". له وأتجب بخالقه، وأيكفر ربه، وأيعصي
عليه، بقراءاتي الزجي، الوراق أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الحمال، هاروأن بن موسى حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا قال
قال القدوأس، عبد بن الله عبد حدثنا قال الهروأي، إبراهيم بن إسحق موسى أبو حدثنا قال

الله صلى الله رسول قال قال حصين، بن عمران عن يساف بن هلل عن العمش حدثنا
يا قالوا وأمسخ، وأقذف أمتي- خآسف في قال -أوأ المة هذه في وأسلم: "يكون وأآله عليه

الخمور". وأشربت القيان، وأكثرت المعازف، ظهرت ذاك? قال: إذا الله: وأمتى رسول
بن إبراهيم بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال الحربي، الفتح بن علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

البغوي، العزيز عبد بن محمد بن الله عبد القاسم أبو أخآبرنا قال إجازة، شاذان بن الحسن
عن معمر عن المبارك، بن الله عبد حدثنا قال الحماني، الحميد عبد بن يحيى حدثنا قال

إذ داري في بالكوفة قال: إني أبيه عن السدي، وأابصة بن عمروأ عن راشد بن إسحق
الرحمن عبد هو إذ دخآل فلما السلم، وأعليكم قلت عليكم" الخ، "سلم الباب على سمعت

أني وأذلك النهار علي طال هذه? قال: إنه زيارة الرحمن: أي عبد أبا يا قلت مسعود، بن
عليه الله صلى الله رسول عن يحدثني فجعل إليه، الحديث من فذكرت الظهيرة بحر في
فتنة يقول: "يكون وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال وأأحدثه، وأسلم وأآله

من خآير فيها وأالقاعد القاعد، من خآير فيها وأالمضطجع المضطجع، من خآير فيها النائام
المجدي، من خآير وأالراكب الراكب، من خآير وأالماشي الماشي، من خآير وأالقائام القائام،
أيام قلت: وأمتى الهرج، أيام ذلك? قال: ذاك الله: وأمت رسول يا قلت النار، في قتلها

ذلك? أدركت إن الله رسول يا تأمرني فما قلت جليسه، الرجل يأمن لآ حين الهرج? قال
داري? علي دخآل إن الله: أرأيت رسول يا قلت قال دارك، وأادخآل وأنفسك يدك قال: اكفف

-وأقبض هذا وأاصنع مسجدك قال: فادخآل بيتي علي دخآل إن قلت: أرأيت بيتك، فدخآل قال
ذلك". على تقتل حتى الله، ربي الحماني: وأقل الكوع- وأوأصفه على يمينه

البطحاني الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
محمد أخآبرنا قال عليه، قراءاة التميمي جعفر بن محمد أخآبرنا قال بالكوفة، عليه بقراءاتي

الله عبد بن القاسم حدثنا قال بريع، علي بن الحسن أخآبرني قال سعيد، بن محمد بن
أبا المام سمعت قال البارقي، نصر بن الرحيم عبد سمعت قال أبي، حدثنا قال العبدي،
كان السلم: "إذا عليه طالب أبي بن علي قال يقول السلم عليهما علي بن زيد الحسين

كتاب بحملة وأاستخف الدنيا، أرباب وأعظم شره، اتقاءا الرجل وأأكرم فاسقهم، القوم زعيم
صديقه الرجل وأأكرم المساجد، وأعطلت اليتامى، أموال وأمأكلهم الربا، تجارتهم وأكانت الله،
لغير وأتفقه مزامير، الله كتاب وأاتخذوأا الرحام، وأعطلوا الباطل على وأتواصلوا أباه، وأعق

وأزخآرفت السفهاءا، كلمة وأاستعملت المناءا، وأخآون الخائان، وأاؤتمن أمانته الرجل وأأكل الدين،
بضاعة، الله طاعة وأاتخذت المساجد، في الصوات وأرفعت الكنائاس، وأزخآرفت المساجد،

ًا توقعوا ذلك فعند التقياءا، سب وأاشتد الفقهاءا، وأقل القراءا وأكثر ًا حمراءا، ريح وأخآسف
ًا ًا وأمسخ ًا وأزلآزل وأقذف ًا" وأكان وأأمور هذا ذكر إذا السلم عليهما الحسين ابن علي عظام
ًا بكاءا بكى الحديث المستعان. وأالله ذلك أسباب رأيت قد وأيقول شديد

أحمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البيع السلماسي جعفر بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
عمر بن محمد حدثنا قال الوهان، جامع بن القاسم بن أحمد بن الله عبد بن محمد

حدثنا قال عبيد، بن يعلى حدثنا قال البروأري، محمد بن عباس حدثنا قال الزرار، البحتري
في يحدث فسمعوه بالمدينة مروأان إلى نفر ثلثة قال: جلس زرعة أبي عن حبان أبو

ًا وأأوألها اليات فحدثوا عمروأ، بن الله عبد إلى فجلسوا عنده من فانصرفوا الرجال، خآروأج
ًا أوألها أن اليات أوأل في مروأان من سمعوه بما يقل لم مروأان فقال: إن الرجال، خآروأج

ًا، ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عن حفظت قد شيئ سمعت بعد، أنسه لم حديث
ًا أوألها اليات: "إن في يقول وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول الشمس طلوع خآروأج

أثرها على فالخآرى صاحبتها قبل كانت فأيها ضحى، الناس على الدابة وأخآروأج مغربها من



ًا، ًا أوألها الكتاب: أفأظن يقرأ وأكان ذلك عند الله عبد قال ثم قريب من الشمس طلوع خآروأج
يرد فل الرجوع في فتستأذن فسجدت العرش تحت أتت غربت إذا أنها وأعادتها مغربها،

ًا، عليها ًا، عليها يرد فل الرجوع في تستأذن ثم شيئ ًا، عليها يرد فل تستأذن ثم شيئ فإذا شيئ
ًا، عليها يرد فل الرجوع في استأذنت مغربها من يطلعها أن الله أراد من ذهب فإذا شيئ

قالت: المشرق تدرك لم لها الرجوع في أذن لو أن وأعرفت يذهب، أن الله شاءا ما الليل
فيقال الرجوع، في استأذنت كالطوق الفق صار فإذا بالناس، لي من المشرق، أبعد ما رب
ًا ينفع لآ الية: "يوم هذه الله عبد تل ثم مغربها من فتطلع مكانك، من اطلعي لها نفس

ًا". إيمانها في كسبت أوأ قبل من آمنت تكن لم إيمانها خآير
عليه بقراءاتي الدهقان سليمان بن أحمد بن وأهب بن سعيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال البكائاي، السري أبي بن الرحمن عبد بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال بالكوفة،
عن جابر عن شيبان بن معاوأية حدثنا قال العلءا، بن محمد حدثنا قال غنام، بن الله عبد
من ممتلئة وأهي حذيفة دار إلى فانطلقنا الدجال، خآروأج قبل الناس قال: فزع الطفيل أبي

الشمس طلوع من أبين الدجال خآروأج إن الناس أيها فقال: يا حذيفة عليهم فخرج الناس،
ًا الدجال خآروأج قبل إن عليكم، لي أخآوف الدجال وأغير فما الحنطة، غربلة الناس تغربل فتن
نجا. منها ثبت وأما هلك، منها سقط وأما هلك، منها طار

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
علي حدثنا قال هاروأن، بن محمد بن أحمد حدثنا قال الحافظ، المظفر بن محمد الحسن

عن مطر حدثنا قال القاسم، بن روأح حدثنا قال صهيب، بن عباد حدثنا قال سليمان، بن
عليه الله صلى الله رسول أن عمروأ بن الله عبد عن يعمر بن يحيى عن زيد بن الله عبد
الساعة تقوم لآ بيده نفسي وأالذي المتفحش، الفاحش يبغض الله قال: "إن وأسلم وأآله
وأيخون الخائان يؤتمن وأحتى الرحم، وأقطيعة المجاوأرة، وأسوءا وأالتفحش الفحش يظهر حتى

المين".
بحر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي شاهين بن أحمد بن عمر بن الله عبيد أخآبرنا "وأبه" قال

بن غالب بن محمد جعفر أبو حدثنا قال عليه، قراءاة البربهاري كوثر بن الحسن بن محمد
السلم عليهما محمد بن جعفر عن سفيان حدثنا قال عقبة، بن قبيضة حدثنا قال حرث،

احمر الساعة ذكر إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان جابر عن أبيه عن
صوته. وأاشتد وأجهه

قال بأصفهان، عليه قراءاة المعدل بن أحمد بن محمد الرحمن عبد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال وأثلثمائاة، وأستين إحدى سنة حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا
عن سفيان حدثنا قال دكين، بن الفضل نعيم أبو حدثنا قال القتات، جعفر بن محمد حدثنا

رسول قال فقالآ المسجد، في موسى وأأبي الله عبد مع كنت قال شقيق، عن العمش
ًا الساعة يدي بين وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله العلم، وأيرفع الجهل، فيها ينزل أيام

الهرج" وأالهرج: القتل. فيها وأيكثر
عبد بكر أبو أخآبرنا قال بأصفهان، الصيرفي إبراهيم بن أحمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال الحسن، بن محمد بن إبراهيم حدثنا قال القتات، محمد بن محمد بن الله
المغيرة أبي بن إسماعيل عن موسى، بن الله عبيد حدثنا قال الجوهري، سعيد بن إبراهيم
الدين وأباعوا الرشا، وأأكلوا البنا، شرفوا قد الناس رأيت قال: "إذا الحسن عن الزرق،
الهرب". فالهرب بالدنيا،

عليه بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
العطار عمار بن محمد حدثنا قال قراءاة، الحكم بن علي بن محمد أخآبرنا قال بالكوفة،

القاسم بن الرحمن عبد حدثنا قال الصيدلآني، عبيد بن محمد بن جعفر حدثنا قال قراءاة،
بن سعيد حدثنا قال الكوفي، حماد ابن -يعني الرحمن عبد بن أحمد حدثنا قال القطان،

مما قال: "إن جده عن أبيه عن زيد بن حسين حدثنا قال المدني، يحيى بن إسماعيل
الئامة". وأجور الكمة، وأتضييق العمة، الناس ترك الساعة، باقتراب يعرف

علي أبو أنشدنا قال علي، بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
بن سعيد بن الحارث فراس أبو أنشدنا قال بالهايم، المعروأف المدائاني علي بن أحمد

وأعـسـاه وأعـلـه يكون الحشامما قلق تبت وألآ عليك لنفسه: خآفض حمدان
تخشـاه الذي تكفي أن تـرىوعساك ممـا مدة أقصر فالدهر

ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا عنه الله رضي المام السيد "وأبه" قال
بن عثمان بن يحيى حدثنا قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة



عمروأ عن زرعة أبي عن لهيعة، ابن حدثنا قال الحجري، غالب بن حسان حدثنا قال صالح،
قال: "سيكون وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن جرد الحارث بن الله عبد عن جابر بن

ًا يعطون لآ البل كمبارك أبوابهم على الفتن سلطين بعدي ًا أحد دينه من أخآذ إلآ شيئ
مثله".

حدثنا قال عليه، بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبيد أبو حدثنا قال الخراز، حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو

أبي بن حبيب حدثنا قال العباس، أبو الزجاجي يعقوب بن الفضل حدثنا قال الصيرفي،
الحباب، ابن عن سعيد بن يحيى عن أنس بن مالك أخآبرنا قال أنس، بن مالك كاتب حبيب

يوم به يؤتى إلآ عشرة أمير من وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن
أوأثقه". أوأ الحق أطلقه عنقه، إلى يده مغلولة القيامة

عليه، بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
قال عليه، قراءاة العجلي عمار بن محمد أخآبرنا قال الحكم، بن علي بن محمد أخآبرنا قال

حدثنا قال النصاري، عمروأس بن علي حدثنا قال العجلي، هاروأن بن عيسى بن أحمد حدثنا
المام عن الجعفي، حمزة أبي بن حمزة عن محمد بن إبراهيم عن النصاري، عمارة أبو

الله صلى النبي عن السلم، عليهم علي بن الحسين بن علي بن زيد الحسين أبي الشهيد
تأخآذوأه، فل دينكم عن رشوة كان فإذا عطاءا، كان ما العطاءا قال: "خآذوأا وأسلم وأآله عليه
وأإن داروأا، قد وأالروأم فارس فرح بني إن وأالفاقة، الفقر ذلك من يمنعكم تتركوه وألن

يفترقا أن وأالقرآن السلطان فيوشك معه، فدوأروأا القرآن دار فحيثما دائارة اليمان رحى
فكونوا قتلوكم، عصيتموهم وأإن أضلوكم، أطعتموهم فإن بغيره، وألهم يحكم لكم وأيحكمون
ًا إن الخشب، على وأرفعوا بالمناشير نشروأا السلم عليه عيسى كأصحاب طاعة في موت

يأمروأن كانوا إسرائايل بني من نقص ما أوأل وأإن الله، معصية في حياة من خآير الله
آكله بغيب كان الذي صاحبه أحدهم لقي إذا التعذير شبه المنكر عن وأينهون بالمعروأف

ًا، عليه يغب لم كأنه وأشاربه بما ذلك مريم، بن وأعيسى داوأد لسان على الله فلعنهم شيئ
المنكر عن وألتنهن بالمعروأف لتأمرن بيده محمد نفس الية. وأالذي يعتدوأن وأكانوا عصوا

ًا الحق على فتأطروأه الظالم، يد على وألتأخآذن ًا". بعضكم قلوب الله ليضربن أوأ أطر بعض
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

علوية بن الحسن حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عن عمروأ بن حماد بن طاهر حدثنا قال العطار عيسى بن إسماعيل حدثنا قال القطان،
علينا قال: خآرج عجرة، بن كعب عن الشعبي، عن الفافا سلمة ابن -هو خآالد عن سفيان
عجرة: أعيذك بن كعب يا فقال وأسادة على وأنحن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول

بعدي، يكونون السفهاءا? قال: أمراءا إمارة الله: وأما رسول يا قلت السفهاءا، إمارة من بالله
الحوض، علي يرد وألن منه وألست مني فليس ظلمهم في وأأعانهم بكذبهم صدقهم فمن
الحوض: يا علي وأسيرد منه وأأنا مني فهو ظلمهم على يعنهم وألم بكذبهم، يصدقهم لم وأمن
نفسه مبتاع غاديان: فغاد وأالناس جنة، وأالصوم برهان وأالصدقة نور عجرة: الصلة بن كعب

رقبته". فموثق نفسه بائاع وأغاد رقبته، فمعتق
عبد بن الحسين بن الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف اخآبرنا "وأبه" قال

أبي بن الرحمن عبد بن علي الحسن أبو أخآبرنا بها عليه بقراءاتي الكوفي الحسني الرحمن
من إملءا البغدادي شجاع بن الله عبد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال البكائاي، السري
المنذر حدثنا قال الصلت، بن محمد أخآي ابن الصلت، بن الحجاج بن أحمد حدثنا قال كتابه،

صلى النبي أن عمر ابن عن مجاهد عن العمش قائاد زائادة بن معمر حدثنا قال عفان، بن
الترك". وأهم يملكون سنة وأمائاة خآمسين الخآيار بعد قال: "الشرار وأسلم وأآله عليه الله

زاهر علي أبو أخآبرنا قال حمدان، بن علي بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أحمد حدثنا قال العطار، مخلد بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال بها، السرخآسي أحمد بن
العمش عن زائادة بن معمر حدثنا قال عمار، بن المنذر حدثنا قال الصلت، بن الحجاج بن
بعد وأسلم: "الشرار وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عمر، ابن عن مجاهد عن

عمار بن المنذر كتابي، في الترك" هذا -يعني الدنيا جميع يملكون عام وأمائاة خآمسين الخآيار
عفان. بن الشريف روأاية وأفي الروأاية، هذه في

قال المنصور، جامع في عليه قراءاة الخلل محمد بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
جرير بن محمد حدثنا قال المقري، يعقوب بن أحمد بن الله عبيد الحسين أبو حدثنا

مزاحم، بن نصر بن الحسين حدثنا قال يوسف، بن الفضل بن العباس حدثنا قال الطبري،



ابن عن مجاهد عن العمش عن يزيد أبي عن سعيد أبي عن يزيد بن سليمان حدثنا قال
المر تركنا إذا حالنا ما وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أصحاب قال قال عباس،

إسرائايل، ببني نزل ما بكم العمال? قال: ينزل أفضل وأهما المنكر عن وأالنهي بالمعروأف
وأتكون شراركم، في الفواحش إسرائايل? قال: تفشوا ببني نزل وأما الله، رسول يا قالوا

صبيانكم. في المرة وأتكون رذالكم، في العلم وأيكون خآياركم، في المداهنة
قال بأصفهان، عليه بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد نصر أبو حدثنا قال ريذة، بن إبراهيم بن إسحق بن الحسن محمد أبو أخآبرنا
ًا، المروأزي سهل بن حمدوأيه حدثنا قال الموجة، عمروأ بن محمد الموجة أبو حدثنا قال لفظ

ميمون بن محمد حمزة أبي عن عبدان العتكي روأاد أبي بن جبلة بن عثمان بن الله عبد
عليه الله صلى الله رسول قال: صحبت هريرة أبي عن قيس عن إسماعيل عن السكري

رسول يقول ما أعي أن إلي أحب وألآ منهن أغفل قط سنوات كنت ما سنين وأسلم وأآله
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول رأيت فقال فيهن، وأسلم وأآله عليه الله صلى الله

ًا يقول: "هكذا ًا تقاتلون الساعة يدي بين قريب ًا وأتقاتلون الشعر، لهم عد قوم خآمس قوم
على فيحتطب أحدكم يغدوأ لن وأالله المطرقة، المجان وأجوههم كأن العين، صغار الوجوه
ً يأتي أن من له خآير منه وأيتصدق به فليستغن فيبيعه ظهره يؤتيه أوأ فيمنعه فيسأله رجل
عند أطيب الصائام فم خآلفة تعول، بمن وأابدأ السفلى، اليد من خآير العليا اليد لن ذلك،
المسك". ريح من الله

بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال المقري، الحسن بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عامر بن الله عبد حدثنا قال يعلى، أبو أخآبرنا قال المقري، بن عاصم بن علي بن إبراهيم

عن أبيه عن بريدة، بن الله عبد عن مهاجر بن بشير عن فضيل، ابن حدثنا قال زرارة، بن
كأن الوجوه عراض العيون صغار قوم قال: "يجيءا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي

فينجو الوألى المرة مرات. أما ثلث الشيح بمنابت السلم أهل يلحقون الحجف، وأجوههم
فيهلكون الثالثة المرة وأأما بعض، وأيهلك بعض فينجو الثانية المرة وأأما هرب، من منهم

ًا، هم? الله: من رسول يا قيل المسجد، بسواري خآيولهم ربطوا وأقد إليهم أنظر كأني جميع
الترك". هم قال

محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد بن إبراهيم مسلم أبو حدثنا قال ماشي، بن أيوب بن إبراهيم بن الله عبد

بن سعيد عن الزهري حدثنا قال سفيان، حدثنا قال بشار بن إبراهيم حدثنا قال البصري،
الساعة تقوم قال: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي به يبلغ هريرة، أبي عن المسيب

ًا تقاتلوا حتى المطرقة". المجان وأجوههم كأن العين صغار قوم
عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة المؤدب محمد بن علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

زهير حدثنا قال يونس، بن الله عبد بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله
السلم: عليه علي يقول: قال عمروأ بن الفضل سمع أنه المسيب بن العلءا عن معاوأية بن

فاتركوه. دينكم عن كان فإن طعمة، كان ما العطاءا خآذوأا
الله عبد بن محمد أنشدنا قال الخراز، حيوية بن العباس بن محمد أنشدنا "وأبه" قال

فما الفؤاد بـقـيتعلى حسرة وأأبقوا الكرام النباري: مضى محمد أبو أنشدنا قال الكاتب،
آسـي لهـا يرجى

الـنـاس يد فـي عما نفسك كملفشح الغنى تحوي بأن تهوى كنت إن
ًاحتى دهـره حـريص الفقـير إن وأإرمـاس لـحـد في يغيب أبـد

بـالـنـاس الناس فليس عليك شـرهـتأبقي أبصرتها إن لنفسك فقل
عليه، قراءاة ريذة بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا الله، رحمه المام السيد "وأبه" قال

حرب بن سليمان حدثنا قال الكشي، مسلم أبو حدثنا قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال
حدثنا قال عبدان، وأحدثنا قال سليمان، وأأخآبرنا قال بكر، أبو وأأخآبرنا السيد "رجع" قال

تغلب، بن بحر حدثنا قال الحسن، سمعت قال حازم، بن جرير حدثنا قال فروأخ، بن شيبان
أن الساعة أشراط من يقول: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال

ًا تقاتلوا ًا تقاتلوا أن الساعة أشراط من وأإن المطرقة، المجان وأجوههم كأن أقوام قوم
الشعر". ينتعلون

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
بن عثمان حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد

وأآله عليه الله صلى الله رسول أن هريرة أبي عن شهر، عن عوف حدثنا قال الهيثم،



العراءا الحفاة ترى وأأن رؤوأس الشاءا رعاءا ترى أن الساعة أشراط من قال: "إن وأسلم
وأربتها". ربها تلد المة ترى وأأن البناءا، في يتبارين الجوع

البغدادي المهبار بن رستة بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
العطار الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال عليه، قراءاة أصفهان نزيل
وأثلثمائاة، وأستين سبع سنة من الخآرة جمادى من خآلون لثمان بالبصرة الآثنين يوم إملءا
عبد حدثنا قال الحار، أبي بن عمروأ حدثنا قال فضالة، بن حماد بن العباس حدثنا قال

عليه الله صلى النبي أن عمر ابن عن نافع عن حكيم، بن كوثر عن العزيز عبد بن الملك
كذبة أمراءا الله يبعث حتى الساعة تقوم لآ بيده محمد نفس قال: "وأالذي وأسلم وأآله

ًا فجرة، وأوأزراءا قلوبهم رهبان، سيماءا فسقة: سيماهم وأقراءا ظلمة، وأعرفاءا خآونة، وأأعوان
اليهود تهاوأك فيتهاوأكون مظلمة غبراءا فتنة لهم الله يفتح مختلفة أهواؤهم الجيفة، من أنتن

لتأمرن الله، الله يقال لآ حتى عروأة عروأة السلم لينقص بيده محمد نفس وأالذي الظلمة،
العذاب سوءا فليسومونكم شراركم عليكم الله ليسلطن أوأ المنكر عن وألتنهون بالمعروأف

لهم". يستجاب فل خآياركم يدعو ثم
عليه، قراءاة الذكواني الرحمن عبد بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد أخآبرنا "وأبه" قال

الحمال، العباس أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال
أبي عن سلمة بن حماد حدثنا قال هاني، بن معاذ حدثنا قال عمر، بن الله عبيد حدثنا قال

ًا الرضين أسرع قال مكحول عن العلءا الخيل، يخربها? قال: سنابك من قال أرمينية، خآراب
خآلخآيلهن. تضطرب الترك أردفهن قد قيس نساءا إلى أنظر وأكأني قال

عليه قراءاة الصالحاني مهران بن الحسن بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال بأصفهان،

يحيى عن فضالة، بن فرج حدثنا قال وأاقد، بن الرحمن عبد حدثنا قال أيوب، بن العباس
الله رسول قال قال السلم، عليهما أبيه عن الحنينة بن علي بن محمد عن سعيد بن

دوألآً، الفيءا كان خآصلة: إذا عشرة بخمس أمتي عملت وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى
ًا، وأالمانة ًا، وأالزكاة مغنم أباه، وأجفا صديقه وأبر أمه، وأعق زوأجته الرجل وأأطاع مغرم

شره، مخافة الرجل وأأكرم أرذلهم، القوم زعيم وأكان المساجد، في الصوات وأارتفعت
أوألها، المة هذه آخآر وألعنت وأالمعازف، القينات وأاتخذت الحرير، وألبس الخمور وأشربت

ًا ذلك عند فليرتقبوا ًا صفراءا ريح ًا". وأخآسف وأمسخ
أحمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

قال البار، علي بن أحمد العباس أبو حدثنا القطيعي: قال مالك بن حمدان بن جعفر بن
سلمة أبي عن كثير، أبي بن يحيى عن داوأد بن سليمان حدثنا قال الوليد، بن بشر حدثنا

تنقضي لآ بالحق بعثني قال: "وأالذي وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن
أنت بأبي الله نبي يا ذلك متى قالوا وأالقذف، وأالمسخ الخسف بهم يقع حتى الدنيا هذه

وأشرب الزوأر، شهادة وأشهد القينات وأكثر السروأج ركبن النساءا رأيت وأأمي? قال? إذا
بالنساءا، وأالنساءا بالرجال الرجال وأاستغنى وأالفضة، الذهب الشرك أهل آنية في المصلون

وأجهه". على هكذا بيده وأقال وأأعدوأا، ذلك عند فاستدخآروأا
غير عليه بقراءاتي غيلن بن طالب أبو الحراز إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

صفر في عليه قراءاة الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال مرة،
أخآبرنا قال الوشا، -يعني كثير بن سهل بن موسى حدثنا قال وأثلثمائاة، وأخآمسين أربع سنة
هريرة أبي عن أبيه عن المقبري، عن قدامة بن الملك عبد أخآبرنا قال هاروأن، بن يزيد
فيها يصدق خآداعات سنوات الناس على قال: "سيأتي وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن

الروأيبضة، فيها وأينطق المين، فيها وأيخون الخائان، فيها وأيؤتمن الصادق فيها وأيكذب الكاذب
العامة". أمر في ينطق التافه الروأيبضة? قال: الرجل الله: وأما رسول يا قيل

بن محمد بن وأالحسن الواعظ، أحمد بن عمر بن الله عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قالآ منهما، وأاحد كل على بقراءاتي المقنعي محمد بن علي

مسلم بن الله عبد بن غبراهيم حدثنا قال الواعظ، قال القطيعي، مالك بن حمدان بن
حدثنا قالآ اتفقا ثم الحراني، الحسن بن الله عبد شعيب أبو حدثنا قال المقنعي، وأقال
أبيه عن صالح أبي بن سهيل حدثنا قال معاوأية، بن زهير حدثنا قال الملك، عبد بن أحمد

حتى الساعة تقوم وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن
كالساعة وأاليوم كاليوم وأالجمعة كالجمعة وأالشهر كالشهر، السنة تكون حتى الزمان يتقارب

السعفة". كاحتراق وأالساعة



عليه بقراءاتي الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال البكائاي، السري أبي بن الرحمن عبد بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال بالكوفة،

بكر حدثنا قال سلم، بن سلم حدثنا قال وأهب، بن إسحق حدثنا قال غنام، بن الله عبد
ننبئكم وأجل: "هل عز قوله في عمر بن الله عبد عن مجاهد عن ليث عن حبيش بن

ما وأأكلوا المأثور، على وأناموا المشهور، وألبسوا المنظور، ركبوا أعمالآً" قال: إذا بالخآسرين
يشتهون". ما أرقاءاهم وأمنعوا يشتهون،

أبو أنشدني قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
من عشر السابع ليلة في كثير مطر وأافى وأقد لنفسه، القتناسي الحسن بن محمد الحسن
ًا، شديد وأالحر وأأربعمائاة، ست سنة من الوألى جمادى في الواقع الوأل تشرين وأالحاجة جد

عـادة حتى غيرت دهر يرميا لـم الصـيف وأحر الشتاءا ماسة: جاءا وأالمراوأح الخيوش إلى
الـديم

ًا كنت قد ًا محتشم ًا تخلف بـهفصرت تـزل خآلفـ محتشـم غير عهد
ًا نفس يا  القيم في أغلك ما الصبر جوهر مـكـرمةيا العز تنالي صبر

الله عبيد أبو أخآبرنا قال المقنعي، محمد بن علي بن الحسين محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثني قال الحسيني، محمد بن الواحد عبد حدثنا قال المرزباني، عمران بن محمد
من المستأمن سهل بن الحسن أبو حدثني قال يزيد، بن إبراهيم بن الحسين أبي بن صالح

يقول: وأهو منها خآرج قتل يوم فيها كان التي الدار من هرب لما الرنح صاحب عساكر
زمـيم غير وأخآلفناه منزلخرجنا خآير يا الله سلم عليك
 سليم ريبهن من الذي ذا فـرقةفمن أحدثن اليام تكن فإن

قراءاة ريذة بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا عنه، الله رضي المام السيد "وأبه" قال
الحضرمي. الله عبد بن محمد حدثنا قال الطبراني، القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه
عن سالم بن مروأان بن المجيد عبد حدثنا قال القرقساني، يحيى بن عثمان حدثنا قال

رسول قال قال مسعود، بن الله عبد عن سلمة ابن وأشقيق وأهب، بن زيد عن العمش
أمتي يسلب من أوأل فإن تركوكم، ما الترك وأسلم: "اتركوا وأآله عليه الله صلى الله

قنطورا". بني الله خآولهم وأما ملكتهم
بن بكر أبو حدثنا قال غنام، بن الله عبيد بن سليمان أخآبرنا قال محمد، أخآبرنا "وأبه" قال

خآالته عن حرملة بن الله عبد بن خآالد حدثنا قال بشر، بن محمد حدثنا قال شيبة، أبي
عقرب، لدغته إصبعه عاصب وأهو وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: خآطب
ًا تقاتلون تزالون وألآ عدوأ، لآ تقولون فقال: "إنكم عراض وأمأجوج، يأجوج تقاتلون حتى عدوأ

المطرقة". المجان وأجوههم كأن ينسلون، حدب كل من الشعور، صهب العيون صغار الوجوه
أحمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

قال وأثلثمائاة، وأستين ثمان سنة في القطيعي شبيب بن مالك بن حمدان بن جعفر بن
بن هوذة حدثنا قال السدي، عميرة بن شيخ بن صالح بن موسى بن بشر علي أبو أخآبرنا
الناس قال: ملحم عمر بن الله عبد عن القواس المغيرة أبي عن عوف حدثنا قال خآليفة،
وأملحمة الروأم، وأملحمة الترك، المة: ملحمة هذه في وأثلث مضتا، قد فثنتان ملحم، خآمس

ملحمة". الدجال ملحمة بعد وأليس الدجال،
قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

الحسين عروأبة أبو أخآبرنا قال الحافظ، موسى بن المظفر بن محمد بن الحسين أبو أخآبرنا
عن سلمة بن محمد حدثنا قال الحراني، وأهب بن محمد حدثنا قال موروأد، بن محمد بن

الزدي صادق أبي عن الحكم، عن أنيسة أبي ابن -يعني زيد حدثني قال الرحيم، عبد أبي
القرية هذه أهل يقول: ليخرجن اليمان بن حذيفة سمعت قال الزدي، ناجذ بن ربيعة عن

المطرقة، المجان وأجوههم كأن الشرق نحو بيده هاهنا- وأأهوى يجيئون قوم الكوفة، -يعني
بشاطئ خآيولهم يربطوا حتى الذان مخزمة خآيل على يجيئون الصخر في أعينهم نقبت كأنما
الفرات. هذا

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
شريك بن إبراهيم حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

سهيل عن خآيثمة بن زياد حدثنا قال زهير، حدثنا قال يونس، بن أحمد حدثنا قال السدي،
أهل من وأسلم: "صنفان وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن أبيه عن
كاسيات وأنساءا بها، يضربون البقر كأذناب رؤوأسهم على سياط معهم قوم أرهما، لم النار



يجدوأن وألآ الجنة يدخآلون لآ المائالة، البخث كأسنمة رؤوأسهن على مميلت، مائالت عاريات
ريحها".

له، وأاللفظ عليه بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال
الله عبد بن عمر بن الله عبد وأأخآبرنا السيد "ح" قال هوذة حدثنا قال السدي، موسى بن
بن الرحمن عبد حدثنا قال بها، عليه بقراءاتي أصفهان نزيل البغدادي المهيار بن رستة بن

عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن حوشب بن شهر عن عوف حدثنا قال رستة،
ترى وأأن الناس، رؤوأس الشاءا رعاءا ترى أن الساعة أشراط من قال:"إن وأسلم وأآله

وأربها". ربتها المة تلد وأأن البناءا، في يتباروأن الجوع العراة الحفاة
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي القاضي التوزي بن علي بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال القطان، عياش بن الحسين الله عبد أبو حدثنا قال السدي، الله عبد بن محمد أبو
العمش عن الثوري، سفيان أخآت -بن محمد بن عمارة حدثنا قال عرفة، بن الحسن حدثنا

وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن صالح أبي عن
ًا تقاتلوا حتى الساعة تقوم الجراد، حدق أعينهم كأن الوجوه، عراض العين صغار أقوام
بالنخل". خآيولهم وأيربطون الدرق يتخذوأن الشعر، ينتعلون المطرقة، المجان وأجوههم وأكأن

بقراءاتي البزار بكار بن محمد بن الحسين بن السلم عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
وأأنا عليه، قراءاة الشيباني المطلب بن الله عبد بن محمد الفضل أبو أخآبرنا قال عليه،
سهل بن العزيز عبد بن الله عبد بن أحمد بن الحسين علي أبو حدثنا قال أسمع، حاضر

وأثلثمائاة، ست سنة الرقيق دار شارع وأمنزله الحول بالمالكي المعروأف القرشي المدي
بن الله عبد عن الواسطي، بكر بن موسى حدثنا قال الكوفي، هلل بن أحمد حدثنا قال

بن يا فقال عنده، وأنحن الله عبد أبي إلى رجل قال: شكا حجاج بن الله عبد عن مسكان
وأكل دوألة، للباطل وأإن دوألة، للحق له: إن فقال إخآواني، وأجفاني وألدي الله: عقني رسول

يعقه أن الباطل دوألة في المؤمن يصيب ما أدنى وأإن صاحبه، دوألة في ذليل منهما وأاحد
الصادق عن وأيروأى معجمة، غير بالسين مسكان، ابن قيل: هو إخآوانه وأيجفوه وأإخآوته وألده
تصانيف. وأله السلم، عليه

قال عليه، قراءاة بالله المقتدر بن عيسى بن الحسن محمد أبو المير أنشدنا "وأبه" قال
قال بريدة، بن أحمد أنشدنا قال الصولي، أنشدنا قال اليشكري، منصور بن أحمد أنشدنا

المحـال عين تقاليووأفاؤهم إلى الملوك حازم: وأصل لآبن أبي أنشدني
للـرجـال المودة تـدوأمعلى لآ رأيتـك مالـي

 ضلل أخآو ذاك قلت وأظـرف أدب ذا كـان إن
الثقالي من ذاك قلت وأدين نـسـك ذا كان أوأ
حـال بديع قلت المرين مـن وأسط ذا كان أوأ

المعـالـي رتب أمـكترتقي ثكلـتـك ذا أبمثل
أنشدنا قال الكاتب، الصابي بن إبراهيم بن المحسن بن هلل أبو الرئايس أنشدنا "وأبه" قال

ًا نفسيوأوأثقتني استوعبت الخطوب ترين نكباته: أما بعض في لنفسه جدي أشـراك بـين رهينـ
وأإمـسـاك إرسـال بين مـعـذبةموقوفة نفس سوى لي تدع وألم

باكـي ناظر من وأمستعبر سامعـهشاك سمع عن خآافت وأمنطق
أبـقـاك الـلـه أن تداركت بـهـاإذا أحـس مـا أنـي يعلم الله

عيسى بن إبراهيم بن علي الحسن أبو أخآبرنا قبره الله نور المام السيد "وأبه" قال
جعفر بن أحمد بكر أبو حدثنا قالوا منهم، وأاحد كل على بقراءاتي وأجماعة ببغداد الباقلني

حدثنا قال السدي، صالح بن موسى بن بشر حدثنا قال إملءا القطيعي مالك بن حمدان بن
زلزلة علقمة: "إن بن إبراهيم عن العمش عن منصور عن سفيان حدثنا قال نعيم، أبو

الساعة. قبل عظيم" قال: الزلزلة شيءا الساعة
قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال المثنى، بن معاذ حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا
قال ريذة، ابن وأأخآبرنا قال "رجع" السيد، إبراهيم بن إسماعيل حدثنا قال مسدد، حدثنا
قال بقية، بن وأهب حدثنا قال النصيري، إسحق بن الحسين وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا
أبيه عن صحاب بن الرحمن عبد عن العلءا أبي عن الجريري سعيد عن كلهما خآالد، حدثنا
يخسف حتى الساعة تقوم يقول: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال،



لها ليست العجم لن العرب يعني أنه فلن" فعرفت بني من بقي من يقال حتى بقبائال
قبائال.

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
-يعني علي بن أحمد حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو

عن سعيد بن يحيى عن فضالة بن فرج حدثنا قال تغلب، بن الربيع حدثني قال البار،
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليه علي عن علي بن محمد

ًا، وأالزكاة دوألآً، المغنم كان البلءا: إذا بها حل خآصلة عشرة خآمس أمتي عملت "إذا مغرم
ًا وأالمانة صديقه وأبر أمه، وأعق زوأجته، الرجل الصل- وأأطاع من ههنا إلى -سقط مغنم

مخافة الرجال وأأكرم أرذلهم، القوم زعيم وأكان المساجد، في الصوات وأارتفعت أباه، وأجفا
أوألها، المة هذه آخآر وألعن وأالمعازف، القيا وأاتخذوأا الحرير، وألبس الخمور، وأشربت شره،

ًا ذلك عند فليرتقبوا ًا: ريح ًا، حمراءا، ثلث ًا". وأخآسف وأمسخ
مصعب حدثنا قال علي، بن أحمد حدثنا قال جعفر، بن أحمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

عن مصعب، بن الله عبد عن الله عبد أبي بن هاروأن حدثني قال الزبيري، الله عبد بن
بن خآارجة بن عوف بنت سعدى عن سعدى مولى الهيثم عن طلحة بن يحيى بن إسحق
فيصيح البيداءا، في بجيش وأسلم: "يخسف وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قالت سنان،
بهم". بيدي بيداءا السماءا: يا من صائاح

في عليه قراءاة الصباغ عمر أبي سبط الحللي علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال أصفهان، جامع

قال كثير، بن محمد حدثنا قال البجلي، محمد بن الواحد عبد حدثنا قال نصر، بن جعفر بن
صلى الله رسول قال قال اليمان، ابن حذيفة عن الشعبي، عن هند أبي بن داوأد حدثنا
أجنحة ذوأات وأحيات وأزلآزل وأرجف وأقذف خآسف أمتي في وأسلم: "يكون وأآله عليه الله

يتبع متتابعات وأآيات البحر، في تقذفهم وأريح المشرق قبل من تحشرهم وأنار حمراءا وأريح
ًا بعضها وأالسحت بالبيع، وأالربا بالنبيذ، الخمر أمتي استحل إذا النظام، السلك يتبع كما بعض

ًا". ليزدادوأا لهم يملي ذلك فعند بالزكاة، وأالمكس بالهدية، إثم
العباس، بن محمد حدثنا قال الله، عبد حدثنا قال الحللي، علي بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال سليمان، بن جعفر حدثنا قال منصور، بن محمد حدثنا قال الدوأرقي، حدثنا قال
الله رسول قال قال أمامة، أبي عن البجلي عمروأ عمر عاصم، حدثنا قال السبحي، فرقد
قد فيصبحوا وألهو وأشرب طعم على المة هذه من وأسلم: "يبعث وأآله عليه الله صلى

الليلة خآسف فيقولون الناس يصبح حتى وأقذف خآسف وأليصيبنهم وأخآنازير، قردة مسخوا
ًا عليهم وأليرسلن فلن، بدار الليلة وأخآسف فلن ببني أرسلت كم السماءا من حجارة حاصب
على عاد قوم أهلك التي العقيم الريح عليكم وأليرسلن فيها، دوأر على لوط قوم على

فيها". دوأر وأعلى منها، قبائال
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

محمد حدثنا قال عليه، قراءاة المالكي البهري صالح بن محمد بن الله عبد بن محمد بكر
عن عمر بن الله عبد عن ربعي، بن صيفي كريب أبو حدثنا قال الشناني، الحسين بن

وأسلم وأآله عليه الله صلى الله نبي قالت: نهى عائاشة، عن القاسم عن عمر بن الله عبيد
وأفينا الله: أنهلك رسول يا فقالت قال وأقذف، وأمسخ خآسف المة هذه في قال: "يكون

الخبث". كثر إذا الصالحون? قال: نعم،
أبو حدثنا قال عليه، قراءاة الحربي بن محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال المطرز، زكريا بن القاسم حدثنا قال الزيات، علي بن محمد بن عمر حفص
أبي عن منصور عن سليمان، بن معتمر حدثنا قال العلى، عبد بن وأمحمد سعيد بن سويد

على الساعة قال: "تقوم وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن الحارث،
يطويانه". هما وألآ ينشرانه، هما فل يتبايعانه، ثوب بينهما رجلين

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
جعفر أبو حدثنا قال عليه، قراءاة العسكري الدقاق عبيد بن محمد بن الحسن بن الله عبد

ابن عن قال: بلغني أسامة أبو حدثنا قال أبي، حدثني قال شيبة، أبي بن عثمان بن محمد
الذي وأأكيسهم المة، من أذل فيه المؤمن يكون زمان الناس على قال: يأتي أنه مسعود

الثعلب. روأغان بدينه يروأغ
قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا



يقول: مسعود ابن سمعت قال السود، عن إسحق أبي عن شعبة حدثنا قال الوليد، أبو
ًا، الصالحون يذهب ًا، يعرف لآ من الريب، أهل وأيبقى أسلف ًا. ينكر وألآ معروأف منكر

قال عليه، بقراءاتي الحبيلي الفراءا محمد بن الحسين بن محمد يعلى أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحسين علي أبو حدثنا قال سويد، بن إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل القاسم أبو أخآبرنا

على قرئ قال التوزي، حدثني قال الدنيا، ابن حدثنا قال الكوكبي، جعفر بن القاسم بن
وأيمـضـي منـه الطيبين بـعـضـييأخآذ يأخآـذ يمر يوم راهب: كل

ًانفس بالمعـاصـي تمتعت قد  بفرض المعاصي ليس كفي قـديمـ
أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا تعالى، الله رحمه الجل المام السيد "وأبه" قال

الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن
مسكين بن سيف حدثنا قال العسكري، إبراهيم عن الوارث وأعبد عبيدة أبو حدثنا قال

عني: خآرجت قال السعدي، عني عن الحسن عن فضالة، بن مبارك حدثنا قال السواري،
الكوفة، أهل ظهراني بين مسعود بن الله بعبد فإذا الكوفة قدمت حتى العلم طلب في

الرحمن: إني عبد أبا يا فقلت فأتيته عظيم، مسجد في هو فإذا إليه، فأرشدت عنه، فسألت
ًا منك أقتبس إليك أضرب جئت الرجل? فقلت: لي: ممن قال بعدك، به ينفعنا الله لعل علم
سعدي: يا لي فقال سعد، بني من الحي هذا من فقال: ممن? فقلت البصرة، أهل من

فقال رجل وأأتاه وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول من سمعته بحديث فيكم لحدثن
ً منها شوكتهم? تصيب أموالهم? كثيرة كثيرة قوم على أدلك الله: ألآ رسول يا ًا- أوأ مالآ دثر

ًا?- فقال: من قال الله صلى الله رسول فقال سعد، بني من الحي هذا هم? فقال: هم كثير
عبد أبا فقلت سعدي، يا عظيم" سل حظ ذوأ الله عند سعد بني فإن وأسلم: "مه، وأآله عليه

ًا الساعة? قال: وأكان به تعرف علم من للساعة الرحمن: هل ًا، فاستوى متكئ يا فقال جالس
رسول يا قلت وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول عنه سألت ما عن سعدي: سألتني

ًا، للساعة مسعود: "إن بن يا لي الساعة? فقال به تعرف علم من للساعة الله: هل أعلم
ًا، للساعة وأإن ًا، الولد يكون أن وأأشراطها الساعة أعلم من وأإن ألآ أشراط يكون وأأن غليظ

ًا، المطر ًا، الشرار يفيض وأأن قيظ أن وأأشراطها الساعة أعلم من مسعود: إن بن يا فيض
يؤتمن أن وأأشراطها الساعة أعلم من مسعود: إن بن يا الصادق، وأيكذب الكاذب يصدق

تواصل أن وأأشراطها الساعة أعلم من مسعود: إن بن يا المين، يخون وأأن الخائان،
قبيلة كل يسود أن وأأشراطها الساعة أعلم من مسعود: إن بن يا الرحام، وأتقاطع الطباق

وأأن المحاريب تزخآرف وأأشراطها الساعة أعلم من مسعود: إن بن فجارها. يا منافقوها
وأتكتف المنابر تعلو أن وأأشراطها الساعة أعلم من مسعود: إن بن يا القلوب، تحرف

وأالنساءا بالرجال الرجال يكتفي أن وأأشراطها الساعة أعلم من مسعود: إن بن المساجد. يا
وأتخرب الدنيا خآراب يعمر أن وأأشراطها الساعة أعلم من مسعود: إن بن يا بالنساءا،
الخمور، وأتشرب المعازف تظهر أن وأأشراطها الساعة أعلم من مسعود: إن بن يا عمارتها،

يا وأاللمازوأن، وأالغمازوأن وأالهمازوأن الشرط وأأشراطها الساعة أعلم من مسعود: إن بن يا
الرحمن: وأهم عبد أبا الزنا? قلت أوألآد يكثر أن وأأشراطها السلم أعلم من مسعود: إن بن

ذاك الرحمن: وأأنى عبد أبا قلت نعم، ظهرانءاهم? قال بين وأالقرآن قلت نعم مسلمون? قال
فيقيم طلقها يجحد ثم المرأة الرجل يطلق زمان الناس على يأتي الناس? قال على يأتي
ذكرناه. ما وأالصواب الكتاب: فيقيمه في السيد قال أقاما، ما زانيان فهما فرجها، على

حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحربي، -يعني إسحق حدثنا قال البزار، الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو

قام حذيفة: لقد عن وأائال أبي عن العمش عن سفيان حدثنا قال حذيفة، أبو حدثنا قال
ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فينا ًا فيه ترك ما مقام إلآ الساعة قيام إلى شيئ

فأعرفه نسيته كنت وأقد الشيءا، أرى قد فإني جهله، من وأجهله علمه، من علمه ذكره،
فعرفه. فرآه عنه غاب إذا الرجل الرجل يعرف كما

قال المقري، الجوزداني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخآبرنا

أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال سعيد، بن محمد بن
العبدي هاروأن أبي عن البصري، الحسين بن الله عبيد عن مخارق، بن حصين حدثنا قال
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن حوشب بن شهر عن

ًا، النكاح وأكان بالقرآن، وأاستخفوا وأرجالها نساؤها بغت إذا المة هذه "هلك الرجل يطلق زن



ًا وألآ وألي وألآ شاهد بل وأبينها بينه فيما وأينكحها فيه يراجعها ثم امرأته الكرا، شبيه إلآ مهر
ًا، الزكاة الناس وأاتخذ خآيانة، المانة وأكانت ًا، وأالفيءا مغرم الساعة". اقتراب فذاك مغنم

في عليه قراءاة الصباغ عمر أبي سبط الحللي علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال أصفهان، جامع

كثير بن محمد حدثنا قال البجلي، محمد بن الواحد عبد حدثنا قال نصر، بن جعفر بن
النبي ذكر قال حذيفة، عن الشعبي عن هند أبي بن هلل أبي بن داوأد حدثنا قال القرشي،

ًا وأسلم وأآله عليه الله صلى على استطالة العبادة قال: "تكون المة هذه في تكون فتن
وأيتخذوأن القصور وأيشيدوأن المصاحف وأيحلون المنارات، وأيطولون المساجد، يزخآرفون الناس

بالرجال الرجال وأيكتفي الزنا، وأيظهروأن الرشا وأيأخآذوأن الربا، وأيأكلون وأالمعازف القينات
ًا". ليزدادوأا لهم يملي ذلك فعند بالنساءا، وأالنساءا إثم

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
العبدي، الله عبيد بن الحسن حدثنا قال بجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو

يوم ذات أنس حدثنا قال قتادة، حدثنا قال همام، حدثنا قال مسلم، بن عفان حدثنا قال
وأآله عليه الله صلى الله رسول بعدي? سمعت أحد يحدثكموه لآ بحديث أحدثكم فقال: ألآ

الجهل، وأيظهر العلم يرتفع حتى الساعة تقوم لآ أوأ الساعة أشراط من يقول: "إن وأسلم
الواحد". القيم امرأة للخمسين يكون حتى النساءا، وأيكثر الرجال وأيقل الخمر، وأيشرب

قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
-يعني بحر بن عمر حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

عمي حدثني قال علية، أبي بن الرحمن عبد بن هانئ بن الله عبد سمعت قال السدي،
زمانكم في أنكرتم قال: ما الدرداءا أبي عن الدرداءا أبي بن بلل عن علية أبي بن إبراهيم

ًا يك فإن أعمالكم من غيرت فيما ًا خآير ًا، فآه ًا يك وأإن آه ًا شر ًا، فواه سمعته هكذا وأاه
وأسلم". وأآله عليه الله صلى نبيكم من

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي البندار عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
موسى، بن بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو

تقوم لآ الساعة أن بلغني قال الحسن، بن عوف حدثنا قال خآليفة، بن هوذة حدثنا قال
ًا، يعطيه فل برحمه يسأله رحمه ذي على الرجل يدخآل حتى يسأله جاره على وأالجار شيئ

ًا، يعطيه فل بجواره اليات بعض يخرج حتى ليلة إلآ وأذلك ذلك بين يكون فل قال شيئ
يقول أحد، عنه يقبله فل يقبله من على فيعرضه بالمس منعه الذي على المال ذوأ فيغدوأ

بالطريق نبذه أحد عنه يقبله أن أعياه فإذا أحد، عنه يقبله فل وأفضة، ذهب في له من
الرجل يجيءا ثم قال عليك، محروأص وأأنت رأيتك لقد وأالله مالي، على حسرتي يا وأيقول
ًا فيراه وأالفضة الذهب في بالسرقة يده قطعت الذي ًا إليه فينظر الطريق، في منبوذ منبوذ

بالطريق". هاهنا ملقى وأأنت قطعت أفيك يدي، على حسرتي فيقول: يا
الواعظ، شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال الحسن، بن الحسين حدثنا قال صاعد، بن محمد بن يحيى حدثنا قال أبي، حدثنا قال
عن الحارث بن عمروأ عن أيوب بن يحيى أخآبرنا قال المبارك، ابن -يعني الله عبد أخآبرنا

عليكم". فالدبار مساجدكم وأزوأقتم مصاحفكم حليتم قال: إذا الدرداءا أبي عن سوادة بن بكر
الهواز، جامع في عليه قراءاة علي بن رباح بن يوسف محمد أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

قال منزله، في بمصر عليه قراءاة الزدي بندار بن الحسين بن علي الحسن أبو حدثنا قال
أبيه عن العيني حدثنا قال بأنطاكية، الديب الفضل بن محمد بن محمود العباس أبو حدثنا

وأقال: قلت إليها بهم فخرج وأوأبائاها، خآيبر حمى عن وأبلغه فأضجروأه، أعرابي عيال قال: كثر
 وأجدي وأاجهدي عيالي استعـديخذي خآيبر لحمى

الجـنـد ذا على الله وأوأردأعانك بـصـالـب وأباكري
عياله. وأبقي وأمات الحمى قال: فأخآذته

قال النجار، قرعة بن الله عبد بن علي بن الله عبيد أخآبرنا قبره الله نور السيد "وأبه" قال
بن الحسن جدي حدثنا قال سفيان، بن الحسن بن سعيد بن إسحاق يعقوب أبو أخآبرنا

بن يوسف عن زيد بن علي عن سلفة، بن حماد حدثنا قال هدية، حدثنا قال سفيان،
ً مهران: أن وأيحدثه، المختار عن يحدثه فجعل عمر، ابن عند كان الكوفة أهل من رجل

وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت لقد تقول كما كان عمر: لئن ابن فقال
ًا ثلثين الساعة يدي بين يقول: "إن الرجل: ما فقال عبيد، أبي بنت صفية وأدجالآً" فبكت كذاب

به. حدثت ما علمت وألو أخآته إنها هذه? فقال تبكي



عليه بقراءاتي الدهقان سليمان بن أحمد بن وأهب بن سعيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال البكائاي، السري أبي بن الرحمن عبد بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال بالكوفة،

بن إبراهيم حدثنا قال بكير، بن يونس حدثنا قال السري، بن هناد حدثنا قال غنام، بن عبيد
الله رسول حدثنا قال حاتم، بن عدي عن سيرين بن محمد عن الشيباني، الرحمن عبد

وألآ بالمدائان، الذي البيض القصر يفتح حتى الساعة تقوم وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى
ًا تخاف لآ آمنة العراق إلى الحجان من الضغينة تسير حتى الساعة تقوم رأيناهما شيئ

ًا، ًا". مخثي إمام الناس على يكون حتى الساعة تقوم وألآ جميع حثن
أحمد الفقيه أخآبرنا تعالى، الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد الجل القاضي "وأبه" قال

من إملءا عنه الله رضي المام السيد حدثنا قال عليه، قراءاة الذاني بابا الحساس أبي بن
بكر أبو حدثنا قال الوراق، أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا قال لفظه،
أبو حدثنا قال هاروأن، بن موسى بن عمران حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد

حدثني قال القدوأس، عبد بن الله عبد حدثنا قال إبراهيم، بن إسحاق عن الهروأي، موسى
عليه الله صلى الله رسول قال قال حصين، بن عمران عن يساف بن هلل عن العمش

رسول يا قالوا وأمسخ، وأقذف أمتي- خآسف في قال -أوأ المة هذه في وأسلم: "يكون وأآله
الخمور". وأشربت القينات، وأكثرت المعازف، ظهرت ذلك? قال: إذا الله: وأمتى
همام بن وأمحمد المحتسب، بن الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قالوا وأغيرهم، البيضاوأي إبراهيم بن علي بن محمد طالب وأأبو البزار، الموصلي الصقر بن
بن محمد بن جعفر بكر أبو حدثنا قال الهروأي، الرحمن عبد بن الله عبيد الفضل أبو حدثنا

عبد حدثنا قال الشامي، الحجاج بن إبراهيم حدثنا قال الغرياني، المستفاض بن الحسن
عن مروأان، بن الرحمن عبد حدثنا قال حجازة، بن محمد حدثنا قال سعيد، بن الوارث

قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن الشعري، موسى أبي عن شرحبيل بن هذيل
ًا الساعة يدي بين "إن ًا الرجل يصبح فتن ًا، وأيمسي مؤمن ًا وأيمسي كافر ًا". وأيصبح كافر مؤمن

البطحاني الحسني الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
أخآبرنا قال عليه، قراءاة النحاس بن الحسين بن محمد أخآبرنا قال بالكوفة، عليه بقراءاتي

أبي عن عباس بن علي أخآبرنا قال يعقوب، بن عباس حدثنا قال البجلي، العباس بن علي
يشيب فتنة لبستكم إذا أنتم قال: كيف مسعود، بن الله عبد عن زهر بن صلة عن إسحاق

ذاك قيل: وأمتى السنة، غيرت قيل غيرت، إن سنة يتخذوأنها الكبير، فيها وأيهرم الصغير فيها
وأالتمست شعراؤكم، وأكثرت فقهاؤكم، وأقلت قراؤكم، كثرت الرحمن? قال: إذا عبد أبا يا

الدين". لغير وأتفقه الخآرة، بعمل الدنيا
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي التميمي المنذر بن محمد بن منصور الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بكر أبو حدثنا قال الجندي، الجراح بن موسى بن عمران بن محمد بن أحمد الحسن أبو
بن فضل حدثنا قال محمود، حدثنا قال السجستاني، الشعث بن سليمان بن الله عبد

عن الحنفي، خآالد ابن -يعني إبان عن الحنفي، خآالد بن الرحمن عبد حدثنا قال موسى،
تقوم وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه، عن بريدة بن الله عبد

ذلك". قبل الرض في سنة مائاة الله يعبد لآ حتى الساعة
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال

زيد أخآبرنا قال كثير، بن سهل بن موسى حدثنا قال البزار، إبراهيم بن الله عبد بن محمد
عن هريرة أبي عن أبيه، عن المقبري عن قدامة بن الملك عبد أخآبرنا قال هاروأن، بن

فيها يصدق خآداعات، سنون الناس على قال: "سيأتي وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي
فيها وأينطق المين، فيها وأيخون الخائان، فيها وأيؤتمن الصادق، فيها وأيكذب الكاذب،

العامة". أمر في ينطق التافه الروأيبضة? قال: الرجل الله: وأما رسول يا قيل الروأيبضة،
أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الحربي الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال شمعون، بابن المعروأف إسماعيل بن أحمد بن محمد الحسين
خآالد، بن صدقة حدثنا قال عمار، بن هشام حدثنا قال الدمشقي، الكندي زياد بن سليمان

الله رسول مولى ثوبان عن السلم، عبد أبا يكنى شيخ حدثنا قال جابر، ابن حدثنا قال
على الكلة تداعى كما عليكم تداعى أن المم قال: "توشك وأسلم وأآله عليه الله صلى

الله وألينزعن السيل، كغثاءا وألكن كثر، أنتم يومئذ? قال: بل نحن قلة أمن قيل قصعتها،
وأكراهية الدنيا حب الوهن? قال قالوا: وأما قلوبكم، في الوهن وأليقذفن منكم، المهابة

الموت".



بن محمد الحسين أبو أخآبرنا قال المقنعي، محمد بن علي بن الحسن أخآبرنا "وأبه" قال
قال المكي، عباد بن محمد حدثنا قال الجبار، عبد بن أحمد حدثنا قال الحافظ، المظفر

ابن عن طارق عن الحكم، بن سيار عن إسماعيل بن بشير بن إسماعيل بن حاتم حدثنا
وأالزنا، الربا، يظهر الساعة يدي قال: "بين وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن مسعود،

وأالخمر".
القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال مريم، أبي بن سعيد بن محمد بن الله عبد حدثنا قال الطبراني،

بن علي وأحدثنا قال سليمان، أخآبرنا قال محمد، وأأخآبرنا السيد "ح" قال الغرياني يوسف
سفيان حدثنا قالوا يونس، بن أحمد حدثنا قالآ الحضرمي، الله عبد بن وأمحمد العزيز، عبد
رسول إلينا قال: خآرج عجرة بن كعب عن العدوأي عاصم عن الشعبي عن حصين أبي عن
سيكون فقال: "إنه أدم من وأسادة على جالسون وأنحن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله

وألست مني فليس ظلمهم على وأأعانهم بكذبهم فصدقهم عليكم دخآل فمن أمراءا، بعدي
وأأنا مني فهو ظلمهم على يعنهم وألم بكذبهم يصدقهم لم وأمن الحوض، علي يرد وألن منه،
الحوض". علي وأارد وأهو منه،

الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال الذكواني، أحمد بن محمد بن الرحمن عبد أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال نصر، بن جعفر بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن

أبي عن العمش حدثنا قال الفقيمي، الغفار عبد بن عمروأ حدثنا قال المهلب، بن يزيد
له، حاجة في النباط من رجل فأتى بالقادسية قرية إلى مسعود ابن مع قال: خآرجنا وأائال

يقول: "اتركوا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت فقال: إني مسعود ابن فالتفت
الجزية أدوأا فإذا الدين، آفة فإنهم بلدهم في النباط تجاوأروأا وألآ تركوكم، ما الترك

وأراجعوا المجالس، في وأاجتنبوا العربية وأتعلموا القرآن وأقرأوأا السلم أظهروأا وأإذا فأذلوهم،
ً لهم فإن الخزر تناكحوا وألآ بلدهم، من الهرب فالهرب الكلم الرجال غير إلى ينزعون أصل
ًا الدين هذا كان وألو الوفاءا، فارس". أبناءا من قوم لتناوألته بالثريا معلق

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إسحاق بن بهلول أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

عن حازم أبي عن الرحمن عبد بن يعقوب حدثنا قال منصور، بن سعيد حدثنا قال النباري،
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن عمر، بن الله عبد عن حزم بن عمروأ بن عمارة

وأأماناتهم، عهودهم مرحت قد الناس من حثالة فيبقى غربلة، الناس يغربل أن قال: "يوشك
وأتدعون تعرفون، بما ذاك? قال: تأخآذوأن كان إذا نصنع كيف يديه- قالوا -وأشبك هكذا وأكانوا

عامتكم". وأتدعون خآاصتكم، على وأتقبلون تنكروأن، ما
ابتداءا من لنفسه شبل بن الله عبد بن الحسين بن محمد علي أبو أنشدنا "وأبه" قال

 سقام دامت وأإن غراموصحته الحر في الدنيا قصيدة: نعيم
ذام اليام خآـلئاق لبـيبوجل يحمده العمر وأأي
 حمام له الحمام فقد بـذلففي له الحياة بذل وأمن

لنفسه: هندة بن الفرح أبو أنشدني قال محمد، بن أحمد بن المظفر أنشدني "وأبه" قال
الوقـاح الزمان نهبة خآـديوإني وأقار الشامتين ليهن

ًا ماءا دهت لو شدائاد  القراح الماءا يدي من أثـارتغبار
قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

بن الهياج حدثنا قال بكير، أبي بن يحيى حدثنا قال شيبةن أبي بن عثمان بن محمد حدثنا
وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن طاوأوأس عن ليث عن بسطام،

خآالطهم وأمن سلم، اعتزلهم وأمن نجا، نابذهم فمن وأينكروأن، يعرفون أمراءا وأسلم: "سيكون
هلك".

الواعظ شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال المتوتي، ماشي بن أيوب بن إبراهيم بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي

الحسن عن الشهل أبو حدثنا قال الجعد، بن علي حدثنا قال عبدوأس، بن محمد حدثنا
معقل: إني له فقال فيه، قبض الذي مرضه في يسار بن معقل زياد بن الله عبيد قال: عاد

ًا محدثك وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت حدثتك، ما حياة في أن علمت لو حديث
ًا يموت يوم يموت رعية الله يسترعيه عبد من يقول: "ما وأسلم الله حرم إلآ لرعيته غاشي
الجنة". عليه



عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة المؤدب علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن مهلب حدثنا قال الراسبي، خآالد بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله

بشير بن النعمان سمعت قال سماك، ع شعبة حدثنا قال بيان، بن سعيد حدثنا قال العلءا،
كمثل المراءا وأمثل يقول: "مثلي وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سمعت يقول، يخطب

ًا، منهم رجل فأصاب سفينة ركبوا قوم وأإني علي، وأممركم طريقكم هؤلآءا يا فقال مكان
ًا، هنا ناقب وأسلم: وأآله عليه الله صلى النبي قال حاجتي، فيه وأأقضي وأأتوضأ فأستقي نقب
وأنجوا". نجا يديه على أخآذوأا وأإن وأأهلكهم، هلك تركوه هم فإن

أبو حدثنا قال عليه، قراءاة الحربي الحسن بن عمر بن عمر بن علي أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال عليه، قراءاة غسان بن محمد أخآبرنا قال الزيات، علي بن محمد بن عمر حفص
قال حماد، حدثنا قال بكار، ابن -يعني سهل حدثنا قال القرشي، التستري الوليد بن محمد
بن بشر يولي أن أراد عمر أن الشام أهل من رجل عن العيزار، بن الله عبيد حدثنا

وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت فقال: لم? قال لك، أعمل فقال: لآ عاصم،
مكانه عن منه عضو كل يزوأل حتى به فيهتز الصراط على فيوقف بالوالي يقول: "يؤتى

ً كان فإذا ًا كان وأإن مضى، عدلآ ًا"، سبعين النار في هوى جائار المسجد عمر فدخآل خآريف
عاصم، بن بشر حدثنيه حديث المؤمنين? قال أمير يا لك ذر: ما أبو فقال اللون، منتقع وأهو
وأسلم? فقال وأآله عليه الله صلى النبي من سمعت عمر: هل له فقال هو? فحدثه وأما قال
الله سلب ذر: من أبو هذا? فقال بعد العمل في يرغب عمر: من فقال سمعته، ذر: قد أبو

خآده". وأأضرع أنفه،
المنصور، جامع في عليه بقراءاتي الوراق أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال

بن خآارجة بن الهيثم حدثنا قال المفيد، بن محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا قال
يحدث عطاءا، بن الوضين سمعت قال الوأردي، جابر بن يزيد بن الرحمن عبد بن الله عبد
قال: "خآذوأا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن جبل، بن معاذ عن مرثد بن يزيد عن

الفقر يمنعكم بتاركيه وألستم تأخآذوأه فل الدين عن رشوة صارت فإذا عطاءا دام ما العطاءا
الكتاب مع فدوأروأا دائارة، اليمان رحا وأإن ألآ دارت، قد مرح بني رحا إن ألآ وأالمخافة،

بعدي من سيكون لنه الكتاب تفارقوا فل سيفترقان وأالسلطان الكتاب وأإن ألآ دار، حيث
عصيتموهم وأإن أضلوكم، أطعمتموهم فإن لكم، يقضون لآ ما لنفسهم يقضون أمراءا

نشروأا مريم بن عيسى أصحاب صنع نصنع? قال: كما الله: كيف رسول يا قالوا قتلوكم،
وأجل". عز الله معصية في حياة من خآير طاعة، في موت الخشب، على وأحملوا بالمناشير
في عليه بقراءاتي الخفاف إبراهيم بن الحسين بن عمران القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

الزيات، علي بن محمد بن عمر حفص أبو أخآبرنا قال المدينة، جامع في الرايضي سقاية
قال الضبي، عبدة بن أحمد حدثنا قال ناجية، بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال

عبد عن الله عبد بن الوليد عن جحادة، بن محمد حدثنا قال سعيد، بن الوارث عبد حدثنا
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الخدري، سعيد أبي عن البهمي الله

الجلود منهم تقشعر أمراءا يليكم ثم الجلود، له وأتلين القلوب إليه تطمئن من "سيليكم
الصلة". أقاموا ما نقاتلهم? قال: لآ، الله: أفل رسول يا قالوا القلوب، منهم وأتشمئز

بن محمد بكر وأأبو عليه، قراءاة القاضي العوامي علي بن الحسن علي أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بكر أبو أخآبرنا قالآ بأصفهان، عليه بقراءاتي المقري الجوزداني أحمد بن علي

علي بن الحسن محمد أبو وأأخآبرنا السيد "ح" قال المقري بن عاصم بن علي بن إبراهيم
سعيد بن محمد بن النصر بن محمد الحسين أبو أخآبرنا قال ببغداد، عليه بقراءاتي المقنعي

روأح حدثنا قال الموصلي، المثنى بن علي بن أحمد يعلى أبو أخآبرنا قالآ النحاس، الموصلي
كعب عن الشعبي على وأاتفقوا عبيدة النصر ابن قال عنترة، بن هشيم حدثنا قال حاتم، بن
يكذبون أمراءا سيكون إنه وأسلم: "ألآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عجرة، بن

أنا وألآ مني فليس ظلمهم على وأمالهم بكذبهم، وأصدقهم أبوابهم غشي فمن وأيظلمون،
وألم بكذبهم يصدقهم وألم أبوابهم يغش لم -منه- "وأمن وأاتفقوا العوامي: وألست، منه" قال

علي يرد وأهو مني، وأهو منه فأنا ظلمهم، على "وأاتفقوا العوامي: يمالهم يمالئهم" قال
الحوض".
جامع في عليه قراءاة الحافظ الخلل الحسن محمد بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد حدثنا قال المقري، يعقوب بن أحمد بن الله عبيد الحسين أبو حدثنا قال المنصور،

بن نصر بن الحسين حدثنا قال يوسف، بن الفضل بن العباس حدثنا قال الطبري، جرير بن
ابن عن مجاهد عن العمش عن سعيد أبي عن يزيد، بن سليمان حدثنا قال مزاحم،



المر تركنا إذا حالنا وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى النبي أصحاب قال قال عباس،
إسرائايل، ببني نزل ما بكم ينزل العمال? قال أفضل وأهما المنكر عن وأالنهي بالمعروأف

وأتكون شراركم، في الفواحش تفشوا إسرائايل? قال ببني نزل الله: وأما رسول يا قالوا
صبيانكم". في المرة وأتكون رذالكم، في العلم وأيكون خآياركم، في المداهنة

بن عمر حدثنا قال عليه، بقراءاتي الوراق علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الحسن: عن الكلعي، همام ابن عن تميم بن خآلف حدثنا قال منيع، ابن حدثنا قال سنبك،

نعالكم، وأقرطحتم جباهكم، أقرحتم فقال السلطين، أبواب بعض على القراءا ببعض مر أنه
في جلستم لو إنكم أما فيكم، فزهدوأا أبوابهم إلى رقابكم على تحملونه بالعلم وأجئتم
الله فرق تفرقوا أعينهم، في لكم أعظم لكان إليكم يرسلون الذين هم يكونوا حتى بيوتكم

وأأضلعكم". أعصابكم بين
أبو أنشدنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال

القاضي محمد بن عمر بن يوسف نصر أبو أنشدنا قال البتي، علي بن أحمد الحسن
فعفـي تكفي لم كـفـيإن الله محنة لنفسه: يا

 التشفي هذا طول ترحمـينـامن أن آن ما
تـوفـي قد لي بختـيفقيل أطلب ذهبت

مـتـخـفـي الـثـرياوأعالم ينـال ثور
ًاعلى للـه الحمد جرفـي نقاوأة شـكـر

عمر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي محمد بن علي بن الحسن محمد أبو اخآبرنا "وأبه" قال
محمد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الخراز حيوية بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد

الزاهد، اللغوي الواحد عبد بن محمد عمر وأأبو الزهري، عبيد بن محمد بن الرحمن عبد
يمـيل حـيث النـاس وأمال رغبتإليه المرءا على الدنيا مالت يحيى: إذا بن أحمد أنشدنا قالآ
ًا يفتقر وألم ًاجواد الدهر من يوم بـخـيل قـط يستغن وألم معدمـ
عـلـيل الممات حتى كـثـيرةوأصاحبها علـي الدنيا علل أرى
قـلـيل الـبـاكـيات غناءا مدتيفإن العيش من عني انقطعت إذا

خآـلـيل للخـلـيل بعدي مودتيويحدث وأتنسى ذكري عن ستعرض
بن الفضل بن الحسن بن علي بن الصمد عبد أخآبرنا السيد قال "وأبالسناد" المتقدم

بن الواحد عبد بن وأمحمد القرشي، محمد بن الملك عبد بن وأمحمد الهاشمي، المأمون
بن علي الحسن أبو أخآبرنا قالوا منهم، وأاحد كل على بقراءاتي الجريري جعفر بن محمد
أبو حدثنا قال الصوفي، الجبار عبد بن الحسن بن أحمد حدثنا قال السكري، عمر بن محمد
أنس عن قتادة، عن همام حدثنا قال عاصم، بن عمروأ حدثنا قال سالم، بن خآلف محمد

في الناس يتباهى حتى الساعة تقوم قال: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن
المساجد".
بن وأمحمد المحتسب، الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

وأمحمد المأمون، بن الفضل بن الحسن بن علي بن الصمد وأعبد الحربي، الفتح بن علي
الحربي، السكري محمد بن عمر بن علي أخآبرنا قالوا وأآخآروأن، القرشي الملك عبد بن

أخآبرنا قال الجريري، جعفر بن محمد بن الواحد عبد بن محمد وأأخآبرنا قال "رجع" السيد،
علي بن حفص بن عمر حفص وأأبو الحربي، السكري محمد بن عمر بن علي الحسن أبو
يحيى حدثنا قال الصوفي، الجبار عبد بن الحسن بن أحمد الحسن أبو حدثنا قالآ الزيات، بن
بن سهيل عن عمر، بن الله عبيد بن رباح أبي عن يوسف بن هشام حدثنا قال معين، بن

وأسلم: "بئس وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن أبيه عن صالح، أبي
ًا- قالوا: وأبما أوأ -مرتين جياد الشعب فتصرخ الدابة منه الله? قال: تخرج رسول يا ذاك ثلث

الخافقين". بين من يسمعها صرخآات ثلث
أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقنعي محمد بن علي بن الحسن محمد أبو اخآبرنا "وأبه" قال

قال إسحق، بن موسى حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن محمد بكر أبو
الزبير عن حزوأر، بن النضر حدثنا قال الحنفي، خآليفة أبو حدثنا قال الوليد، بن كثير حدثنا

أذنيه في إصبعيه فوضع الساعة تقوم حتى شر قال: الحر مالك، بن أنس عن عدي عن
ًا. وأإلآ وأسلم وأآله عليه الله صلى نبيكم من ذلك فقال: سمعت فصمت

القاضي حدثنا قال الحامي، بن إسماعيل بن محمد بن الحسن علي أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد حدثنا قال إملءا، الجريري حماد بن حميد بن يحيى بن زكريا بن المعافى الفرج أبو

حدثنا قال الزيات، بن بكار بن محمد أخآبرنا قال البغوي، العزيز عبد بن محمد بن الله



وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن إبان عن قيس
الفجأة". وأموت الفالج الساعة، أشراط من

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقري الجوزداني أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن محمد بن الرحمن عبد مسلم

بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو الحسن بن أحمد أخآبرنا قال سعيد، بن
رسول قال قال السلم، عليهم علي عن آبائاه عن أبيه عن جعفر بن موسى عن مخارق،

أوألآهما". من شر أخآراهما لآ جاهليتين بين وأسلم: "بعثت وأآله عليه الله صلى الله
مرثد بن علقمة عن النجار، وأمسلم حنيفة وأأبي مسعود عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

متى الساعة عن سئل وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن عمر، ابن عن بريدة أبي عن
وأينزل الساعة علم عنده الله هي: "إن قال الله، إلآ يعلمها لآ خآمس في هي? قال: هي

الية. آخآر الغيث" إلى
بالبصرة، منزله في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

العباس أبو حدثنا قال الكوفي، العامري سعيد أبي بن محمد بن علي القاسم أبو حدثنا قال
شعبة عن حباب بن زيد حدثنا قال أبي، حدثنا قال القطان، مروأان بن محمد بن إسحاق

قيام مع القسطنطينية فتح يقال يقول: كان مالك بن أنس سمعت قال سعيد، بن يحيى عن
الساعة.

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد الحسن أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
سفيان عن خآراش بن شهاب حدثنا قال عمار، بن هشام حدثنا قال الدمشقي، سعيد

قال: "لآ وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن أبيه عن سهيل عن الثوري،
ًا". إلآ الساعة تقوم نهار

قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
العباس بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

بن مطرح عن ملحان بن المستعمل حدثنا قال الدباغ، مهران بن داوأد حدثنا قال المؤدب،
عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة أبي عن القاسم عن يزيد بن علي عن يزيد،
ً الدين لهذا وأسلم: "إن وأآله ًا، إقبالآ القبيلة تفقه أن الدين هذا إقبال من وأإن ألآ وأإدبار

وأإن وأاضطهدا، قهرا تكلما إن فهما ذليلن، الفاسقان أوأ الفاسق إلآ يبقى لآ حتى بأسرها
إن ذليلن وأالفقهيان الفقيه إلآ فيها يبقى فل بأسرها القبيلة تجفو أن الدين هذا إدبار من

الخمر يشربوا حتى اللعنة حلت وأعليهم ألآ أوألها، المة هذه آخآر وألعن وأاضطهدا قهرا تكلما
النعجة بذنب يرفع كما بذنبها فيرفع بعضهم إليها فيقوم بالقوم المرأة تمر حتى علنية،
فمن فيكم، وأعمر بكر أبي مثل فيهم يومئذ فهو الحائاط، وأراءا وأأريتها ألآ يومئذ يقول فقائال

وأبايعني". وأأطاعني بي وأآمن رآني ممن خآمسين أجر فله المنكر، عن وأنهى بالمعروأف أمر
الشافعية إمام الطبري طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

إملءا النماطي أحمد بن محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي ببغداد
حدثنا قال الطلقي، إبراهيم بن إسحق حدثنا قال الآستراباذي، نعيم أبو حدثنا قال بنيسابور،

يكون قال: "لآ الوأزاعي عن المستلم عن سليمان أبي عن زافر حدثنا قال خآالد، بن محمد
بها". معمول سنة أوأ حله، من درهم كسب أوأ مؤنس، أخ من أعز شيءا الزمان آخآر في

بكر أبو أنا قال عليه، بقراءاتي الحرني الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
صدقة حدثنا قال عمار، بن هشام حدثنا قال الدمشقي، الكندي زيان بن سليمان بن أحمد

ما الناس يأتي لآ أنه يقول: بلغني مكحول سمعت قال جابر، بن حدثنا قال خآالد، بن
حمار. جيفة من أنتن عالمهم يكون حتى يوعدوأن

عبد بن علي بن وأالحسن الحرني، الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الله عبد أبو أخآبرنا قالآ المقري، العطار الله

أخآبرنا قال الصفار، محمد بن إسماعيل حدثنا قال عليه، قراءاة العلف بن البزار دوأسب
لنفسه: أخآي المعتز بن الله عبد العباس أبو المير وأأنشدنا قال الدمشقي، سعيد بن أحمد

غـد فـي تحاذر ما عليك وأتـجـلـدوأهون حادث من ترع لآ
مـقـدد بـشـلـو يغـدوأ فجعاتـهفكلهم من يخلون لآ الدهر بنوا

موعد قبل من الجود إلآ الجود اليدوألآ لآ النفس غني إلآ الغني وأليس
ًا أرى  وأاجهد موت يا شئت ما فأصب مـصـيبةألآ فـيه يبق لم زمن



 وأالثلثون السابع الحديث
وأالعرض المعرض ذكر
 بذلك يتصل وأما

الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو القاضي أخآبرني قال تعالى،
أمله عنه الله رضي بالله المرشد المام السيد حدثنا قال قراءاة، وأالدي حدثنا قال إجازة،

قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، بن بكر أبو أخآبرنا قال رجب، من وأالعشرين الثاني في
حدثنا قال نافع، بن الحكم النجاب أبو حدثنا قال الحوطي، يزيد بن أحمد زيد أبو حدثنا
عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن عامر بن سليم عن معدان بن عفير
قيدت ملئاكتي: أنا يا فيقول ملئاكته إلى تعالى الله أوأحى مرض إذا المسلم وأسلم: "إن وأآله

له". ذنب لآ له مغفور فجسد عافيته وأإن له، أغفر قبضته فإن قيودي، من بقيد عبدي
خآليفة، أبو أخآبرنا قال محمد، بن الله عبد أخآبرنا قال طاهر، أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

هريرة، أبي عن يسار بن سعيد عن صعصعة، أبي عن مالك حدثنا قال القعنبي، حدثنا قال
ًا به الله يرد وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال منه". يصب خآير

بالبصرة، عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد حدثنا قال الخاركي، المغيرة أبي بن الرحمن عبد بن أحمد العباس أبو أخآبرنا قال
محمد بن علي بن الحسين الله عبد أبو وأأخآبرنا السيد "ح" قال المازني هشام بن حبان بن

حمان بن محمد بن أحمد سهل أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي بالموزي المعروأف البيع
الحميد عبد بن يحيى حدثنا قال مسدد، أخآبرنا قال أيوب، بن محمد حدثنا قال الجواليقي،

صلى النبي عن عائاشة، عن الزبير بن الله عبد بن حمزة أرعن ابن حدثني قال جعفر، بن
بن أحمد حدثنا قال إبراهيم، إسحق أبو يصيب يقول: "ما كان أنه وأسلم وأآله عليه الله

المديني، الله عبد بن علي حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال السفاطي، العباس بن محمد
طنب فأصاب ناس قال: اعتلج السود عن إبراهيم عن العمش عبيد بن محمد حدثنا قال

طنب أصاب يضحككم? فقالوا عائاشة: ما فقالت فضحكوا، منهم رجل عين على الفسطاط
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت فقالت باطلً، تذهب فكادت عينه الفسطاط
درجة". له وأرفع خآطيئة، عنه الله حط إلآ فوقها، فما شوكة يشوكه مؤمن من يقول: "ما
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال أحمد، بن عبدان حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عن إسحق أبي عن العمش عن زناد بن الواحد عبد حدثنا قال عباد، بن طالوت حدثنا

للمؤمن وأسلم: "عجب وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه، عن سعد بن مصعب
يؤجر إن الله، حمد مصيبة أصابه وأإن الله، حمد خآير أصابه فإن شيءا، كل في يؤجر فإنه
فيه". إلى يرفعها اللقمة في حتى شيءا كل في

قال عليه، بقراءاتي السواق بن عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا

زينب أبي بن سليمان حدثني قال أيوب، بن سعيد حدثنا قال الرحمن، عبد أبو حدثنا قال
وأآله عليه الله صلى الله رسول عن الخدري سعيد أبي عن القرشي محمد بن يزيد عن

به كفر إلآ أذى وألآ وأصب وألآ نصب وألآ حزن وألآ هم المؤمن يصيب قال: "لآ أنه وأسلم
عنه".

بن أحمد حدثنا قال حبان، بن الله عبد أخآبرنا قال محمد، طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سلمة بن محمد حدثنا قال كريمة، أبي بن عبيد بن إسماعيل حدثنا قال الحذاءا، الحسين

عبد بن محمد عن عجلن بن محمد عن بخت، بن الرحمن عبد عن الرحيم، عبد أبي عن
الله نبي السلم: أن عليه طالب أبي بن علي عن جعفر، بن الله عبد عن الهادي، بن الله

الحليم الله إلآ إله المرض: "لآ عند يقولهن الكلمات هؤلآءا علمه وأسلم وأآله عليه الله صلى
العالمين". رب لله الحمد العظيم، العرش رب الله تبارك الله، سبحان الكريم،

بن محمد سمعت يقول، إملءا الحافظ الخليل بن الله عبد بن الخليل سمعت "وأبه" قال
محمد بن الواحد عبد سمعت يقول، محمد بن إبراهيم سمعت يقول، الحافظ الله عبد

الداءا، مخافة الطعام من يحتمي لمن يقول: عجبت الحارث بن بشر سمعت يقول، برهاني
النار. مخافة الذنوب من يحتمي لآ كيف

قال عليه، بقراءاتي سبطا بن الحسين بن الواحد عبد بن إبراهيم الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن القاسم بن الحسين علي أبو حدثنا قال سويد، بن سعيد بن إسماعيل القاسم أبو أخآبرنا



عبد دار مؤذن العباس بن محمد أخآبرني قال فهم، بن حسين حدثنا قال الكوكبي، جعفر
ًا الحسين بن طاهر قال: مرض طاهر، بن الله ًا يوم جارية قصف فقالت برئ، ثم وأاحد

دموعـا السماءا وأيستمطر الرض يسترجف المير شكوى طاهر: كاد كاتب هشام
ًا تدوأم لو روأعة مقطوعا الهدى حبل لمسى الـلـيل إلى يوم

المسلم هلل بن إبراهيم بن المحسن بن هلل الحسين أبو الرئايس أنشدنا "وأبه" قال
بن بشر نصر أبي إلى بها كتب لنفسه الصابي هلل بن إبراهيم جدي أنشدني قال الكاتب،

ً ً هاروأن: أهل  أشواكا الدهر سهام من تخطـاكـاوأصائاب بمكروأه وأسهل
تـعـداكـا إذ علينا تعدى بـنـافما أحـل مما لنا سلمت إذا

أعفاكـا كان إذ أثري على وأإنعفا بـالـمـلم عليه أعود وأما
عـافـاكـا ثم ابتلني لما ظهرتعلي التي نعماه سأشكر لكن

الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
مهدي بن نصر بن مهدي بن نصر الفتح أبو العدل السيد المام القاضي أخآبرنا قال تعالى،

الحسين بن علي بن عيسى بن المير أحمد بن عيسى بن الله عبد بن علي بن محمد بن
الله رحمه الزيدي السلم عليهم طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن الصغر بن

قال بالري، وأخآمسمائاة وأثلثين ست سنة الخآرة جمادى من الثامن في عليه بقراءاتي تعالى،
أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا قال تعالى، الله رحمه بالله المرشد المام السيد حدثنا

عن بقية حدثنا قال خآالد، بن هشام حدثنا قال البار، علي بن أحمد حدثنا قال الطبراني،
وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن عطاءا عن جريج ابن

ًا كان الناس إلى يشكها وألم فكتمها جسده أوأ ماله من بمصيبة أصيب أن الله على حق
له". يغفر

عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد بن محمد أبو أخآبرنا قال

صالح أبو حدثني قال المظفر، الحجاج بن محمد حدثنا قال زياد، أبي ابن حدثنا قال يحيى،
الله صلى النبي فأتيت قال: مرضت جده عن أبيه عن جبير، بن خآوات بن صالح بن خآوات
الله الله? قال: أوأف رسول يا قلت: وأجسمك خآوات، يا جسمك فقال: "صح وأسلم وأآله عليه
ًا? قال: إنه وأعدته قال: ما وأعدته، بما عافاه إن نفسه يحدث إلآ يمرض مريض من ليس شيئ
بخير". الله

عبدان بن أحمد حدثنا قال حبان، ابن أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
العقدي، عامر أبو حدثنا قال عمر، بن الله عبد ابن حدثنا قال الزعفراني، سنان ابن -يعني

عن سعيد، وأأبي هريرة أبي عن يسار، بن عطاءا عن حلحلة، بن محمد عن زهير حدثنا قال
غم وألآ حزن وألآ وأصب وألآ نصب من المسلم يصيب وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى النبي

خآطاياه". من به الله كفر إلآ أذى وألآ
عليه، قراءاة الكاتب الشاطر بن محمد بن الوهاب عبد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بكر أبو حدثنا قال الحرني، الحسن بن محمد بن عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال
الرحمن عبد حدثنا قال موسى، بن يوسف حدثنا قال المحدر، الجيد بن هاروأن بن محمد

وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن جابر عن الزبير، أبي عن العمش عن معزى بن
يروأن مما بالمقاريض قرضت جلودهم أن القيامة يوم الدنيا في العافية أهل قال: "ليودن

البلءا". أهل ثواب من
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن أحمد العباس أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
قال يزيد، بن الجاروأد حدثنا قال النيسابوري، إبراهيم بن قطر حدثنا قال الحمال، محمد
الله صلى الله رسول قال قال أنس، عن سيرين ابن عن أشعث عن الثوري سفيان حدثنا
المصيبة، وأكتمان الشكوى، وأكتمان الصدقة، البر: إخآفاءا كنوز من وأسلم: "ثلث وأآله عليه
ًا أبدلته عواده إلى يشكني وألم فصبر عبدي وأجل: ابتليت عز الله يقول ًا لحم لحمه، من خآير
ًا ًا وأدم رحمتي". فإلى توفيته وأإن له، ذنب وألآ أبرأته أبرأته فإذا دمه، من خآير

حدثنا قال الدمشقي، زرعة أبو حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
سهل، بن بكر وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن وأأخآبرنا مسهر. "رجع" قال أبو

الله عبد بن سالم عن صبيح عن مخلد بن خآالد حدثنا قالآ يوسف، بن الله عبد حدثنا قال
عبد من قال: "ما وأسلم وأآله عليه الله صلى الله نبي عن الباهلي أمامة أبي عن المحاربي

ًا". منها الله بعثه إلآ مرض من صرعة يصرع طاهر



حدثنا قال المفيد، بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن عيسى حدثنا قال الحوافي، منذر بن إبراهيم حدثنا قال السكري، السقر بن الله عبد

الله رسول أن عائاشة، عن عروأة عن شهاب، ابن عن صالح أبي بن جبير عن المغيرة،
خآبث الكير يخلص كما ذلك أخآلصه المؤمن اشتكى قال: "إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى

الحديد".
قال عليه، بقراءاتي المقري سيطا بن الحسين بن الواحد عبد الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن القاسم بن الحسين علي أبو حدثنا قال سويد، بن سعيد بن إسماعيل القاسم أبو أخآبرنا
قال: لما أبيه عن عائاشة ابن حدثنا قال ذكوان، ابن -يعني عسل حدثنا قال الكوكبي، جعفر
من عبد يدي في أصبحت إليه: لو تعالى الله أوأحى البلءا السلم عليه أيوب على اشتد

أرحم وأأنا يدي، في أسير وألكنك فيه، أنت الذي البلءا من أشد بلءا في لصبحت عبيدي
الراحمين.
حدثنا قال بقزوأين، إملءا الحافظ الخليل بن الله عبد بن الخليل يعلى أبو حدثنا "وأبه" قال

إسحق بن سليمان حدثنا قال المدينة، جامع في ببغداد البلخي عمروأ بن كعب النصر أبو
فحملنا عنه الله رضي الشافعي قال: مرض سليمان، بن الربيع حدثني قال بنصيبين، الرازي

ًا يقول: جاءا فأنشأ الطبيب عروأق في الحمى أثر الشافعي وأجد جسه فلما يجسه، طبيب
يحال يجس لما الطبيب فجسستهفإذا يجسني الطبيب

كحـال أعمش البديع سقامهومن بطول يعالجني وأغدا
محمد عمر أبو حدثنا قال الجوهري، محمد بن علي بن الحسين محمد أبو أنشدنا "وأبه" قال

عـلـيلبي علـيل يا وأالله لنفسه: أنا وأأظنها عرفة بن الله عبد أبو أنشدنا قال العباس، بن
وأدخآـيل ظاهر سقامان

ثقـيل علي منها: غب وأأخآرىمنك وأجدت ما مثل علة
 الجزيل وأالثواب الجر صحيحولك وأأنت بي حماك ليت

يزيد بن أحمد زيد أبو وأحدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا السيد "وأبه" قال
بن سليم عن معدان بن عفير حدثنا قال نافع، بن الحكم اليمان أبو حدثنا قال الحوطي،

يقول تعالى الله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن عامر
ًا، البلءا عليه فصبوا عبدي، إلى للملئاكة: انطلقوا الله، فيحمد البلءا، عليه فيصبون فيأتونه صب

ًا البلءا عليه صببنا ربنا يا فيقولون فيرجعون أن أحب فإني ارجعوا فيقول أمرتنا، كما صب
صوته". أسمع

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن العباس بن الفضل حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

يزيد حدثني قال سعد، بن الليث حدثنا قال بكير، بن الله عبد بن يحيى حدثنا قال مهران،
وأآله عليه الله صلى الله رسول عن مالك بن أنس عن سنان بن سعد عن حبيب، أبي بن

ًا أحب إذا وأجل عز الله وأإن البلءا، عظم مع الجزاءا أعظم قال: "إن وأسلم ابتلهم، قوم
السخط". فله سخط وأمن الرضى، فله رضى من

ببغداد الشافعية إمام طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
سنة بجرجان الغطريف بن أحمد بن محمد أحمد أبو حدثنا قال عليه وأبقراءاتي عليه قراءاة
قال سنان، بن يزيد حدثنا قال السفرائايني، عوانة أبو حدثني قال وأثلثمائاة، وأسبعين إحدى
جبير بن سعيد عن عمروأ بن المنهال عن الوأدي، إدريس حدثنا قال يحيى، بن زكريا حدثنا

مريض عند عبد قال وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن
عوفي". إلآ مرات سبع يشفيك أن العظيم العرش رب العظيم الله أسأل

عليه، بقراءاتي العبدي الخطيب محمد بن علي بن محمد بن المطهر عمر أخآبرنا "وأبه" قال
المعدل، الرحمن عبد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قالآ محمد، سعد أبي أبيه وأعلى

حدثنا قال عاصم، بن محمد بن أحمد حدثنا قال إبراهيم بن أحمد أبو القاضي حدثنا قال
علي عن الحارث أبو حدثنا قال دينار، بن الكبير عبد حدثنا قال المروأزي، نصر بن سويد
ًيقول: "اذهب مريضا عاد إذا كان أنه وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن السلم عليه

لآ شفاءا له أسألك إني اللهم أنت، إلآ شافي لآ الشافي أنت وأاشف الناس، رب الباس
ًا". يغادر سقم

عليه، قراءاة المحاملي الضبي أحمد بن محمد بن الكريم عبد الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد بن الله عبد حدثنا قال الحافظ، الدارقطني عمر بن علي الحسن أبو أخآبرنا قال
عبد حدثنا قال خآالد، بن الفرات حدثنا قال الرازي، حميد بن محمد حدثنا قال العزيز، عبد



عن الرحمن عبد عن يحدث سليم بن صفوان سمعت قال النصاري، جعفر بن الحميد
يقول: وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت قال السلم، عليه علي عن عثمان

ًا رجل عاد "ما ًا مريض ًا بالله إيمان ألف سبعين به الله وأكل إلآ أخآرى، وأكلمة بكتابه وأتصديق
ًا كان ما وأكان الصباح، حتى وأليلتئذ الليل حتى عليه يصلون ملك الجنة". خآراف في قاعد

محمد الله عبد أبو حدثنا قال حبان، ابن حدثنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال نمير، ابن حدثنا قال الحصين، بن عسكر تراب أبو حدثنا قال مصعب، بن الله عبد بن

عن سفيان أبي عن العمش عن النخعي الله عبد بن شريك عن ثابت، بن محمد حدثنا
الطعام على مرضاكم تكرهوا وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال جابر،

وأيسقيهم". يطعمهم ربهم فإن وأالشراب،
في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمد بن الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال بالبصرة، منزله
قال الحسين، بن محمد -يعني مكرم ابن حدثنا قال الخلفاءا، مغسل العطار المقري شيبة
شجاع حدثنا قال يحيى، ابن السري عن اليمان بن عثمان حدثنا قال نصر، بن علي حدثنا

ربي، رحمة تشتهي? قال عنه: ما الله رضي مسعود لآبن عثمان قال قال فاطمة، أبي عن
فيه، لي حاجة بعطية? قال: لآ لك آمر قال: ألآ أمرضني، الطبيب? قال: الطبيب لك قال: أدعو
رسول سمعت إني الملك، سورة ليلة كل يقرأن أن بناتي أمرت لبناتك? قال: قد قال: يكن

لم الواقعة سورة ليلة كل في أوأ ليلة كل قرأ يقول: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله
عليه علي أصحاب من فاطمة أبو يقول: كان عثمان سمعت نصر بن علي فاقة" قال تصبه

السلم.
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حبان ابن أخآبرنا
عن حميد أبي ابن حدثنا قال مخلد، بن الضحاك حدثنا قال آدم، بن بشر حدثنا قال عمروأ،
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قالت، عائاشة عن عروأة عن المنكدر بن محمد

وأمحيت حسنة، له الله كتب إلآ يشاكها، الشوكة حتى وأصب وألآ نصب يصيبه مسلم من "ما
سيئة". عنه

أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الحسن بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
إبراهيم بن الحسن بن الله عبيد أحمد أبو حدثنا قال الشيباني، الله عبد بن محمد الفضل
قال بالري، الحسني الله عبد بن العظيم عبد حدثنا قال أبي، حدثنا قال النصيبي، العلوي

بن الحسين عن الحسين بن علي عن آبائاه عن أبيه عن علي، بن محمد جعفر أبو حدثنا
العبد على يدع وألكنه فيه أجر لآ المرض قال: "إن السلم عليهم المؤمنين أمير عن علي
ًا بكرمه وأجل عز الله وأإن بالجوارح وأالعمل باللسان القول في الجر وأإنما حطه، إلآ ذنب

الجنة". في الصالحة وأالسريرة السر صادق يدخآل وأفصله
بن محمد حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

بن عمروأ معمر أبي عن عمير، بن عمارة عن العمش عن سفيان حدثنا قال كثير،
يكفر وألكن العمل، في الجر إنما الجر، به يكتب لآ الوجع قال: إن الله عبد عن شرحبيل،

الخطايا. به الله
قال عليه، بقراءاتي المقري شيظا بن الحسين بن الواحد وأعبد الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن القاسم بن الحسين علي أبو حدثنا قال سويد، بن سعيد بن إسماعيل القاسم أبو أخآبرنا
حدثنا قال معمر، بن شهاب حدثنا قال الرازي، مدرك بن عمروأ حدثنا قال الكوكبي، جعفر
قال: عباس ابن عن مهران بن يوسف عن جدعان بن زياد بن علي عن سلمة بن حماد
السراءا في كنا قال: وأيحك بالعافية، ربك فادع البلءا السلم: قضنا عليه أيوب امرأة قالت

ًا، سبعين ًا". سبعين الضراءا على نصبر حتى فدعينا عام عام
بن حمزة سمعت يقول بقزوأين الحافظ أحمد بن الله عبد بن الخليل سمعت "وأبه" قال

يقول: دخآلنا ببغداد الجريحي محمد بن عيسى سمعت يقول، تعالى الله رحمه العلوي محمد
فجاءات ماؤه، إليه يحمل طبيب وأكان يعوده، مريض وأهو الله رحمه الحرني إبراهيم على

المعالج مات يقول: إذا إبراهيم فأنشد الطبيب أستاذي: مات يا فقالت الماءا، وأردت الجارية
 يموت أن للمعالج سقامفيوشك من

عليه. قال قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
الصائاغ، علي بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخآبرنا

بن عثمان عن حفص بن عمروأ عن فديك أبي ابن حدثان قال عنبس، بن بشر حدثنا قال



يتعوذ وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: كان أمامة أبي عن مكحول عن الرحمن عبد
يموت. أن قبل يمرض أن يعجبه وأكان الفجأة، موت من

قال الزدي، النصر بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
ابن عن النخع من رجل عن زياد أبي بن يزيد عن رائادة حدثنا قال عمروأ، بن معاذ حدثنا

تقرض كانت جلودهم أن الثواب يعاينون حين القيامة يوم البلءا أهل قال: يود مسعود
بالمقاريض.
حدثنا قال العزيز، عبد بن علي حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

ابن سمع من قال: حدثني زياد أبي بن يزيد عن حرب، بن السلم عبد حدثنا قال نعيم، أبو
بالمقاريض. تقرض أجسادهم أن الثواب يعاينون حين البلءا أهل يقول: وأد مسعود

أبي قال: أنشدنا التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
ً لنفسه: يا علي بن المحسن علي أبو القاضي ما السقام من اعتـللآنال لقلبي أهدي عليل

نـالآ منـك
أحـالآ الكسـوف لونه منقمر فكم الشحوب مسك يكن إن
هـللآ يبـدوأ التمام بعد البدر فـإن الهزال نالك يكن أوأ

 وأالثلثون الثامن الحديث
وأفضلها المرضي عيادة ذكر
 بذلك يتصل وأما

بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا تعالى، الله رحمه المام السيد "وأبه" قال
حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد
بن إبراهيم حدثنا قال الموصلي، جعفر بن بسطام حدثنا قال علي، بن إبراهيم حدثنا قال

علي عن حريث بن عمروأ عن النصاري غنم ابن عن سليم، بن صفوان حدثنا قال محمد،
ًا عاد قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن السلم، عليه الله مرضاة ابتغاءا مريض

ًا ًا به وأإيمان يزل وألم يمسي، حتى عليه يصلون ملك ألف سبعون به وأكل لرسوله، وأتصديق
ًا". عنده دام ما الجنة خآراف في جالس

بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال محمد، طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال عمر، بن إسماعيل حدثنا قال شيبة، بن إبراهيم بن محمد حدثنا قال حبان،
رضي عباس ابن عن الحارث، بن الله وأعبد سعيد عن عمر ابن المنهال حدثني قال مريم،

ًا عاد إذا وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: كان عنه الله رأسه عند قعد مريض
عند قالها قال: من مرات، سبع يشفيك أن العظيم العرش رب العظيم الله وأقال: أسأل

الوجد". ذلك من عوفي تأخآير أجله في كان ثم مرات سبع مريض رأس
قال تعالى، الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي "وأبه" إلى

محمد بن مهدي بن نصر بن مهدي بن نصر الفتح أبو العدل السيد المام القاضي أخآبرنا
الصغر الحسين بن علي بن عيسى بن المير أحمد بن عيسى بن الله عبد بن علي بن
تعالى، الله رحمه الزيدي السلم عليهم طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن

محمد أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي بالله المرشد المام السيد حدثنا قال عليه، بقراءاتي
بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن
بهز حدثنا قال أبي، حدثني قال أحمد، بن الله عبد حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان
عطاءا بن يعلى أخآبرنا عفان قال عطاءا بن يعلى عن سلمة، بن حماد حدثنا قالآ وأعفان،

ًا عاد حريث: أنه بن عمروأ عن سيار بن الله عبد عن فقال السلم، عليهم علي وأعنده حسن
ًا عمروأ: أتعود يا السلم عليه علي رب لست إنك نعم، فيها? قال ما قلبك طوية وأفي حسن
سمعت النصيحة، إليك أؤدي أن يمنعني لآ ذلك إن فقال: أما شئت، حيث فتصرفه قلبي

ًا يعود مسلم من يقول: "ما وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول عز الله بعث إلآ مسلم
ساعة وأأي يمسي، حتى كانت النهار من ساعة أي عليه، يصلون ملك ألف سبعين له وأجل
يصبح". حتى الليل من

حدثنا قال البار، علي بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
صلى الله رسول قال قال عباس، ابن عن جريج ابن عن بقية حدثنا قال خآالد، بن هاشم

إلى يشكها فلم فكتمها جسده أوأ ماله من بمصيبة أصيب وأسلم: "من وأآله عليه الله
ًا كان الناس، له". يغفر أن الله على حق



قال المفيد، بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا قال الزجي، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
موسى بن محمد حدثنا قال سعيد، بن قتيبة حدثنا قال الحمال، هاروأن بن موسى حدثنا

عليه الله صلى النبي أن هريرة أبي عن المقبري، سعيد أبي بن سعيد عن المخزوأمي،
مات، إذا وأيشهده مرض، إذا خآصال: يعوده ست المؤمن على قال: "للمؤمن وأسلم وأآله

شهد". أوأ غاب إن له وأينصح عطس، إذا وأيشمته لقيه، إذا عليه وأيسلم دعاه، إذا وأيجيبه
أصفهان نزيل البغدادي رستة بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

في بالبصرة إملءا الدقاق البجلي مالك بن أحمد بن عمر حفص أبو حدثنا قال عليه، قراءاة
قال وأثلثمائاة، وأستين سبع سنة الوألى جمادى من خآلون لست السبت يوم حرام بني جامع
قال القطان، سعيد بن يحيى حدثنا قال بندار، حدثنا قال النضر، بن خآالد يزيد أبو حدثنا
صلى النبي عن مسعود ابن عن أفلح، ابن حكيم عن أبيه عن جعفر، بن الحميد عبد حدثنا
إذا وأيجيبه مرض، إذا خآلل: يعوده أربع المسلم على قال: "للمسلم وأسلم وأآله عليه الله

مات". إذا وأيشيعه عطس، إذا وأيشمته دعاه،
أخآبرنا قال عليه، قراءاة المحاملي الضبي أحمد بن الكريم عبد الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال

العزيز، عبد بن محمد بن الله عبد حدثنا قال الحافظ، الدارقطني عمر بن علي الحسن أبو
بن الفرات حدثنا قال الرازي، جميل بن محمد حدثنا قال العزيز، عبد بن محمد حدثنا قال

عن يحدث سليم بن صفوان سمعت قال النصاري، جعفر بن الحميد عبد حدثنا قال خآالد،
عليه الله صلى الله رسول سمعت قال السلم، عليه علي عن عثمان عن الرحمن عبد
ًا رجل عاد يقول: "ما وأسلم وأآله ًا مريض ًا لله إيمان وأكل إلآ أخآرى، وأكلمة بكتابه، وأتصديق
ًا كان ما وأكان الصباح، حتى وأليلتئذ الليل حتى عليه يصلون ملك ألف سبعين به الله قاعد
الجنة". خآراف في

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الغرياني، حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
الله عبد عن رباح بن علي عن يزيد، بن الحرث عن لهيعة ابن حدثنا قال سعيد، بن قتيبة

وأآله عليه الله صلى الله رسول إلينا قال: "عهد جبل بن معاذ عن العاص بن عمروأ بن
ًا كان وأاحدة منهن فعل من خآمس في وأسلم الجنة: من يدخآله أن وأجل عز الله على ضامن

ًا، عاد ًا خآرج أوأ جنازة، مع خآرج أوأ مريض يريد إمامه على دخآل أوأ الله، سبيل في غازي
وأسلم". منه الناس فسلم بيته في قعد أوأ وأتوقيره، تعزيزه

المهرجان، خآطيب الصعيدي الشاه بن العلءا بن أحمد بن محمد العلءا، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال عليه، قراءاة وأأربعمائاة وأثلثين سبع سنة أصفهان علينا قدم لنجان، خآان قرى من قرية
بن سعيد بن الله عبد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا

دخآل قال المروأزي، سليمان بن محمد حدثنا قال المستملي، معاوأية أبو حدثنا قال الوليد،
ًا يسكن بمن ظنكم ما مجوسي? قال يا نجدك فقالوا: كيف يعودوأنه مجوسي على قوم قبر

ًا ًا وأيريد مؤنس، بغير فيه وأيخلد موحش ًا سفر بغير عظيم ملك على وأيقدم زاد، بغير بعيد
حجة?.

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال الحريش، أبو أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

النبي مالك: أن بن أنس عن أنس، بن موسى عن بلل، بن سليمان حدثنا قال مصعب، أبو
ً عاد وأسلم وأآله عليه الله صلى ًا، المنتوف كالفرخ وأهو عليه فدخآل المسلمين من رجل جهد
في معاقبني كنت ما أقول: اللهم كنت نعم، تسأل? قال أوأ بشيءا تدعو كنت له: هل فقال

تطيقه، وألآ تستطيعه وأسلم: "لآ وأآله عليه الله صلى النبي فقال الدنيا، في فعاقبني الخآرة
النار?". عذاب وأقنا حسنة الخآرة وأفي حسنة الدنيا في آتنا قلت: اللهم فهل

شيبة، أبي بن عثمان بن محمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
عمروأ عن عروأة بن علي عن العلءا بن يحيى حدثنا قال السدي، زياد بن عبادة حدثنا قال
تطوع. تلك وأبعد سنة، يوم أوأل المريض قال: عيادة عباس ابن عن دينار بن

قال الوكيعي، أحمد بن إبراهيم حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال
عن عمر عن النصر أبي عن الحماني، الحميد عبد حدثنا قال مزاحم، أبي بن منصور حدثنا

فنافلة". زاد فمن سنة، مرة المريض قال: "عيادة عباس ابن عن عكرمة
المصري، بن رشيد بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا "وأبه" قال

عن زحر، أبي بن الله عبيد عن أيوب بن يحيى حدثنا قال مريم، أبي بن سعيد حدثنا قال
قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن أمامة، أبي عن القاسم عن يزيد بن علي



على يده وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول -وأوأضع الرحمة في يخوض المريض "عائاد
أحدكم يضع أن المريض عيادة تمام من الرحمة، غمرته عنده جلس قال: فإذا ثم ركبتيه

المصافحة". بينكم تحيتكم وأتمام هو، كيف فيسأله يده على أوأ وأجهه على يده
قال الله، أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبه" المتقدم

قراءاة الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو المام القاضي أخآبرنا
أبو أخآبرنا قال بالله، المرشد المام السيد حدثنا قال علينا، بقراءاته وأالدي حدثنا قال عليه،

سليمان القاسم أبو أخآبرنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن الله عبد بن محمد بكر
عاصم أخآبرنا قال هاروأن، بن يزيد حدثنا قال العطار، جعفر بن إدريس حدثنا قال الطبراني،

النبي قال قال ثوبان، عن الرحبي أسماءا أبي عن الشعث أبي عن قلبة أبي عن الحول،
ًا عاد وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى خآرفة وأما قيل الجنة، خآرف في يزل لم مريض

الجنة? قال: جناها".
عليه بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

إسحق حدثنا قال إملءا، الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو حدثنا قال ببغداد،
أم عن وأائال أبي عن العمش عن سفيان حدثنا قال حذيفة، أبو حدثنا قال الحرني، -يعني
شهدتم وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قالت عنها، الله رضي سلمة

ًا، فقولوا المريض تقولون". ما على يؤمنون الملئاكة فإن خآير
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

السدي، موسى بن بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
عبد عن الحكم عن شعبة حدثنا قال المقري، يزيد بن الله عبد الرحمن عبد أبو حدثنا قال
عليه علي له فقال علي، بن الحسن موسى أبو قال: عاد هاشم، بني مولى نافع بن الله

ًا ًا? فقال أوأ جئت السلم: عائاد ًا، جئت موسى: بل أبو زائار السلم: عليه علي له فقال عائاد
ًا عاد من ًا مريض خآريف له وأكان يصبح، حتى له يستغفر كلهم ملك، ألف سبعون شيعه بكر
الجنة. في

على بواسط عليه بقراءاتي العطار أحمد بن المظفر بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال السقا، الله عبد بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال داره، باب

حدثنا قال الواحد، عبد حدثنا قال مسدد، حدثنا قال الجمحي، الحباب بن الفضل خآليفة
عليه الله صلى الله رسول قالت: كان عائاشة عن مسروأق عن الضحى أبي عن العمش

الناس، رب الباس وأقال: اذهب بيمينه مسحه بيته أهل من أحد اشتكى إذا وأسلم وأآله
سقما". يغادر لآ شفاءا شفاؤك، إلآ شفاءا لآ الشافي، أنت وأاشف

بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين إحدى سنة شوال في عليه قراءاة المفيد محمد بن محمد

عن التوزي أخآبرنا قال هاروأن، بن يزيد حدثنا قال السقطي، الرحمن عبد بن أحمد العباس
الله رسول قال قال عمروأ، بن الله عبد عن مخيمرة بن القاسم عن مرثد أبي بن علقمة
الله أمر إلآ جسده في ببلءا يبتلي المسلمين من أحد من وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى

كان ما الخير من يعمله كان ما لعبدي يقول: اكتبوا يحفظونه الذين الحفظة وأجل عز
ًا ًا، عليه يستحق أن يجوز لآ يعلمه لم ما المام: قلت السيد وأثاقي: قال في محبوس ثواب

ًا وأسنته الله بفرائاض يقوم أن عزمه على يثاب وأإنما ًا بأوأامره، متمسك ًا ممسك عن كاف
ما أداءا يلزمه بل عنه ساقطة غير وأالصيام وأالصلة الزكوات فرائاض أن خآلف وألآ نواهيه،
ذكرناه ما إلآ الثواب الحرف هذه ذكر يحمل أن يجوز فل عنها، يعجز ما وأقضاءا منها يمكنه

سعى". ما إلآ للنسان ليس "وأأن تعالى الله قال العزم، من
الخطيب أحمد بن الرحمن عبد بن أحمد بن الرزاق عبد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عمر بكر أبو حدثنا قال القتات، محمد بن محمد بن الله عبد بكر أبو أخآبرنا قال بأصفهان،

حدثنا قال سلم، بن القاسم عبيد أبو حدثنا قال علينا، قدم البغدادي النصيبي أحمد بن
الله رسول قال قال البراءا، عن الزهري عن المروأقي حدثنا قال بحمص، سعيد بن عبيد
وأحسنها". صفائاها في البردة كمثل وأصح برئ إذا المريض وأسلم: "إنما وأآله عليه الله صلى

البصرة، جامع في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
العباس الفضل أبو حدثنا قال التستري، سليمان بن محمد بن أحمد الله عبد أبو حدثنا قال
بن إسماعيل حدثنا قال الضحاك، بن الوهاب عبد حدثنا قال الشامي، حسان بن أحمد بن

عليه علي عن جده عن أبيه عن محمد بن جعفر عن سلمة بن الوليد حدثنا قال عياش،
عليه طالب أبي بن علي على وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: دخآل السلم



وأآله عليه الله صلى النبي له فقال الحمى، شدة من فراشه على يتقار لآ وأهو السلم،
حظك فإنهم أبشر يلونهم، الذين ثم النبيون، الدنيا في بلءا الناس أشد علي: إن وأسلم: "يا

نعم، بكر? قال ما الله يكشف أن تحب وأالجر، الثواب من مالك مع تعالى الله ثواب من
أم يا الحريق، فورة من بك وأأعوذ الرقيق، وأجلدي الدقيق، عظمي ارحم قل: اللهم قال

على تفوري وألآ الدم، تشربي وألآ اللحم، تأكلي فل الخآر، وأاليوم بالله آمنت كنت إن ملدم
ًا الله مع أن يزعم من إلى وأانتقلي الفم، لآ وأحده الله إلآ إله لآ أن أشهد فإني آخآر، إله

ًا أن وأأشهد له، شريك من فعوفيت السلم: فقلتها، عليه علي قال وأرسوله، عبد محمد
ًا بعضنا يعلم البيت أهل السلم: وأنحن عليه محمد بن جعفر قال ساعتي، نساءانا حتى بعض
تأخآير. أجله في كان إذا عوفي إلآ منا أحد يقولها فما وأصبياننا،

عليه بقراءاتي البزار موسكان بن يوسف بن الحسين بن محمد عمر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال بالبصرة، السعديين زقاق باب قرة قنطرة مسجد في
النعمان حدثنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين اثنتين سنة القعدة ذي في إملءا السقاطي العباس بن
بن محمد بن يعقوب حدثنا قال الزبيري، حمزة بن الله عبد حدثنا قال القاضي، أحمد بن

عن عكرمة عن أبان، بن الحكم عن داوأد بن محمد عن الثقفي أيوب عن الزهري، عيسى
إذا وأسلم: "الغريب وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه، الله رضي عباس ابن

ًا ير فلم خآلفه وأمن أمامه وأمن وأشماله يمينه عن فنظر مرض ما له الله غفر يعرفه، أحد
تأخآر". وأما ذنبه من تقدم

عليه قراءاة المهيار بن رستة بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بالبصرة إملءا العطار الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد الطيب أبو حدثنا قال بأصفهان،

محمد حدثنا قال وأثلثمائاة وأستين سبع سنة من الخآرة جمادى من خآلون لثمان الآثنين يوم
عن سليمان بن سعيد حدثنا قال سليمان بن محمد حدثنا قال مكرم، بن الحسين بن

القاسم عن زيد بن علي عن زحر، بن الله عبيد عن مطرف عن السود أبي بن منصور
المريض عيادة تمام وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال أمامة، أبي عن
بعثني أصبحت? وأالذي أمسيت? وأكيف تسأله: كيف ثم جبهته على أوأ يده على يدك تضع أن

ًا بالحق ًا مسلم رجل انطلق ما نبي خآاض إلآ -يعني ذلك إلآ إليه يعنيه لآ مسلم لرجل عائاد
أصبحت كيف سأله ثم جبهته على قال أوأ يده، على يده فوضع عليه دخآل إذا حتى الرحمة

ً خآاض إلآ فارق أمسيت? ثم أوأ ًا مقبل وأآله عليه الله صلى الله رسول وأضع ثم وأمدبر
ً حبوته على وأسلم ًا". مقبل وأمدبر

لفظه من الطرش الصباني محمد بن الفضل بن علي بن محمد طالب أبو حدثنا "وأبه" قال
محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال بالبصرة، حرام بني في داره دهليز في وأأصله

قال إبراهيم، بن القاسم حدثني قال القاضي، أحمد بن النعمان حدثنا قال إملءا، السفاطي
العرج عن الزناد أبي عن حميد، بن هاروأن حدثنا قال الشاشي، المغيرة بن حبيب حدثنا

تسبيحه، المريض وأسلم: "أنين وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن
وأجل". عز الله سبيل في كالمقاتل وأتقلبه عبادته، وأنفسه تهليله، وأصياحه

عليه، بقراءاتي الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سبع سنة رجب في إملءا حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال

مهدي، بن يعلى حدثنا قال العمري، علي بن إبراهيم إسحق أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين
البناني وأثابت أنا قال: دخآلت الحكم عبد حدثنا قال العطار، عطية بن يوسف حدثنا قال
علي على دخآل وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن أخآبرنا قال مالك بن أنس على
ًا عافيتك، تعجيل أسألك إني قال: "اللهم فقال شاك، وأهو السلم عليه بليتك، على وأصبر

ًا رحمتك". إلى الدنيا من وأخآروأج
البصرة، جامع في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال

قال عمر، بن حفص حدثنا قال السفاطي، العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال
أبي بن عثمان عن سنان أبي عن وأاقد، بن حماد حدثنا قال العقدي، معاذ بن بشر حدثنا
عاد وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن أبيه عن سودة
ًا ًا زار أوأ مريض تبوأ أوأ وأتبوأت ممشاك، وأطاب طبت السماءا: أن من مناد نادى الله، في أخآ

منزلآً". الجنة في
في إملءا النسابة الخارمي محمد بن الحسين بن محمد الله عبد أبو أنشدني "وأبه" قال

نوينا مرضنا لنفسه: إذا النمري علي بن الحسين الله عبد أبو أنشدني قال البصرة، جامع
وأالزلـل الزيغ فما شفينا صالـحةوأإن كل



عـمـل لنا يزكو فما أمنا وأنسخطهإذا خآفنا إذا الله نرضي
أبو أنشدني قال الصوري، الله عبد بن علي بن محمد الله عبد أبو أنشدني "وأبه" قال

الحسين بن علي في لنفسه، بالماهر المعروأف الحلبي فضال بن الله عبيد بن أحمد الفتح
 الكرم وأنفس العلءا جسم الـحـسين بن يا لتشكيك منها: شكا أفرق ثم اعتل وأقد الكاتب
اللـم لـذاك تلي التيصرفت الليالي صروأف وأكادت

ابتـسـم ثم قطب كان الـزمـانفقد فـيك الله فج فل
بن عمر أبا سمعت يقول، العتيقي الحسين بن أحمد بن محمد بن أحمد سمعت "وأبه" قال

مرض يقول: من السقطي سري سمعت يقول، حزبويه بن الله عبد أبا سمعت يقول، حيوية
يبرأ. وألم عولج كمن فهو يتب، فلم

تعالى، الله رحمه التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
لي تثبت الفضل أهل لنفسه: عيادة الصنوبري أنشدنا قال الهائام، علي أبو أنشدني قال

بالشكل يعرف الشكل إن قيل فضليكذا
الـنـذل وأالعائاد الحر للعليل مثلـهوما كان من الحر العليل يعود

السلم. وأآله النبي محمد وأعلى

 وأالثلثون التاسع الحديث
الموتى وأاخآتلف الموت ذكر

 بذلك يتصل وأما وأثوابه القبر عذاب وأذكر
الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو المام القاضي أخآبرني قال تعالى،
المام الجل السيد حدثنا قال علينا، بقراءاته وأالدي حدثنا قال عليه، قراءاة الحمدوأني

الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا قال عنه، الله رضي بالله المرشد
اثنتين سنة بجرجرايا المفيد محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي
بن يحيى حدثنا قال الشكلي، يوسف بن العباس الفضل أبو أخآبرنا قال وأثلثمائاة، وأسبعين

يزيد عن عمروأ بن ضرار عن خآنيس بن بكر عن الكرخآي معروأف أخآبرنا قال طالب، أبي
الله وأسلم: "يقول وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال مالك، بن أنس عن الرقاشي

بالضراءا بلوته قد فإني به، فائاتني وأليي إلى السلم: انطلق عليه الموت لملك تعالى
من خآمسمائاة وأمعه السلم عليه الموت ملك فيأتيه قال أحب، حيث فوجدته وأالسراءا
ًا معهم يحملون السلم عليهم الملئاكة ًا أكفان أصل الريحان ضبائار وأمعهم الجنة، من وأحنوط

ًا عشروأن رأسها في وأاحد الريحانة، فيه البيض وأالحرير صاحبه ريح سوى ريح لون لكل لون
وأالمسك الحرير ذلك وأيبسط رأسه عند فيجلس السلم عليه الموت ملك فيأتيه المسك،

بكسوتها وأمرة بأروأاجها مرة هناك لتعلل نفسه فإن الجنة، إلى باب له وأيفتح ذقنه تحت
سدر إلى الطيبة الروأح أيتها أخآرجي السلم عليه الموت ملك وأيقول قال بثمارها، وأمرة

ًا أشد الموت وألملك مسكوب وأماءا ممدوأد وأظل منضود وأطلح مخضود الوالدة من به لطف
ًا بلطفه يلتمس ربها إلى حبيبة الروأح تلك أن فيعرف بولدها، عنه، وأرضاه ربه إلى تحبب

الملئاكة تتوفاهم وأجل: "الذين عز الله قال العجين، من الشعرة تسل كما روأحه يسل
نعيم". وأجنة وأريحان فروأح المقربين من كان إن وأجل: "فأما عز سلم" وأقال يقولون طيبين
مقيله. وأنعيم وأجهه، به يتلقى وأريحان الموت، جهة من وأجل: "روأح عز يقول
ًا، عني الله للجسد: جزاك الروأح قالت روأحه، الموت ملك قبض فإذا ًا كنت فقد خآير سريع
ًا الله، طاعة إلى ذلك، مثل للروأح الجسد وأيقول وأأنجيت، نجوت فقد الله، معصية عن بطيئ
ينزل كان السماءا من باب وأكل عليها الله يطيع كان التي الرض بقاع عليه وأتبكي قال
يمينه، عند فكانت صلته جاءاته قبره في وأضع فإذا ليلة، أربعين عمله منه وأيصعد رزقه منه

فكان الطاعة إلى مشيه وأجاءا رأسه عند فكان الذكر وأجاءا يساره، عند فكان صيامه وأجاءا
عن فيأتيه العذاب من عتقاءا الله فيبعث قال القبر، من ناحية فقام الصبر وأجاءا رجليه، عند

ًا عمره زال ما عنه، الصلة: غليك فتقول يمينه ًا دائاب قبره، في وأضع حين الن استراح قائام
يأتيه لآ ذلك بمثل يخاطب يأتيه ناحية كل من ذلك الصيام: مثل فيقول يساره عن فيأتيه

العمال: أما لسائار الصبر فيقول قال ذلك، عند جنته أخآذ قد الله وألي وأجد إلآ موضع من
وأالصراط، الميزان عند له ذخآر فأنا أجزأتم إذا فأما بنفسي، أنا أباشره أن يمنعني لم إنه

وأأنيابهما القاصف، كالرعد وأأصواتهما الخاطف كالبرق أبصارهما ملكين الله فيبعث قال
كذا مسيرة منهما وأاحد كل منكبي بين أشعارهما، في يطيان كاللهب، وأأنفاسهما كالصياصي



مطرقة منهما وأاحد كل مع وأنكير، منكر لهما يقال وأالرأفة، الرحمة منهما نزعت قد وأكذا،
تعبد? وأمن كنت له: من فيقولآن فيأتيانه يقلوها لم وأمضر ربيعة عليها اجتمع لو حديد من

الملكين من تصف أوأنت ذلك عند الكلم يطيق الله: وأمن رسول يا نبيك? قالوا ربك? وأمن
بالقول آمنوا الذين الله وأسلم: "يثبت وأآله عليه الله صلى الله رسول تصف? فقال ما

فيقول: يشاءا" قال ما الله وأيفعل الظالم الله وأيضل الخآرة، وأفي الدنيا الحياة في الثابت
ًا، به أشرك لآ الله أعبد كنت صلى محمد وأنبيي النبياءا، به دانت الذي ديني وأالسلم شيئ
أربعين يديه بين من القبر فيدفعان له: صدقت، فيقولآن النبياءا، خآاتم وأسلم وأآله عليه الله

ًا نجوت الله له: وألي يقولآن ثم كذلك يساره وأعن كذلك يمينه وأعن كذلك، خآلفه وأمن ذراع
ترد لآ فرحة ذلك عند قلبه إلى ليصل إنه بيده محمد نفس الذي قال: فو عليك، ما آخآر
ًا، فيقولآن الجنة، من مفتوح باب فإذا فوقه فوقك? فينظر انظر الله له: وألي يقولآن ثم أبد

ًا. ترد لآ فرحة قلبه إلى ليصل إنه بيده نفسي الذي قال: فو منزلك، هذا الله له: وألي أبد
ًا وأتسعون تسعة له عائاشة: يفتح وأقالت الرقاشي يزيد قال روأحها من فيأتيه الجنة من باب

انطلق الموت لملك الله حديثه: فيقول في مالك بن أنس قال إليها، الله يبعثه حتى وأبردها
منه، فلنتقمن به فائاتني نعمتي وأسربلته رزقي له بسطت قد فإني به فائاتني عدوأي إلى
ًا عشرة اثنتا له الناس، من أحد رآها صورة أكره في الموت ملك فيأتيه قال وأمعه عين

ًا معه يحملون السلم عليهم الملئاكة من خآمسمائاة وأمعه الشوك كثير نار من سفود سياط
كل فتغيب ضربة السفود بذلك فيضربه السلم عليه الموت ملك فيأتيه جهنم، جمر من

عقبيه في فيلقيها قدميه أظفار من روأحه فينزع منه عرق كل في السفود ذلك من شوكة
ثم صدره إلى كذلك ثم السياط بتلك وأدبره وأجهه الملئاكة فتضرب سكرة الله عدوأ وأيسكر
وأحميم سموم إلى الروأح أيتها السلم: اخآرجي عليه الموت ملك يقول ثم حلقه، إلى كذلك
للجسد: جزاك الروأح قال روأحه الموت ملك قبض فإذا كريم، وألآ بارد لآ يخموم من وأظل
ًا، الله ًا كنت فقد شر ًا الله، معصية في سريع وأأهلكت، هلكت فقد الله، طاعة في بطيئ

وأكل عليها الله يعصي كان التي الرض بقاع وأتلعنه قال ذلك، مثل للروأح الجسد وأيقول
ضيق قبره قبر وأضع فإذا ليلة، أربعين عمله منه وأيصعد رزقه منه ينزل السماءا من باب
اليمنى، في وأاليسرى اليسرى في اليمن وأتدخآل أضلعه فيه تختلف حتى قبره عليه الله
حتى فيقرضانه قدميه وأإبهامي بأرنبته فتأخآذ البل كأعناق دهم أفاعي عليه الله وأيبعث قال

وأأنيابهما كالبرق أبصارهما الصفة تلك على ملكين الله وأيبعث قال وأسطه، في يلتقيان
كذا مسيرة منهما وأاحد كل منكبي بين أشعارهما في يطيان كاللهب وأأنفاسهما الكصياصي

منهما وأاحد كل مع وأنكير، منكر لهما يقال وأالرحمة، الرأفة منهما الله نزع وأقد وأكذا،
ًا يتطابر ضربة فيضربانه فيأتيانه يقلوها، لم وأمضر ربيعة اجتمع لو حديد من مطرقة شرر

نبيك? دينك? وأمن تعبد? وأما كنت الله: ما عدوأ له فيقولآن كان كما يعود ثم قبره في
ًا يتطاير ضربة وأيضربانه بليت، وألآ دريت لآ الله فيقولآن: عدوأ أدري، فيقول: لآ في شرر

الجنة، إلى مفتوح باب فإذا فوقك، الله: انظر عدوأ له يقولآن ثم كان، كما يعود ثم قبره
بيده محمد نفس الذي قال: فو منزلك، هذا لكان الله أطعت كنت لو الله له: عدوأ فيقولآن

ًا، ترد لآ حسرة قلبه إلى ليصل إنه تحته فينظر تحتك، إلى الله: انظر عدوأ له فيقولآن أبد
إنه بيده محمد نفس الذي فو منزلك، الله: هذا عدوأ له فيقولآن النار إلى مفتوح باب فإذا

ًا. قال ترد لآ حسرة ذلك عند قلبه إلى ليصل تسع له عائاشة: وأيفتح قالت الرقاشي يزيد أبد
ًا وأتسعون إليها". الله يبعثه حتى وأسمومها حرها من فيأتيه النار، إلى باب

بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الجوهري علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه قراءاة الخراز حيويه بن زكريا بن محمد بن العباس محمد

حدثنا قالآ الزاهد، اللغوي الواحد عبد بن محمد عمر وأأبو الله عبيد بن محمد بن الرحمن
الجل القاضي قال الروأاية، هذه مكرر الصلت بن لمية أنشد النحوي يحيى بن أحمد

الله رضوان يحيى أبي بن السلم عبد بن أحمد بن جعفر المسلمين جمال الدين شمس
هذه إلى نقله وأرأينا عليه قرأناها التي النسخة في فوائاده وأبيان الخبر هذا تفسير في عليه

المطيعين وأثواب القبر في الحياة بإثبات الظاهر التصريح من الخبر هذا وأفي النسخة،
على يخفى لآ ما وأالخشية الخوف بإزاءا إشعار الموعظة في الموقع وأعظم العصاة وأعقاب

كثرة من فيه وأما وأالدين، التقوى في وأنصيب وأالتمييز، العقل من مسكة له كان من
من ذلك إنكار يجوز وأليس بمستعبد، ليس مما فذلك النفوس، يحضر من وأكثرة الملئاكة

لآ ما يرى حتى بصره شعاع يقوي وأتعالى سبحانه الله لن يراهم لآ المحتضر غير أن حيث
حديد" وأقال اليوم فبصرك غطاءاك عنك سبحانه: "فكشفنا قال ذلك مثل وأفي غيره، يراه



ًا وأيقولون للمجرمين يومئذ بشرى لآ الملئاكة يروأن سبحانه: "يوم ًا" وأقال حجر محجور
أخآرجوا أيديهم باسطوا وأالملئاكة الموت غمرات في الظالمون إذ ترى سبحانه: "وألو

يسمونه ما بمقدار قصير وأقت في المحتضر يراهم أن ذلك في وأيكفي أنفسكم" الية،
ًا كان إن يحب بما البشارة ًا، كان إن يحب لآ وأبما مطيع وألآ ذلك لآستبعاد وأجه فل عاصي

ما جنس بها وأيتحقق الملئاكة مع يراها التي وأالعقاب الثواب أنواع من الخير في ما لنكار
طيب من مذكور هو بما للمؤمن ينعم أن وأيجوز عصاه وألمن أطاعه لمن تعالى الله أعده
أوأ فيه وأحياته دخآوله بعد القبر في أما الناس، سائار على يخفى وأجه على ذلك وأغير وأكفن

سبحانه، الله مقدوأر في بممتنع ذلك وأليس تدبيره، سبحانه الله يرى ما على ذلك غير في
وأجهين، يحتمل فإنه للروأح الجسد وأمخاطبة للجسد الروأح مخاطبة ذكر من الخبر في وأما

لقيه، بما العاصي وأتحسر الموت، عند لقيه مما المؤمن ابتهاج في الحال لظهور أحدهما: أنه
قوله ذلك وأنظير المتخاطبين، حكم في وأالجسد الروأح يصير كله ذلك من وأقع ما وألعظم

ًا ائاتيا وأللرض لها فقال دخآان وأهي السماءا إلى استوى تعالى: "ثم ًا أوأ طوع فقالتا وأكره
شائاع مزيد" وأذلك من هل وأتقول امتلت هل لجهنم نقول تعالى: "وأيوم طائاعين" وأقوله آتينا
ً وأقال الحوض الراجز: امتل قال مثله وأفي اللغة في ًا قطنـيمهل  بطني ملت قد روأيد

وأنظيره الخبر، في ما ذلك لكان بشيءا افتراقهما عند تكلما لو وأالجسد الروأح وأالثاني: أن
ًا لرأيته جبل على القرآن هذا أنزلنا تعالى: "لو قوله ًا خآاشع لو الله" معناه خآشبة من متصدع
في كان وألو القرآن، هو ذلك لكان شأنه لعظم شيءا من وأيتصدع يخشع مما الجبل كان
ًا يبقى الروأح أن على دلآلة ذلك ًا لدل الجسد فراق بعد حي ًا يبقى الجسد أن على أيض حي
لم الجسد حياة على ذلك يدل لم فإذا منهما، كل من الخطاب ذكر لنه الروأح فراق بعد
ًا يدل يحتمل فإنه السماءا وأأبواب الرض بقاع بكاءا رمن الخب في وأما انفراده، على أيض
من به يريد أن وأيحتمل لذلك، لبكت شيءا من بكت لو إنها من تقدم ما مثل به يريد أن

وأحذف حاضرها وأأراد المواضع هذه فذكر السلم، عليهم الملئاكة من البقاع هذه يحضر
أهلكناها" وأقوله: قرية من تعالى: "وأكم قوله نحو على مقامه إليه المضاف وأأقام المضاف،

هذه لعن في الكلم يجري النحو هذا وأعلى القرية قرية" وأالمراد: أهل نهلك أن أردنا "وأإذا
ًا يحتمل فإنه للكافر المواضع يدفع ما العمال هذه ثواب من يحضر -أحدهما: أنه وأجهين أيض
الملئاكة من يحضر وأالثاني: أن منه، شيءا إليه يتوجه لآ حتى الجهات هذه من عنه العقاب
ذلك، به يعرف ما القبر جهات في العمال هذه كتب من يرى أوأ يعرفه من السلم عليهم
هذه من غيره في الكلم نحو على يجري فإنه فيه ذكر وأما الصبر، في الكلم وأهكذا

ًا فهو الهائالة وأصفتهما الملكين ذكر من فيه وأما العمال، وأذلك بممتنع، ليس مما أيض
من وأأمثاله الخبر هذا به وأرد فإذا كونه، جائاز سبحانه لله مقدوأر هو مما منه وأأعظم
على وأالغم للمؤمن المسرة تعظم ذاك وأفي به التصديق من مانع هناك يكن لم الخآبار
ًا يمتنع لآ مما القبر صاحب فيراها تفتح التي الجنة أبواب ذكر من فيه وأما الكافر، لن أيض

المؤمن فرح به ليعظم جنسه من هو ما أوأ ذلك يريه أن على قادر وأتعالى سبحانه الله
صاحب منها يعاين وأما النار أبواب ذكر من فيه ما وأكذلك وأحسرته، الكافر غم به وأيعظم

ًا القبر ما وأكذلك فيه، بوقوعه الكافر غم وأيعظم منه، بخلصه المؤمن مسرة فتعظم أيض
وأجه وألآ منه، مانع لآ فيها الكافر على منها يجري وأما الحياة وأهي الفاعي ذكر من فيه

ًا كان ما الخبر في مما شيءا لنكار ًا جائاز على حمله من منع وأما ظاهره، على حمل ممكن
به وأرد مما بأكثر ذلك وأليس ذكره، تقدم ما نحو صحيح وأجه على تأوأيله وأجب مانع ظاهره
من الخبر وأفي الصحيحة، الوجوه على تأوأيله أوأ ظاهره على حمله يجب مما الكريم القرآن

الباب هذا في يرد لم لو ما فيه وأنظر سمعه لمن وأالموعظة قلب، له كان لمن النفع
ًا به لكفى سواه ًا وأالضراءا، السراءا في الله طاعة على باعث في الله معصية عن وأزاجر

على يدل ما الدلة في ليس ذلك? قلنا الميت يرى وأقت فأي قيل، وأمتى وأالرخآاءا، الشدة
بمدة، ذلك بعد بعضهم وأفي القبر دخآول عقب الموتى بعض في يكون أن وأيجوز ذلك،

في المقتول حال يكون فكيف قيل متى وأكذلك وأقته، معرفة في تكليف علينا وأليس
هذا في فليس المقتول الملئاكة? قلنا: أما يرى متى الفجأة يموت وأالميت الواحدة الساعة

ًا أوأ ذلك يرى أن وأيجوز ذكره، الخبر تكفي، الواحدة وأاللمحة قتله، خآلل في منه شيئ
أوأ فالمصلوب قيل وأمتى الوقت، من اليسير في ذلك يرى أن يجوز فجأة مات من وأكذلك
الموتى من غيرهما يراه كما ذلك يريا أن حاله? قلنا: يجوز يكون كيف البحر في الغريق

سبحانه الله مقدوأرات وأفي سعة النار أوأ الليل ففي ذلك أوأقات الناس يعرف لم وأإن
وأنبوة سبحانه بالله المعرفة حال عظم على دلآلة الخبر وأفي ذلك، منن مانع فل ممكنة



المر وأعظم عنها الملئاكة سؤال وأقع التي الدين وأبأمور وأسلم وأآله عليه الله صلى نبيه
من به العمل وأيلتزم معرفته يتعين عليه مما منها يقوم أن عاقل كل على فيجب فيها،
الله جعلنا الهلك، بها يقع التي المحارم وأاجتناب النجاة، بها يحصل التي الفرائاض إقامة

وأأناب فصبر، وأابتلي فشكر، وأأعطى فاعتبر، وأنظر فأبصر، وأبصر فذكر، ذكر ممن وأإياكم
كلم آخآر وألطفه. هذا بمنه نلقاه يوم أيامنا وأخآير أوأاخآرها، أعمالنا خآير وأجعل وأاستغفر،

تعالى. الله رحمه الدين شمس القاضي
بكر أبو أخآبرنا قال السلم عليه بالله المرشد المام الجل السيد قال "وأبالسناد" المتقدم

عبد مسلم أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المقري الجوزداني أحمد بن علي بن محمد
أحمد العباس أبو أخآبرنا قال المديني، شهدل بن إبراهيم بن سعيد بن محمد بن الرحمن

قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال عقدة، بن سعيد بن محمد بن
زيد الحسين أبي الشهيد المام عن حمزة أبي عن مخارق بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا

اليقين" قال: الموت. يأتيك قال: "حتى السلم عليهما علي ابن
عنه: الله رضي عباس ابن عن أبيه عن الصمد عبد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

البعث. إلى الموت بين البرزخ: ما
قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن محمود بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
الربيع حدثنا قال عبيدة، أبو حدثنا قال الضبي، تميم بن سهل بن عمروأ حدثنا قال صبيح،

قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن زياد، بن محمد عن مسلم بن
كارهة". إلآ أخآرج لآ قالت اخآرجي، للنفس تعالى الله "قال

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
روأح بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

بن سويد حدثنا قال مصفى، بن محمد حدثنا قال محمد، بن عمر حدثني قال الشعراني،
قال قال عمر، بن الله عبد عن الحسن عن البخراني الله عبد أبو حدثنا قال العزيز، عبد

فليس لموته المقابر تجملت مات إذا المؤمن وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول
فليس لموته المقابر أظلمت مات إذا الكافر وأإن فيها، يدفن أن تمنى وأهي إلآ بقعة فيها
فيها". يدفن أن بالله تستجير وأهي إلآ بقعة فيها

حدثنا قال عليه، بقراءاتي البرمكي أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
شيبان، بن زكريا بن يحيى حدثنا قال محمد، بن أحمد حدثنا قال الزدي، الحسن بن محمد

بن الكريم عبد بن حسن حدثني قال البخر، بن حبان بن جبلة بن الله عبد حدثنا قال
علي على العدوأي محمد بن الله عبد عن بكير بن الوليد عن يونس بن المفضل عن هلل

وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال: خآطبنا جابر عن المسيب بن سعيد عن زيد بن
أن قبل الصالحة بالعمال وأبادروأا تموتوا، أن قبل ربكم إلى توبوا الناس أيها فقال: "يا
بطوله". الحديث -وأذكر بذكره وأبينه بينكم الذي وأصلوا تشغلوا،

الطريفي في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم أخآبرنا "وأبه" قال
أبو حدثنا قال السفاطي، الفضل بن العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال الكبير،
أخآبرنا قال الجهضمي علي بن نصر حدثنا قال المري، مرة بن محمد بن الله عبد طاهر

عليه الله صلى الله رسول وأجد قال: لما أنس عن ثابت حدثنا قال الزبير، بن الله عبد
على كرب قال: لآ أبتاه، السلم: وأاكرب عليها فاطمة قالت الموت كرب من وأسلم وأآله
ًا ليس ما أبيك من حضر قد إنه اليوم بعد أبيك ًا تارك القيامة. يوم لموافاة أحد
بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا قال ?وأبه

الله عبد حدثنا قال المثنى بن معاذ حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد
عن أيوب بن يحيى حدثنا قال المبارك، بن الله عبد حدثنا قال أسماءا، بن محمد ابن -يعني
سئل: أي وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن مسعود، بن سعيد عن زحر بن الله عبيد

ًا، أحسنهم أفضل? قال المؤمنين ًا، للموت أكثرهم أكيس? قال المؤمنين قال: فأي خآلق ذكر
ًا. له وأأحسنهم استعداد

قال عليه، قراءاة الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمود بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
من وأكان كريمة، أبي بن خآالد عن عيينة ابن عن الواضحي أسد بن عامر حدثنا قال صبيح،

وأسلم: وأآله عليه الله صلى النبي قال قال أبيه عن المسور بن الله عبد عن شبيلن أهل
يعرف علمة من لذاك الله: هل رسول يا قيل وأانشرح، له انفسح القلب النور دخآل "إذا



نزوأل قبل للموت وأالآستعداد الغروأر، دار عن وأالتجافي الخلود، دار إلى النابة نعم، به? قال
خآافية". منكم تخفى لآ تعرضون يومئذ الكبر للعرض وأتعرضوا الموت،

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال الثط، صاحل بن محمد العل أبو حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو

عن حازم أبي عن عيينة، بن محمد عن سليمان بن زافر حدثنا قال حميد، بن محمد حدثنا
يا فقال وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي إلى جاءا السلم عليه جبريل أن سعد بن سهل

فإنك شئت ما وأاعمل مفارقه، فإنك شئت ما وأأحبب ميت، فإنك شئت ما محمد: عش
بن محمد هذا الناس، عن استغناؤه وأعزه بالليل، قيامه المؤمن شرف أن وأاعلم به، تجزي

عيينة. بن سفيان عيينة: أخآو
بن أحمد حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حجاج حدثنا قال الوراق، عنبسة بن الحسين بن حماد حدثنا قال البغدادي، صدقة بن محمد
عن إبراهيم عن العمش حدثني قال العجلي، مطيب بن القاسم حدثنا قال نصير، بن

المؤمن نفس "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن علقمة
ًا، تخرج الخطيئة ليعمل المؤمن وأإن الحمار، نفس تخرج كما يسيل الكافر نفس وأإن رشح

الموت عند عليه فيسهل الحسنة ليعمل الكافر وأإن بها، ليكفر الموت عند عليه بها فيشدد
بها". ليجزى

عليه، بقراءاتي التوزي بن الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
أبو أنشدني قال طرازة، بابن المعروأف زكريا بن المعافى الفرج أبو القاضي أخآبرنا قال

تبد لآ يمـتوالمنايا يكبر وأمن يكبر يعش العتاهية: من لبي القلسي محمد بن علي الحسن
أتـت مـن لـي
خآـلـت قـد وأقـروأن قبلـنـابقروأن من درجت قد وأكم كم

وأعـنـت وأعـنـاءا وأأذىوسقـام بــلءا دار فـي نحـن
ًا الـمـرءا ثبـت ما منزل ً إلآ بـهسالم ثـبـت إن قـلـيل
خآـفـت إذ مسرعات لـهحركات الـدنـيا في النسان بينما

ً الموت أنسيت وأسـهـت عنـه نفسك وأالبـلـىفلهت جهل
لآنتهـت عنها النفس نهيت الصـبـالو هذا ما المغروأر أيها
مـنـفـلـت منـه ليس لـهلملم تـنـاهـيت مـا أوألى إن

أتـت ما إلآ وأالنقص البل سـاكـنـهـافي علـى الدنيا أبت
ًا الله رحم ًا قـال نفسهأوأ من أنصف امرؤ فـسـكـت خآـير

عليه بقراءاتي البراز موسكان بن يوسف بن الحسين بن محمد عمر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن أحمد بكر أبو حدثنا قال بالبصرة، السعديين زقاق باب قرة قنطرة مسجد في
بن يحيى بن زكريا حدثنا قال شبيب، بن الله عبد حدثنا قال إملءا، السفاطي العباس بن

ًا سمعت قال الصمعي الملك عبد حدثنا قال المقري، خآلد قطعت المال يقول: إن أعرابي
مطيته، وأالنهار الليل كان من رجاه، من وأأخآلف رآه، من غر كالسراب الرجال، أعناق
مضى يوم يدفـعـهـاوأكل باليام يفرح يقول: المرءا أنشد ثم به وأالبلوغ السير في أسرعا

 الجل من يدني
أبو حدثنا قال عليه، قراءاة المقنعي محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أخآبرنا قال زيد، بن بكر أبو أخآبرنا قال الكاتب، زنجي بن محمد بن إسماعيل القاسم
خآزيمة بن العباس على قال: دخآلت رجل أخآبرني قال أبيه، عن الخضر، ابن -يعني الحسن

ًا جزع قد فرأيته فيه، مات الذي مرضه في ًا، جزع أراه الذي الجزع هذا له: ما فقلت شديد
الجزعا أبدي الموت جزعيولمثل أبدى الموت ذكر يقول: إن أنشد ثم بك? فبكى

 السلعا منها بالصاب دائارةمزجت بـنــا كـأس وألـه
جرعـا منها العيشة في وأإنمد تسقـيه سوف حي كل

عبد بن علي حدثنا قال بأصفهان، عليه قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
عن إسحق أبي عن العمش، عن نعيم أبو حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا قال العزيز،

الله لقاءا كره وأمن لقاءاه، الله أحب الله لقاءا أحب قال: من الله عبد عن الحوص أبي
تعالى. الله لقاءا هو وأالموت لقاءاه، الله كره

قال عليه، بقراءاتي السواق عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرناه السيد "وأبه" قال
موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخآبرنا

الله عبد عن الحوص أبي عن إسحاق أبي عن العمش حدثنا قال نعيم، أبو حدثنا قال



هو وأالموت لقاءاه، الله كره الله لقاءا كره وأمن لقاءاه، الله أحب الله لقاءا أحب قال: من
الله. لقاءا

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال أسد، بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
قال: دخآلنا عطية أبي عن العمش عن سليم بن وأسلم شعبة حدثنا قال داوأد، أبو حدثنا
الله أحب الله لقاءا أحب يقول: من مسعود ابن إن المؤمنين، أم يا لها فقلنا عائاشة على

الحديث أوأل حدكم الرحمن عبد أبا الله فقالت: يرحم لقاءاه، كره الله لقاءا كره وأمن لقاءاه،
ًا بعبد أراد إذا تعالى الله إن آخآره، عن تسألوه وألم ًا له قيض خآير ًا موته قبل ملك عام

حضر فإذا كان ما خآير فلن مات الناس فيقول كان، ما خآير يموت حتى وأيسره فسدده
ًا نفسه تهوع الرحمة من ينزل ما فرأى الله، لقاءا أحب ذلك فعند نفسه خآرجت وألو تهوع
ًا بعبد الله أراد وأإذا لقاءاه، يحب وأالله ًا له قيض شر ًا موته قبل شيطان وأأغواه ففتنه عام
ما شر فرأى حضر فإذا كان، ما شر فلن مات الناس فيقول كان، ما بشر يموت حتى
ًا نفسه يبلغ يرى لقاءاه. يكره وأالله الله لقاءا كره ذلك فعند تخرج، لآ نفسه أن وأد تبلع

أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد أخآبرنا السيد "وأبه" قال
حدثنا قال جعفر، بن الله عبد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو

عن جعفر أبي بن الحسن عن داوأد حدثنا قال العزيز، عبد بن إبراهيم حدثنا قال يونس،
عليه جبريل لي وأسلم: قال وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال جابر، عن الزبير ابن

شئت ما وأاعمل مفارقه، فإنك شئت ما وأأحبب ميت، إنك شئت ما محمد: عش يا السلم
ملقيه. فإنك

عليه، بقراءاتي الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن جعفر حدثنا قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا قال

عمروأ حدثنا قال عقيل، بن عبيد بن الله عبد بن محمد حدثنا قال التستري، شهر بن أحمد
عمير بن عبيد عن مجاهد عن الجريري عبد بن غالب عن علثة ابن حدثنا قال حصين، بن
أبا يا فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول فإذا المسجد قال: دخآلت ذر أبي عن

فقال: وأأمي، أنت بأبي بلى بها? فقلت الله ينفعك حفظتها أنت إن بوصية أوأصيك ذر: ألآ
فإن الموتى وأاغسل بالليل، تزرها وألآ بالنهار تزرها الخآرة لوعيد بها تذكرك القبور "جاوأر

أهل أن وأاعلم وأيحزنك، قلبك يحرق ذلك فإن الجنائاز وأشيع عظة، خآاوأ جسد معالجة في
معهم وأكل وأالمساكين البلءا أهل وأجالس الله، من علو في ذكره جل الله أمر في الحزن

الثياب من وأالشقيق الخشن وأالبس القيامة، يوم يرفعك وأتعالى تبارك الله لعل خآادمك وأمع
ً ًا تعالى لله تذلل ًا، قلبك في يجدان لآ وأالعز الفخر لعل وأتواضع ًا وأتزين مساغ في أحيان
ًا حسنة بزينة الله عبادة ًا تعطف تعالى، الله شاءا إن يضرك لآ ذلك فإن وأتجملً، وأتكرم

ًا". الله يحدث أن وأعسى شكر
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال عاصم، أبي ابن أخآبرنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو حدثنا
عبد بن محمد أخآيه عن العزيز عبد بن الله عبد حدثنا قال نجدة، بن الوهاب عبد الحوطي
النبي عن عائاشة عن المسيب، بن سعيد وأعن الزبير بن عروأة عن شهاب ابن عن العزيز،

ًا كان وأسلم: "إنه وأآله عليه الله صلى كثير، وأهم وأالنصار المهاجرين من نفر وأحوله قاعد
عمله، وأمثل وأأهله، ماله وأمثل أحدكم مثل وأسلم: "إنما وأآله عليه الله صلى النبي فقال

الموت: ماذا به وأنزل الوفاة حضرته حين ماله هو الذي لخآيه فقال إخآوة، ثلثة له كرجل
إلآ عندي وأمالك غنى عندي مالك ماله هو الذي أخآوه له ترى? فقال ما بي نزل فقد عندك

ًا، دمت ما غير مذهب إلى بي سيذهب فارقتك إذا فإني أردت، ما الن مني فخذ حي
هو الذي أخآوه فقال: هذا وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي فالتفت غيرك، وأسيأخآذني مذهبك

ً تسمع تروأنه? قالوا: لآ أخ فأي ماله، قد أهله هو الذي لخآيه قال ثم الله، رسول يا طائال
مرة أحملك أن عنك الغنى? قال: غناي من عندك فماذا ترى ما وأحضر الموت بي نزل

وأآله عليه الله صلى النبي فقال سألني، من عند بخير وأأثني عنك، أرجع ثم أخآرى وأأميط
ً نسمع تروأن? قالوا: لآ أخ أي أهله، هو الذي أخآوه وأسلم: هذا قال ثم الله، رسول يا طائال

وأحشتك فأوأنس قبرك، إلى أشيعك لديك? فقال عندك? وأماذا عمله: ماذا هو الذي لخآيه
عليه الله صلى الله رسول فقال بخطاياك، فأشول كفنك في عنك وأأجادل معك وأأذهب

ًا عمله? قالوا هو الذي هذا تروأن أخ وأسلم: أي وأآله هذا، وأالمر قال الله، رسول يا خآير
على أقول أن لي الله: أتأذن رسول أي فقال الليثي، كرز بن الله عبد عائاشة: فقام قالت



ًا? قال هذا كرز ابن الله عبد غدا حتى تلك ليلته إلآ بات عائاشة: فما قالت نعم، شعر
وأما الموت وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول تمثيل من سمعوا لما المسلمون وأاجتمع

صلى النبي فقال وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي رأس على فقام كرز ابن فجاءا فيه
يديكداع قدمـت وأالذي وأأهلي كرز: وأإني ابن فقال كرز، بن يا إيه إيه وأسلم وأآله عليه الله
قـائال ثـم صحـبـه إليه

نـازل اليوم بي أمر علي إخآـوةأعينوا ثـلثة هـم إذ لصحابه
غـائال هو الذي في لديكم مثـنـويةفماذا ذي غير طويل فراق
التـزايل قبل شيءا فيما الذيأطعتك الصاحب أنا منهم امرؤ فقال
وأاصـل غـير خآلة من بيننا فـإنـنـيلما الفـراق جد إذا فأما

ًا أمدك ًا تستـطـيعـنـيكذلك لآ أحيان الـتـداوأل صروأف أحيان
مهايل من مهيل في بي فـإنـنـيسيسلك الن أردت مـا فخذ
ًا فاستبـقـنـيفعجل تبق لآ تبقني وأإن معاجل حتف قبل صلح

ًا كنت قد امرؤ وأقال بالتـفـاضـل بينهم من أحـبـهفأوأثره جد
مقـاتـل غير الكرب جد جد نـاصـحإذا لـك جاهد أني غنائاي

سـائال هو من عند بخير وأمـعـولومثني عـلـيك باك وألكنني
ًاأعين أمشي الماشين وأمتبع حـامـل كل عقبة برفق مـشـيعـ

شاغـلـي هو بما حينئذ مدخآـلوأرجع أنت الذي مثواك بيت إلى
التـبـاذل في مرة وأد حسن خآـلةوألآ وأبـينـك بيني يكن لم كأن

ًا كانوا وأإن غنـاؤهـموليسوا ذاك المرءا أهل وأذلك بطائال حراص
ًا لآ الخ أنا منهم امرؤ وأقال الـزلآزل جهد عند مثلي لك ترىأخآ
ًاأجادل هناك تلقاني القبر لدى التجـادل رجاع في عنك قـاعـد

ًا عليها التـيتكون الكفة في الوزن يوم وأأقعد التثـاقـل في جاهد
خآـاذل غير ناصح شفيق فإنـنـيعليك مكاني وأاعلم تنسني فل

التفاضـل يوم أحسنت إن صـالـحتلقيه مـن قدمـت ما وأذلك
ثم دمعت إلآ تطرف عين ذوأ وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عند بقي عائاشة: فما قالت
فيستنشدوأنه وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أصحاب مجالس على يمر كرز ابن كان

عبد وألد من الحوطي: هؤلآءا قال بكى، إلآ وأالنصار المهاجرين من أحد يبقى فل فينشدهم
وأأخآوه. العزيز عبد بن الله وأعبد عوف بن الرحمن

قال الديباجي، أحمد بن سهل أنشدنا قال العتيقي، أحمد محمد بن أحمد أنشدنا "وأبه" قال
ًا فسر نحبي لفظه: قضيت من الفقيه- لنفسه -يعني منصور أنشدني وأنوم غفلة بهم قومحمق

يوم للشامتـين حتـموليس على يومي كأن
بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا تعالى، الله رحمه السيد "وأبه" قال

محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو حدثنا قال البصرة، جامع في عليه بقراءاتي غسان
قال بدمشق، السلمي آدم بن عمر بن حفص بن علي حدثنا قال علينا، قدم القزوأيني

إسحق ابن عن معمر عن الرزاق عبد حدثنا قال اليماني، سفيان بن علي بن محمد حدثنا
القبر في الرجل وأضع وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال البراءا، عن

أني علمت الظلمة? أما بيت أني علمت الوحشة? أما بيت أني علمت فقال: أما القبر كلمه
ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا لي? "وأبه" قال أعددت الدوأد? فما بيت

قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو حدثنا قال بأصفهان، عليه قراءاة
مصك، بن حسام حدثنا قال إبراهيم، بن مسلم حدثنا قال القزاز، المنذر بن محمد حدثنا
صلى الله رسول سمعت قال الله عبد عن علقمة عن إبراهيم عن معشر، أبو حدثنا قال
ًا، تخرج المؤمن نفس يقول: "إن وأسلم وأآله عليه الله ًا أحب وألآ رشح الحمار، كموت موت
أشداقه". من تخرج الكافر الحمار? قال: روأح موت وأما قيل

بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق بن محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال موسى، بن بشر علي أبو حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
كعب بن محمد عن صخر أبو أخآبرني قال حيوة، حدثنا قال المقري، الرحمن عبد أبو حدثنا

يقول السلم، عليه الموت ملك جاءاه المؤمن العبد نفس استنفقت قال: إذا أنه القرظي
الملئاكة تتوفاهم الية: "الذين هذه قرأ ثم السلم، عليك يقرأ الله الله، وألي السلم عليك

عليكم". سلم يقولون طيبين



بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد أخآبرنا "وأبه" قال
قال الحرني، إسحاق بن إبراهيم حدثان قال إملءا، الشافعي إبراهيم بن الله عبد بن محمد
فيد من رحلنا فلما مكة إلى عطية بن الفضل قال: زاملت السرخآسي علي بن محمد حدثنا

وألك لي الله قلت: غفر إليك، أوأصي أن تشاءا? قال: أريد ما قلت الليل، جوف في أنبهني
قبلت إذا قلت: أما نعم، لك? قلت أقول ما فقال: لتقبلن قوله، من فجزعت صحيح، أنت

أمرنا إنا فقال ملكين منامي في الساعة? قال: رأيت هذه عليها حملك ما فأخآبرني وأصيتك
منك تقبل قد الله نسكي? فقالآ: إن أقضي أن إلى أخآرتماني لو فقلت روأحك، بقبض

ملت ثوبان بينهما من فخرج وأالوسطى السبابة إصبعك للخآر: افتح أحدهما قال ثم نسكك،
إصبعيه، بين وأجعله طواه ثم الجنة، من كفنك هذا فقالآ وأالرض، السماءا بين ما خآضرتهما

بن الفضل الرفاق: أفيكم تسأل وأهي استقبلتنا قد امرأة فإذا قبض، حتى المنزل وأردنا فما
أنه المنام في زميلي? قالت: رأيت هذا الفضل إلى حاجتك ما قلت إلينا، انتهت عطية? فلما

الصلة أشهد أن فأحببت الجنة، أهل من عطية بن الفضل يسمى ميت رجل اليوم يصبحنا
عليه.

قال عليه، بقراءاتي الذكواني أحمد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال أسيد، أبو حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
يمر شيءا فأشد خآير الله عند له كان يقول: من سفيان أبا سمعت قال عاصم، بن محمد
الموت. عليه يمر شيءا فأهون لآ وأمن الموت، عليه

البغدادي: المهيار بن رستة بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
إملءا الحطوط إبراهيم بن علي الله عبد علي أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي أصفهان نزيل
حدثني قال حاتم، أبو حدثنا قال دريد، بن بكر أبو حدثنا قال وأثلثمائاة، وأستين سبع سنة

كيف فقلت فيه، توفي الذي اليوم غداة تعالى الله رحمه الشافعي على قال: دخآلت المزني
ًا، وأللخآوان راحلً، الدنيا من فقال: أجدني الله، عبد أبا يا تجد ًا، المنية وأبكأس مفارق شارب

ًا، وأعز جل رب وأعلى فأعزيها? النار إلى فأهنيها? أم الجنة إلى روأحي تصير أدري فل وأارد
سلمـا لعفوك مني الرجا مذاهبـيجعلت وأضاقت قلبي قسا يقول: وألما وأأنشد

أعظمـا عفوك كأن ربي عـدلـتـهبعفوك فلمـا ذنبي تعاظمني
ًاتجود الذنب عن عفو ذا زلت فما وأتـكـرمـا مـنة وأتعفو راحم

الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو المام القاضي أخآبرني قال تعالى،

بالله المرشد الجل السيد حدثنا قال علينا، بقراءاته وأالدي حدثنا قال إجازة، الحمدوأني
بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا قال إملءا، عنه الله رضي
بن عمروأ بن محمد حدثنا قال المفيد، محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو أخآبرنا قال عليه،

يحيى بن محمد حدثنا قال الكسوي، محمد بن عبيد حدثنا قال العقيلي، جعفر بن موسى
عن أنس بن مالك بن يحيى حدثنا قال الشروأد، بن بكر حدثنا قال الصنعاني، جميل بن

في المسلمين وأسلم: "لتعز وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال عمر، ابن عن نافع
بي". المصيبة مصائابهم

قال عليه، قراءاة الضبي أحمد بن محمد بن الكريم عبد الفتح أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال
حدثنا قال بالرملة، سيف بن الحميد عبد بن محمد أخآبرنا قال شاذان، بن بكر أبو أخآبرنا
قال عمروأ بن مجاشع حدثنا قال بكار بن عمروأ حدثنا قال الرقي خآالد بن يحيى بن أحمد
جبل: بن معاذ عن لبيد بن محمود عن قتادة عن عمر، بن عاصم عن سعد بن ليث حدثنا

الرحمن الله وأسلم: بسم وأآله عليه الله صلى الله رسول إليه فكتب ابن، له مات أنه
الله إليك أحمد فإني عليك، الله سلم جبل، بن معاذ إلى الله رسول محمد من الرحيم،

فإن الشكر، وأإياك وأرزقنا الصبر، وأألهمك الجر لك الله بعد: فأعظم أما هو، إلآ إله لآ الذي
يمته المستودعة، وأعواريه الهنية، وأجل عز الله مواهب من وأأوألآدنا وأأهالينا وأأموالنا أنفسنا

إذا وأالصبر أعطى، ما على الشكر نسأله وأإنا معلوم، وأقت إلى وأيقبضها أجل إلى بها
غبطة في به متعك المستودعة وأعواريه الهنية وأجل عز الله مواهب من ابنك فكان ابتلى،

فتندم، جزعك يحبطها وألآ وأالصبر وأالهدى، وأالرحمة الصلة كثير، بأجر منك وأقبضه سروأر،
ًا يرد لآ الجزع أن وأاعلم ًا، يدفع وألآ ميت وأالسلم". قده فكأن نازل هو وأما حزن

في عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال البزار، سوار بن القاسم بن الله عبد بن أحمد حدثنا قال الكبير الطريفي

بن الوليد حدثنا قال الصداي، يزيد بن علي بن حسين حدثنا قال الوهاب، عبد بن إبراهيم



الله صلى النبي قال: أتى هريرة أبي عن حازم أبي عن كيسان بن يزيد حدثنا قال القاسم،
أن وأجل عز ربي استأذنت إني فقال حوله، من وأبكى فبكى أمه قبر وأسلم وأآله عليه

لي. فأذن قبرها آتي أن وأاستأذنت لي، يأذن فلم لها، أستغفر
حدثنا قال الوهاب، عبد بن إبراهيم حدثنا قال أحمد، حدثنا قال إبراهيم، أخآبرنا "وأبه" قال

عن هاني بن أيوب عن جريج ابن أخآبرنا قال وأهب، ابن حدثنا قال معروأف، بن هاروأن
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول مسعود: أن بن الله عبد عن الجدع بن مسروأق

ًا خآرج حتى القبور تخطى ثم فجلسنا، فأمرنا المقابر، إلى انتهى حتى معه وأخآرجنا يوم
عليه الله صلى الله رسول نحيب ارتفع ثم طويلً، فناجاه إليه فجلس منها قبر إلى انتهى
ًا وأسلم وأآله صلى النبي إن ثم وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول لبكاءا فبكينا باكي
الله? نبي يا أبكاك الذي فقال: ما الخطاب بن عمر فتلقاه إلينا أقبل وأسلم وأآله عليه الله
يا نعم بكائاي? قلنا أفزعكم فقال وأأتيناه، عليه أقبل ثم عمر بيد وأأفزعنا? فأخآذ أبكا فقد

عز ربي استأذنت وأإني وأهب، بنت آمنة قبر أناجي رأيتموه الذي القبر إن قال الله، رسول
يستغفروأا أن آمنوا وأالذين للنبي كان علي: "ما وأنزل لي، يأذن فلم لها الآستغفار في وأجل

إياه" وأعدها موعدة عن إلآ لبيه إبراهيم استغفار كان قربى" "وأما أوألي كانوا وألو للمشركين
أبكاني. الذي فذاك الرقة، من للوالد الولد أخآذ ما فأخآذني

أبو حدثنا قال بجرجرايا، المفيد بكر أبو حدثنا قال الزجي، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن الحسن بن أحمد حدثنا قال التميمي، صالح بن الهيثم بن أحمد بن محمد الحسن
حدثني قال طالب، أبي بن علي بن حسن بن حسن بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم

بنت فاطمة أمه عن حسن بن حسن بن إبراهيم جده عن أبيه عن إبراهيم بن الحسن أبي
صلى الله رسول قال: قال السلم عليهم طالب أبي بن علي بن الحسين أبيها عن حسين

لكم الله قال: بارك هنأ وأإذا وأرحمكم، الله قال: آجركم عزى إذا وأسلم وأآله عليه الله
عليكم". وأبارك

قال عليه، بقراءاتي المقري شيطا بن الحسين بن الواحد عبد الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن القاسم بن الحسن علي أبو حدثنا قال سويد، بن سعيد بن إسماعيل القاسم أبو أخآبرنا
عن صالح بن الرحمن عبد أخآبرنا قال وأهب، بن أحمد جعفر أبو حدثني قال الكوكبي، جعفر

السلم عليهم آبائاه عن الصادق الله عبد أبي عن الروأاسي، حميد بن منصور سلمة أبي
ثلث: من بعد الناس على من وأجل عز الله قال: إن وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن

بعد بالسلوة عليهم وأمن وأغيرها، الملوك كثرت ذلك لولآ الجنة في تكون أن بالدابة عليهم
بعد المنتنة بالريح عليهم وأمن الدنيا، عمرت وألآ أنثى ذكر قرب ما ذلك وألولآ المصيبة،

ًا". حميم دفن ما ذلك وألولآ الطيبة الريح حميم
زيد أخآبرنا قال الحسني، الحسن بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

العباس بن علي حدثنا قال قراءاة، الصمد عبد بن زيد بن الحسين أخآبرنا قال حاجب، بن
حدثني قال شعيب بن سهل حدثني قال أمية، بن إسماعيل عن أحمد، بن بكار عن إجازة
خآلقي على توسعت يقول وأجل عز الله الكتب: إن بعض في قال هاشم بني من رجل

وأسلطت وأالفضة، الذهب يكنز كما ملوكهم كنزها ذلك وألولآ الحبة على الدابة بثلث: سلطت
ًا، حميم يدفن لم ذلك وألولآ الجسد على التغير لم ذلك وألولآ الحزين حزن وأأذهبت حميم
علي بن زيد الحسين أبي المام عن سهل حدثنيه قال أصحابنا، بعض سمعت قال يسل

يقال الكوفي قريش مولى شعيب بن سهل بن الله عبد أبو الشريف قال السلم، عليهما
نهم. إمام لنه النهمي له

أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الحرني الفتح بن علي بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الله عبد أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة الواعظ شاهين بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص

أبو قتيبة بن يوسف بن الحجاج حدثنا قال النصاري، عفير بن محمد بن محمد بن الحسين
قال قال أنس، عن عدي بن الزبير بن الحسين بن بشر حدثنا قال الصفهاني، محمد
العبد لها فيجدد عهدها تقام وأإن مصيبة من وأسلم: "ما وأآله عليه الله صلى الله رسول

وأأجرها". ثوابها له جدد إلآ الآسترجاع
بن -يعني موسى حدثنا قال المفيد، بكر أبو حدثنا قال الزجي، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال سليمان، بن جعفر حدثنا قال الجحدري، مسعود بن الصلت حدثنا قال الجمال، هاروأن
يرد، طلحة أبا يا مثلك ما فقالت سليم، أم طلحة أبو قال: خآطب أنس عن ثابت حدثنا

لآ مهري فذاك تسلم فإن أتزوأجك، أن لي يحل فل كافر رجل وأأنت مسلمة امرأة وألكني
ًا فولدت فحملت بها فدخآل فتزوأجها، فأسلم غيره، أسألك ًا، غلم يحبه طلحة أبو فكان صبيح



ًا ًا، حب ًا طلحة أبو عليه فحزن الصبي فمرض تحرك حتى فعاش شديد ًا حزن حتى شديد
فراح وأيروأح، وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول على يغدوأ طلحة وأأبو لذلك، تضعضع

أبو فجاءا مخدعها، في وأجعلته وأنطقته فطيبته سليم أم إليه فعمدت الصبي، وأمات روأحه
قال الليلة، منه أسكن اشتكى منذ كان ما خآير ابني? قالت أمسى فقال: كيف طلحة

فحمد وأحدها الكلمة هذه منه أسكن قوله الصلت من أفهم لم أكون أن موسى: وأأخآاف
ًا مست ثم فتعشى عشاءاه له وأقدمت بذلك، وأسر عليه وأأثنى الله تعرض ثم طيب من شيئ
ًا أن لو أرأيت طلحة أبا يا قالت أهله، من وأأصاب تعشى فلما عليها، وأقع حتى له لك جار

إليه؛ لرادها وأالله إليه? قال: أي رادها أكنت منك أخآذها أراد ثم بها، فاستمتعت عارية أعارك
ًا أعارك الله قالت: فإن نفسي، بها نفسك? قال: طيبة بها طيبة قالت شاءا ما به وأمتعك فلن

ًا وأأصبح وأصبر طلحة أبو قال: فاسترجع وأاحتسب، فاصبر قبضه ثم الله رسول على غادي
صلى الله رسول فقال صنعت، كيف سليم أم حديث فحدثه وأسلم وأآله عليه الله صلى
فقال الوقعة، تلك من وأحملت قال ليلتكما، في لكما الله وأسلم: بارك وأآله عليه الله

بولدها، فجيئني سليم أم وألدت طلحة: إذا لبي وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول
ًا، فولدت وأآله عليه الله صلى الله رسول إلى به فجاءا خآرقة في طلحة أبو فحمله غلم
الحديث: فمضغها وأفي فيه، في تمرة وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فوضع وأسلم،

حب وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال يتلمظ، الصبي فجعل فيه، في مجها ثم
الله. عبد وأسماه له وأدعا عليه وأسمت فحنكه التمر، النصار

حدثنا قال سويد، بن إسماعيل القاسم أبو أخآبرنا قال شيظا، بن الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عمه عن الصمعي أخ ابن أخآبرني قال عجلن، ابن حدثني قال الكوكبي، الحسين علي أبو

ًا قال: رأيت ًا دفن وأقد أعرابي وأعطية ماجد، هبة بني: كنت يقول: يا قبره عند قعد ثم له ابن
مالكك، وأأخآذك مفيدك، وأاسترجعك معيرك، فاستردك منتصر، وأوأديعة مفيد، وأعارية وأاحد،

أوألى وأالله قبلي، من وأبل حل في وأأنت الصبر، فيك حرمني وألآ الجر، عليك الله فأتحفني
مني. عليك بالفضل

الحسين بن الله عبد بن محمد أنشدنا قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
محمد بن أحمد أنشدنا قال النباري، القاسم بن محمد أنشدنا قال الدقاق، الله عبد بن

نحـيبوتخمد طول بعد باك لنفسه: سيسكت الرياشي الفرج بن الله عبد أنشدنا قال السدي،
سكوب طول بعد عين

حبيب كل ذكر الليالي بعدهوتنسى الحزن ذوأ حزن بل وأيبقى
عليه بقراءاتي القشام بهرست بن محمد بن الحسن بن علي الحسن أبو أنشدنا "وأبه" قال

أنشدنا قال القاضي، همام بن محمد بن الحسن محمد أبو أنشدني قال عثمان، بشاطئ
في علي رامهرمزه: وأقال قاضي خآلد بن الرحمن عبد بن الحسن محمد أبو القاضي
المآثـم تلك بعض عليه لشعثوخآاف التعازي

ًا تسل لم أنت إذا البهائام صغار تسلو كما وأحسبةسلوت اصطبار
قال حفص، بن عمر حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن أخآبرنا السيد "وأبه" قال

أبيه، عن سليم عن المخارق بن الله عبد عن المسعودي، حدثنا قال علي، بن عاصم حدثنا
مات إذا المسلم العبد إن ذلك، بتصديق أتيناكم بحديث حدثتكم الله: إذا عبد قال قال

تعالى، الله فيقول: ربي الله نبيك? فيثبته دينك? ما ربك? ما من فيقال قبره، في أجلس
فيه، له وأيفرج قبره في له فيوسع وأسلم، وأآله عليه الله صلى محمد وأنبيي السلم، وأديني

وأيضل الخآرة وأفي الدنيا الحياة في الثابت بالقول آمنوا الذين الله الله: "يثبت عبد قرأ ثم
الظالمين". الله

العباس أبو أخآبرنا قال المديني، مسلم أبو أخآبرنا قال الجوزداني، بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال أبي، أخآبرنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال عقدة، بن

بن المنهال عن عربي بن وأيعقوب قطاف بن الله وأعبد العمش عن المخارق، بن حصين
آمنوا الذين الله وأسلم: "يثبت وأآله عليه الله صلى النبي عن البراءا عن زاذان عن عمروأ،
القبر. في وأنكير منكر مساءالة الثابت" قال: عند بالقول

بن زيد وأالمام جعفر وأأبي حسين بن علي عن حمزة عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
القبر. في المسألة الثابت" قال: عند بالقول آمنوا الذين الله السلم: "يثبت عليهم علي

ربك? من قبره في عباس: يسأل ابن عن أبيه عن الصمد عبد عن حصين حدثنا "وأبه" قال
الظالمين" الله وأيضل الثابت، بالقول آمنوا الذين الله ذلك: "يثبت نبيك? فعند دينك? وأمن وأما

القبر. في المسألة قال: عند



علي بن زيد الحسين أبي المام عن سالم، بن محمد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
القبر. الممات" قال: عذاب الحياة. وأ"ضعف الحياة" قال: عذاب السلم: "ضعف عليهما

البغدادي المهيار بن رستة بن الله عبد بن عمر بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال بالبصرة، الثلثاني زيد أبي بن أحمد بن الحسن حدثنا قال عليه، بقراءاتي أصفهان نزيل
بن النضر الحجاج أبو حدثنا قال الزعفرانين بسطام بن أحمد بن علي الحسن أبو حدثنا
رسول قال قال مالك، بن أنس عن الرقاشي، زياد ابن درست حدثنا قال القيسي، طاهر

يؤمن لم وأمن الله، فعذبه القبر بعذاب يؤمن لم وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله
فيها". الله جعله فل بشفاعتي

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال إسحق، بن علي حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
حسان بن حبيب عن سهيل عن حازم أبي ابن عبد حدثنا قال زنبور، بن محمد حدثنا

في وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي مع قال: دخآلت عباس ابن عن مجاهد عن الكوفي،
الله، وأسلم: "سبحان وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال بقبرين، فإذا الغابة حوائاط بعض

يمشي فكان أحدهما كبير. أما غير في يعذبان القبرين هذين صاحبين إن الله، سبحان
عند فجعل فكسرها، رطبة جريدة أخآذ ثم البول، من يستنزه لآ فكان الخآر وأأما بالنميمة،

ًا، منهما وأاحد كل رأس رطبتين". دامتا ما عنهما يرفه وأقال: لعله نصف
بكر أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي السواق محمد بن محمد منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا قال القطيعي، مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد
ًا سأل أنه الزبير، أبي عن لهيعة ابن حدثنا قال الرحمن، عبد القبر? فقال: عذاب عن جابر

ً وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي دخآل بني من رجال أصوات فسمع النجار، لبني نخل
وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي فخرج قبورهم، في يعذبون الجاهلية في ماتوا وأقد النجار
ًا، القبر. عذاب من يتعوذوأا أن أصحابه فأمر فزع

جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال الذكواني، القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حمد بن محمد بن العزيز عبد حدثنا قال حذافة، أبو هاروأن بن محمد حدثنا قال حبان، بن
ًا دخآل وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن أنس عن النجار، بني حوائاط من حائاط

ًا فسمع بذلك، فسر الجاهلية، في القبر? فقالوا هذا صاحب دفن متى فقال قبر، من صوت
القبر". عذاب يسمعكم أن الله لسألت تدافنوا أن لولآ وأقال

قال عليه، بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال خآليفة، أبو حدثنا قال السقاطي، العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا
عن يحدث قتادة سمعت قال شعبة، حدثنا قال جعفر، بن محمد حدثنا قال بشار، بن محمد
أن الله لدعوت تدافنوا أن قال: "لولآ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن أنس

القبر". عذاب يسمعكم
أبو أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن أحمد بن الله عبد بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

شيبة، أبي بن عثمان بن محمد حدثنا قال الطبراني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم
بن بكر أبو حدثنا قال منصور، بن إسحق حدثنا قال السكوني، المنهال بن يعلى حدثنا قال

قال: وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي عن الله عبد عن وأائال أبي عن العمش عن عياش،
أصواتهم". تسمع البهائام أن حتى قبورهم في يعذبون الموتى "إن

حدثنا قال عليه، بقراءاتي غيلن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد حدثنا قال ياسين، ابن حدثنا قال الشافعي، إبراهيم بن الله عبد بن محمد بكر أبو
مصعب عن عمير بن الملك عبد حدثنا قال الحذاءا، سعيد بن عبيدة حدثنا قال حرب، بن
كما الكلمات هذه يعلم وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول كان قال أبيه، عن سعد عن

من بك وأأعوذ الجبن، من بك وأأعوذ البخل، من بك أعوذ إني الكتابة: "اللهم المكتب يعلم
القبر". وأعذاب الدنيا فتنة من بك وأأعوذ العمر، أرذل إلى أرد أن

يحيى حدثنا قال المفيد، بكر أبو حدثنا قال الزجي، العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال: ميمون بن عمروأ عن عمير بن الملك عبد عن عوانة أبو حدثنا قال الحميد، عبد بن

الله صلى النبي إن يقول ثم الكتابة الغلمان يعلم كما الكلمات هؤلآءا بنيه يعلم سعد كان
بك وأأعوذ البخل، من بك أعوذ إني الصلة: "اللهم دبر في بهن يتعوذ كان وأسلم وأآله عليه
بك وأأعوذ الدنيا، فتنة من بك وأأعوذ العمر، أرذل إلى أرد أن من بك وأأعوذ الجبن، من
عمران، أبو قال فصدقه، سعد بن مصعب الحديث بهذا فحدثت فقال القبر"، عذاب من

سعد. بن مصعب به فحديث يقول عمير بن الملك عبد أن هاروأن بن موسى أن يعني



قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
-يعني محمد بن إبراهيم حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

بن الله عبد الرصافي عن النعمان حدثنا قال المغيرة، بن محمد حدثنا قال الحارث، ابن
وأسلم وأآله عليه الله صلى الله نبي مع ليلة قال: ارتحلنا سعيد أبي عن عطية عن الوليد،
القبر هذا صوت من وأسلم: فزعت وأآله عليه الله صلى الله رسول فقال راحلته، فنفرت

يعذب. أنه
داره باب على عليه بقراءاتي الضرير العطار المظفر بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال

أبو حدثنا قال السقا، بن الله عبد بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال بواسط،
عن محمد عن مسرهد بن مسدد حدثنا قال البصري، الجمحي الحباب بن الفضل خآليفة

أعوذ إني يقول: "اللهم كان وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن أنس عن سليمان،
فتنة -قال: وأذكر القبر عذاب من بك وأأعوذ وأالبخل، وأالهرم وأالجبن وأالعجز، الكسل من بك

وأالممات". المحيا
أبي ابن حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال عليه، قراءاة ريذة بن بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

مسعود أبي عن الحوص، أبي عن إسحق أبي عن إسرائايل عن الفريابي حدثنا قال مريم،
ًا "كنتم البقرة في التي مثل اثنتين" قال: هي وأأحيينا اثنتين أمتنا تعالى: "ربنا قوله في أموات

ترجعون". إليه ثم يحييكم ثم يميتكم ثم فأحياكم
أبو أخآبرنا قال المديني، مسلم أبو أخآبرنا قال الجوزداني، بكر أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد بن الحسن بن أحمد أخآبرنا قال الكوفي، عقدة بن العباس
وأالمام جعفر أبي عن الجاروأد، وأأبي حمزة أبي عن مخارق، بن حصين حدثنا قال أبي،

وأالدابة القبر الدنى" عذاب "العذاب السلم عليهم علي بن زيد الحسين أبي الشهيد
القيامة". يوم الكبر" جهنم وأ"العذاب وأالدجال،

أبي وأالمام جعفر وأأبي حسين بن علي عن حمزة أبي عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
في اثنتين" قالوا: إحياؤهم وأأحيينا اثنتين أمتنا ربنا السلم: "قالوا عليهم علي بن زيد الحسين

ًا كقوله: "كنتم وأهي السلم، عليهما علي بن زيد المام قال وأإماتتهم، القبور فأحياكم أموات
يحييكم". ثم يميتكم ثم

عليهم آبائاه عن أبيه عن الحسن، بن الله عبد بن محمد عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال
أن الله لدعوت تدافنوا لآ أن قال: "لولآ وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن السلم،

أسمعني". ما القبر عذاب من يسمعكم
علي عن جده عن أبيه عن الحسن، بن زيد بن الحسن عن حصين حدثنا "وأبإسناده" قال

فسمع المدينة، حوائاط بعض وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي قال: دخآل السلم عليهم
قبورها. في تعذب يهود أصوات فقال: هذه الشمس، مغربان عند تعذب يهود أصوات

قال القطيعي، بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي السواق بن منصور أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أنه الزبير أبي عن لهيعة ابن حدثنا قال الرحمن، عبد أبو حدثنا قال موسى، بن بشر حدثنا
ًا سأل يقول: "إن وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول سمعت فقال القبر، فتان عن جابر
شديد ملك جاءاه أصحابه، عنه وأتولى قبره المؤمن أدخآل فإذا قبورها، في تبتلى المة هذه

الله صلى الله رسول المؤمن: إن الرجل? فيقول هذا في تقول كنت له: ما فيقول الآبتهال
قد النار من لك كان الذي مقعدك إلى الملك: انظر له فيقول وأعبده، وأسلم وأآله عليه
فتراهما الجنة، من ترى الذي مقعدك النار من ترى الذي بمقعدك وأأبدلك منه، الله نجاك

عنه تولى إذا فيقعد المنافق وأأما اسكن، فيقول أهلي، أبشر المؤمن: دعوني فيقول كلهما،
الناس، يقول ما أقول أدري، لآ الرجل? فيقول هذا في تقول كنت له: ما فيقال أهله،

النار، من مقعدك مكانه أبدلت قد الجنة من لك كان الذي مقعدك هذا دريت، فيقول: لآ
على القبر من عبد كل يقول: "يبعث وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي سمعت جابر فقال

نفاقه". على وأالمنافق إيمانه، على المؤمن عليه، مات ما
بالبصرة عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

حدثنا قال العامري، الكوفي عبيد بن محمد بن علي القاسم أبو حدثنا قال جامعها، في
وأهو الطنافسي، عبيد بن إبراهيم حدثنا قال أبي، حدثنا قال مروأان، بن محمد بن إسحق

هريرة، أبي عن جده عن أبيه عن السدي ابن وأحدثني قال عبيدة، ابني وأمحمد يعلى، أخآو
من له فقالآ ملكان أتاه الميت دفن وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال

نعالهم خآفق يسمع وأإنه الثابت، بالقول آمنوا الذين الله دينك? فيثبت نبيك? وأما ربك? وأمن
نعالهم". وأقرع



بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بن أحمد حدثني قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه،
الله عبد حدثنا قال يوسف، بن هشام حدثنا قال المديني، بن علي حدثنا قال البرني، مكرم

فقيل لحيته، تبل حتى بكى قبر على وأقف إذا عثمان قال: كان عثمان مولى هاني بجر بن
وأآله عليه الله صلى الله رسول إن هذا? فقال من وأتبكي تبكي، وألآ وأالنار الجنة له: تذكر

وأإن منه، أيسر بعده فما منه نجا فإن الخآرة، منازل من منزل أوأل القبر قال: "إن وأسلم
ًا رأيته ما وأالله قال منه، أشد بعده فما منه ينج لم قال منه، أفظع وأالقبر إلآ قط منظر

عنه. مسعود أبو حبان: وأروأاه ابن
الصباح، بن الله عبد بن جعفر حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال طاهر، أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال فيه، وأزاد نحوه فذكر يوسف، بن هشام حدثنا قال إسرائايل، بن إسحق حدثنا قال
الرجل: وأاستغفروأا دفن من فرغ حين يقول وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي وأسمعت

يسأل. الن فإنه التثبيت له وأسلوا لخآيكم
بن الحسين حدثنا قال الشافعي، بكر أبو حدثنا قال غيلن، بن طالب أبو أخآبرنا "وأبه" قال

عن يحدث مسلمة سمعت قال القطع، عم سليمان عن بالرقة القاضي غروأان بن محمد
وأسلم: وأآله عليه الله صلى النبي دعاءا من قالت: كان عائاشة عن أبيه عن عروأة بن هشام
القبر، عذاب وأمن القبر فتنة وأمن البليا، فتنة وأمن القبر، عذاب من بك أعوذ إني "اللهم

وأنق وأالبرد، بالثلج خآطاياي اغسل اللهم الدجال، المسيح فتنة وأمن الكفر، فتنة شر وأمن
باعدت كما خآطاياي وأبين بيني وأباعد الدنس، من البيض الثوب تنقى كما الخطايا من قلبي
وأالهرم". الكسل من بك أعوذ إني اللهم وأالمغرب، المشرق بين

باب على عليه بقراءات العطار أحمد بن المظفر بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
خآليفة، أبو حدثنا قال السقا، بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال بواسط، داره
المقبري سعيد بن إسحاق بن الرحمن عبد حدثنا قال بشر، حدثنا قال مسدد، حدثنا قال
أحدكم، أوأ الميت قبر وأسلم: "إذا وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن
تقول كنت له: ما فيقولآن النكير، وأللخآر المنكر لحدهما يقال أزرقان، أسودان ملكان أتاه
وأأن الله، إلآ إله لآ أن وأأشهد وأرسوله، الله عبد هو يقول، كان الرجل? فيقول: ما هذا في

ًا ثم هذا، تقول أنك نعلم كنا له: قد فيقولآن وأسلم، وأآله عليه الله صلى الله رسول محمد
ًا سبعون قبره في له يفسح ًا، سبعين في ذراع فيقول نم، له يقال ثم له، ينور ثم ذراع
فينام فأخآبرهم? فيقولآن: نم، أهلي إلى فيقول: أرجع فأخآبرهم? فيقولون: نم، أهلي إلى أرجع

ذلك، مضجعه في وأجل عز الله يبعثه حتى إليه، أهله أحب إلآ يوقظه لآ العروأس كنومة
ًا كان وأإن ًا، يقولون الناس سمعت أدري فقال: لآ منافق كنا فيقولآن: قد أدري، لآ فقلت شيئ
يزال فل أضلعه، فيها فتختلف فتلتئم عليه، التئمي للرض يقال ثم ذلك، تقول أنك نعلم
ّا فيها ذلك". مضجعه من وأجل عز الله يبعثه حتى معذب

محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن أحمد محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
عبد بن حماد حدثنا قال عمار، بن هشام حدثنا قال عبدان، حدثنا قال حبان، بن الله عبد

جنازة، في عمر ابن قال: حضرت المسيب، بن سعيد عن الوأدي إدريس حدثنا قال الرحيم،
الله صلى الله رسول ملة وأعلى الله، سبيل وأفي الله قال: بسم اللحد في وأضعها فلما
الشيطان من أجرها قال: اللهم اللحد على اللبن تسوية في أخآذ فلما وأسلم، وأآله عليه
قال: ثم القبر جانب إلى قام عليه الكثيب استوى فلما النار، عذاب وأمن القبر عذاب وأمن
صلى الله رسول من سمعته فقلت: شيءا رضوانك، منك وألقها جثته عن الرض جاف اللهم
الله صلى الله رسول من سمعته رأيك? قال: بل من قلته شيءا أم وأسلم وأآله عليه الله
وأسلم. وأآله عليه

محمد بن إبراهيم حدثنا قال محمد، بن الله عبد أخآبرنا قال طاهر، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
اليشكري، وأرقاءا عن النعمان حدثنا قال مغيرة، بن محمد حدثنا قال الحارث، ابن -يعني

صلى الله رسول قالت: قال عائاشة عن مسروأق عن وأائال أبي عن بهدلة بن عاصم عن
الجن يسمعه لآ أحد? قال يسمعه قلت: فهل قال حق، القبر وأسلم: "عذاب وأآله عليه الله

الهوام". يسمعه قال أوأ غيرهم، وأيسمعه وأالنس،
بالبصرة، عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا "وأبه" قال

المازني هشام بن حبان بن محمد حدثنا قال الرحمن، عبد بن أحمد الخاركي حدثنا قال
بن عمروأ عن إسحق أبي عن شعبة أخآبرنا قال مرزوأق، بن عمروأ حدثنا قال البراز،



من بك أعوذ إني يقول: "اللهم يدعو كان وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن ميمون،
القبر". وأعذاب الصدر وأفتنة الغمر سوءا وأمن وأالجبن، البخل

قال الرازي، يحيى أبو حدثنا قال حبان، بن الله عبد أخآبرنا قال طاهر، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
بنت خآالد أم عن عمر، ابن -يعني الله عبد عن جنادة حدثنا قال عثمان، بن سهل حدثنا
عذاب من يتعوذ وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول قالت: سمعت العاص بن سعيد
القبر.

جرير بن محمد جعفر أبو حدثنا قال الله، عبد أخآبرنا قال طاهر، أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال السكوني، محمد بن بشر حدثنا قال الصيرفي، يحيى بن زكريا حدثنا قال الملي،

عنهما، الله رضي الله عبد بن جابر عن الشعبي، عن أشوع ابن عن عمران بن الله عبد
ًا مات وأسلم: "من وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال ًا مات مبطون وأوأقي شهيد

القبر". عذاب
الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم

بن محمد بن مهدي بن نصر بن مهدي بن نصر الفتح أبو المام القاضي أخآبرنا قال تعالى،
الصغر الحسين بن علي بن عيسى بن المير بن أحمد بن عيسى بن الله عبد بن علي

تعالى الله رحمه الزيدي السلم عليهم طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن
أحمد أبو أخآبرنا قال تعالى، الله رحمه بالله المرشد المام السيد حدثنا قال عليه، بقراءاتي

محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي المؤدب المكفوف علي بن محمد
بن علي حدثنا قال البزار، مكرم بن الحسن بن أحمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن

الله رسول قال قال أمامة، أبي عن عطية بن حسان عن غسان أبو حدثنا قال الجعد،
من وأالبيان: شعبتان وأالبذاءا اليمان، من وأالعي: شعبتان وأسلم: "الحياءا وأآله عليه الله صلى

النفاق".
عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحاق أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

بن العباس حدثنا قال التستري، سليمان بن محمد بن أحمد حدثنا قال البصرة، جامع في
بن عيسى عن بقية حدثنا قال وأصفي، بن محمد حدثنا قال الشامي، سليمان بن أحمد

أصحاب من وأكان الثمالي عمير بن الحكم حدثني قال حبيب، أبي بن موسى عن إبراهيم
وأسلم: "المر وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال وأسلم، وأآله عليه الله صلى النبي

البدع". أهل ظهور ينقطع، لآ الذي وأالشر المضلع، وأالحمل المفظع
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

صالح، بن السلم عبد حدثنا قال المقري، حبان بن الحسن حدثنا قال حبان، ابن أخآبرنا
أبي عن المسيب بن سعيد عن المديني الغفار عبد حدثنا قال العوام، بن عباد حدثنا قال

تكيد بدعة كل عند الله وأسلم: "إن وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة،
الضعفاءا، عن وأالذب المجالس تلك فاغتنموا بعلماته، وأيتكلم عنه يذب من وأأهله السلم
وأكيل". بالله وأكفى الله على وأتوكلوا

عليه بقراءاتي الحسني الحسين بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال
البغدادي، إسحق بن العزيز عبد أخآبرنا قال المقري، محمد بن علي أخآبرنا قال بالكوفة،

حدثنا قال الغفاري، مالك بن سعيد حدثنا قال المادح، بن الله عبد بن أحمد حدثنا قال
الحسين أبا المام رجل سأل قال طالب أبي بن جعفر بن الله عبد بن معوية بن صالح

زيد هو? فقال ما القدر عن تخبرني ألآ الله رسول بن يا فقال السلم، عليهما علي بن زيد
لم أصابك وأما ليصيبك، يكن لم أخآطأك ما أن تعلم أن ذلك السلم: إن عليهما علي بن

وأقدر، وأنهى وأأمر أراد الذي في أمر لله تسلم أن بالقدر اليمان من وأأن ليخطئك، يكن
وأعليك". لك بذلك وأترضى

 الربعون الحديث
وأهوله المحشر ذكر

 بذلك يتصل وأما وأالنار الجنة وأذكر
ابن أخآبرنا قال عنه، الله رضي بالله المرشد المام الجل السيد إلى "وأبالسناد" المتقدم

قال عثمان، بن سهل حدثنا قال خآالويه، بن إسحاق حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة،
الله صلى الله رسول قال قال الله، عبد عن مرة عن السدي عن طهير، بن الحكم حدثنا
لفرحوا الدنيا في حصاة كل عدد النار في ماكثون إنكم النار لهل قيل وأسلم: لو وأآله عليه



وألكن لحزنوا، الدنيا في حصاة كل عدد الجنة في ماكثون إنكم الجنة لهل قيل وألو بها،
البد". لهم جعل

قال الصوري، جرير بن الحسن حدثنا قال الطبراني، أخآبرنا قال ريذة، ابن اخآبرنا "وأبه" قال
عمروأ بن الرحمن عبد بن روأاحة حدثني قال البيروأني، الغفار عبد بن الرحمن عبد حدثنا

أمامة أبو حدثني يقول، المحاربي حبيب بن سليمان سمعت قال أبي، حدثني قال الوأزاعي،
ًا أسألك إني قل: "اللهم لرجل قال وأسلم وأآله عليه الله صلى النبي أن مطمئنة بك نفس

ثابت، بأبي يكنى الشامي حبيب بن سليمان بعطائاك"، وأتقنع بقضائاك، وأترضى بلقائاك، تؤمن
ًا كان القدر. جليل ثقة وأهو العزيز، عبد بن لعمر قاضي

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال المباركي، داوأد بن سليمان حدثنا قال يعلى، أبو أخآبرنا قال حبان، ابن أخآبرنا

أن ثوبان عن الرحبي، أسماءا أبي عن الصنعاني، داوأد بن راشد عن عياش، بن إسماعيل
وألآ مصعب يدلج وألآ مدلجون "إنا له مسير في قال وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول

صلى النبي فأمر فمات، عنقه فاندقت فسقط صعبة ناقة على رجل فارتحل قال مصعف،
ً وأسلم وأآله عليه الله لعاص". تحل لآ الجنة إن فنادى بللآ

بالبصرة، عليه بقراءاتي غسان بن إبراهيم بن طلحة بن إبراهيم إسحق أبو أخآبرنا "وأبه" قال
قال خآليفة، أبو حدثنا قال السفاطي، العباس بن محمد بن أحمد بكر أبو أخآبرنا قال

هاروأن عن بدر بن الربيع عن بكير، أبي بن يحيى حدثنا قال حرب أبي بن عيسى حدثني
وأسلم: وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال هريرة، أبي عن مجاهد عن رباب، بن

خآمر". مدمن وألآ منان وألآ مختال ريحها يجد لآ عام، خآمسمائاة مسيرة من يوجد الجنة "ريح
بقراءاتي المقري الجوزداني الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بكر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن الحسن بن أحمد حدثنا قال عقدة، ابن حدثنا قال المديني، مسلم أبو أخآبرنا قال عليه،
الله عبد بن يحيى عن مخارق، بن حصين حدثنا قال أبي، حدثنا قال الله، عبد أبو سعيد

وأآله عليه الله صلى الله رسول قال قال السلم، عليهم آبائاه عن أبيه عن الحسن بن
خآمر". مدمن وألآ منان الجنة يدخآل وأسلم: "لآ
قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

المديني أسد بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا
عن صالح أبي عن العمش عن شعبة حدثنا قال داوأد، أبو حدثنا قال وأمائاتين، تسع سنة
بحديدة نفسه قتل قال: "من وأسلم وأآله عليه الله صلى الله رسول أن هريرة، أبي

ًا جهنم نار في بطنه في القيامة يوم بها يجأ يده في فحديدته ًا خآالد ًا، فيها مخلد وأمن أبد
ًا جهنم نار في يتحساه يده في فسمه بسم نفسه قتل ًا خآالد ًا، فيها مخلد من ترى وأمن أبد
ًا جهنم نار في يتردى فهو نفسه، فقتل جبل ًا خآالد ًا". فيها مخلد أبد

الله أسعده الكني الحسن أبي بن أحمد العباس أبي الجل القاضي إلى "وأبالسناد" المتقدم
الحمدوأني الرحيم عبد بن المظفر بن الرحيم عبد منصور أبو القاضي أخآبرني قال تعالى،
ًا، قراءاة وأالدي أخآبرنا قال عليه، قراءاة رضي بالله المرشد المام السيد حدثنا قال وأسماع

عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا قال عنه، الله
عبد بن محمد حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال

حدثنا قال غياث، بن الواحد عبد حدثني قال الصفار، حرب أبي بن موسى بن الرحمن
رفعه إلآ أعلمه وألآ قال مالك بن أنس عن أبي قال: ذكر العطار العزيز عبد بن سكين

ًا تعالى الله خآلقه منذ آدم ابن يلق قال: "لم عليه الموت إن ثم الموت، من عليه أشد شيئ
إن حتى العرق، يلجمهم حتى وأشدته اليوم ذلك هول من ليلقون إنهم بعده، مما لهون

لجرت". فيه أرسلت لو السفن
عليه، بقراءاتي المكفوف المؤدب محمد بن علي بن محمد أحمد أبو أخآبرنا السيد "وأبه" قال

محمد بن إبراهيم حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال
صفوان أبو حدثنا قال الدمشقي، هشام بن أحمد بن إبراهيم إلى كتب قال الحسن، بن

عن علي بن محمد بن جعفر عن عجلن ابن عن حرب ابن عن عوانة بن زيد بن القاسم
ًا جده: أن عن أبيه وأبكوا، أهلها عج لحدها في وأضعت فلما جنازة شيع السلم عليه علي

لعودة فيهم له وأإن ميتهم، عن معاينتهم لذهلتهم ميتهم عاينوا لو وأالله يبكون? أما ما فقال
ضرب الذي الله بتقوى الله عباد فقال: أوأصيكم قام ثم أحد، منهم يبقى لآ حتى عودة ثم

ًا لكم وأجعل الجال، لكم وأوأقت المثال، لكم ًا عناها، ما تعي أسماع غشاها. عن تنجا وأأبصار



أعمرها، وأما صورها تركيب في دهاها، ما تفهم -وأأفئدة أعلم وأالله تتجافى أظنه السيد قال
ًا، يخلقكم لم وأجل عز الله فإن ًا، الذكر عنكم يضرب وألم عبث بالنعم أكرمكم بل صفح

السراءا في الجزاءا لكم وأأرصد الحصاءا، بكم وأأحاط الروأافد، بالرفد وأأردفكم السوابغ،
وأهادم النهمات، مقطع بالعمل وأبادروأا الطلب، في وأجدوأا الله عباد الله فاتقوا وأالضراءا،
مائال، وأسناءا قافل، وأسنح خآاتل، غروأر فجائاعها، يؤمن وألآ نعيمها، يدوأم لآ الدنيا فإن اللذات،
ًا وأيروأى مستطرقها، يمضي بالعبر، الله عباد بضرعها. اتعظوا وأحتل شهواتها بأنفاد مستردي

المنية، مخاليب علقتكم قد فكأن بالمواعظ، وأانتفعوا بالنذر، وأازدجروأا بالثر، وأاعتبروأا
وأسياقة القبور، وأبعثرت الصور، بنفخة المور مقطعات وأدهمتكم التراب، بيت وأضمنتم

يسوقها سائاق وأشهيد، سائاق معها نفس كل الجبار، قدرة بإحاطة الحساب وأموقف المحشر،
وأجيءا الكتاب وأوأضع ربها بنور الرض وأأشرقت بعملها، عليها يشهد وأشهيد لمحشرها،

وأنادى البلد، اليوم لذلك فارتجت يظلمون، لآ وأهم بالحق بينهم وأقضى وأالشهداءا بالنبيين
وأكان الوحوش، وأحشرت الشمس وأكسفت ساق، عن وأكشف التلق، يوم وأكان المنادي،
الله من النار بأهل وأنزل الفئدة، وأارتجت الستار، وأهتكت السرار، وأبدت الحشر، مواطن
وأتغيظ وأرعد، وأقصيف وألجب، كلب لها الجحيم وأبرزت مسيحة، وأعقوبة حميحة، سطوة
عثراتها، يستقال وألآ خآالدها، ينفس وألآ سمومها، وأتوقد حميمها، وأغلى جحيمها، وأتأجج وأوأعيد،

وأتصلية حميم، من بنزل يبشروأنهم ملئاكة معهم كبواتها، تنفصهم وألآ حسراتها، تنقطع وألآ
أبواب أتوا إذا حتى منطلقون، النار وأإلى مفارقون، وألوأليائاه محجوبون، الله من فهم جحيم،
وألآ شافعين من لنا قالوا: "ما وأعمل، قول من إليها قرب وأمما منها بالله تستجير جهنم

وأتناديهم كالقصر، بشرر ترميهم مسؤوألون" وأجهنم إنهم قوله- وأقفوهم -إلى حميم صديق
ملك يأتيهم قال: ثم أعدائاه، من اليوم لنتقمن ربي وأعزة أهلي، يا عليهم: إلي مشرقة وأهي
بهم فيطعن المم من المة فيجمع نار، من وأعمود نار من سلسلة معه الزبانية من

جمعهم إذا حتى النقب، مكان إلى السلسلة يدخآل ثم صدوأرهم، من يخرج حتى أكتافهم
ًا إلآ أعضائاهم من عضو يبقى بالتاءا- لآ ينترهم -صوابه نثرة ينثرهم ثم ظهره بهم وألي جميع

على النار في يلقيهم حتى يسحبهم ثم موضعه، عن أعضائاهم من عضو كل انفصل
فوجل، وأأوأجل فخنع كنع من تقية الله اتقوا الله، سقر". عباد مس وأيقول: "ذوأقوا وأجوههم،

ًا، فاحتث فازدجر، وأوأعظ فأبصر، وأحذر ًا، وأنجا طلب وأكفى بالزاد وأاستظهر للمعاد، وأقدم هرب
ًا بالله ًا، منتقم ًا بالكتاب وأكفى وأنصير ًا، حجيج ًا، بالجنة وأكفى وأخآصيم ًا بالنار وأكفى ثواب عقاب

وألكم. لي الله وأأستغفر وأوأبالآً،
عليه، بقراءاتي الحسناباذي محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

جعفر بن أحمد على قرأت قال إملءا، حبان بن جعفر بن محمد بن الله عبد حدثنا قال
عن العزيز عبد بن الوهاب عبد حدثنا قال الحنظلي، إبراهيم بن سهل حدثنا قال الجمال،

وأآله عليه الله صلى النبي عن عباس، ابن عن مجاهد عن ليث عن سليمان بن معتمد
رب: يا فقال الشأن فأعجبه خآربة مدينة على السلم عليه مريم بن عيسى قال: "مر وأسلم

فنادت عيسى، جوبي الخربة المدينة أيتها إليها الله فأوأحى قال تجيبيني، أن القرية هذه مر
فعل أنهارك? وأما فعل أشجارك? وأما فعل مني? قال: ما تريد ما حبيبي عيسى المدينة

أنهاري، وأيبست أشجاري، فيبست الحق، ربك وأعد جاءا سكانك? قالت: حبيبي، قصورك? وأأين
فهي وأالحرام، الحلل من جمعوها أموالهم? قالت فأين قال سكاني، وأمات قصوري، وأخآربت

السلم عليه مريم بن عيسى فنادى قال وأالرض، السموات ميراث لله في، موضوعة
ملءا يضحك وأمن منزله، وأالقبر القصور وأباني يطلبه، وأالموت الدنيا ثلث: طالب من تعجبت

يحمدك، لآ لمن مالك تجمع تقنع، بالقليل وألآ تشبع، بالكثير آدم: لآ ابن أمامه، وأالنار فيه
قبرك، دخآلت إذا بطنك تمل وأإنما وأشهوتك، بطنك عبد أنت إنما يعذرك، لآ رب على وأتقدم
غيرك". ميراث في مالك ترى وأحيث

عليه، بقراءاتي المكفوف المؤدب محمد بن علي بن محمد بن أحمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
محمد بن الحسن حدثنا قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال

أبي، حدثني قال غسان، بن المفضل حدثنا قال الوهاب، عبد بن الله عبد حدثنا قال التاجر،
الله: عباد قال ثم عليه، وأأثنى الله فحمد المنبر السلم عليه طالب أبي بن علي صعد قال

معقود الموت أدرككم، منه فررتم وأإن أخآذكم، أقمتم إن فوت، منه ليس شيءا الموت
وأظلمته القبر ضغطة احذروأا حثيث، طالب وأراءاكم فإن الوحا، الوحا النجا، فالنجا بنواصيكم،

في يتكلم وأإنه ألآ الجنة، رياض من روأضة أوأ النار حفر من حفرة القبر وأإن ألآ وأضيقه،
ما وأإن ألآ الدوأد، بيت وأأنا الوحشة، بيت وأأنا الظلمة، بيت فيقول: أنا مرات ثلث اليوم



كل وأتضع الكبير، فيه وأيهرم الصغير، فيه يشيب يوم اليوم، ذلك من أشد اليوم ذلك وأراءا
ما وأإن ألآ شديد، الله عذاب وألكن بسكارى هم وأما سكارى الناس وأترى حملها، حمل ذات
فيها لله ليس حديد، وأحبلها عميق، وأقعرها شديد، حرها نار اليوم، ذلك، من أشد ذلك وأراءا

ًا، بكاءا حوله المسلمون فبكى قال رحمة، وأجنة رحمة اليوم ذلك وأراءا وأمن فقال: ألآ شديد
الليم. العذاب من وأإياكم الله أجارة للمتقين، الله أعدها وأالرض السموات عرضها

قال عليه، بقراءاتي المقري شيطا بن الحسين بن الواحد عبد الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الكوكبي، جعفر بن القاسم أبو حدثنا قال سويد، بن سعيد بن إسماعيل القاسم أبو أخآبرنا

ً سمعت الختلي، الجنيد بن الله عبد بن إبراهيم إسحق أبو حدثنا قال البكائاين من رجل
وأكأني وأمسى، غاداني قد بالموت كأني منجى، الموت من وأليس يقول: وأاموتاه النواحين

ًا القبر أتخذ وأكأني وأالدنيا، الدين أوأدع قليل عن وأكأني أوأتى، وألآ أزار لآ قليل عن بيت
البلى، أهل أجاوأر قليل عن وأكأني بأخآرى، وأأستر بلبنة أوأسد قليل عن وأكأني متكأ، وأاللحد
ًا أجاوأر قليل عن وأكأني لم أنسى? لو أتذكر? وأأيها الهوال أي وأاهولآه، وأاغفلتاه جفاة، قوم

فالنداءا فأسمع نادى قد لو إسرافيل وأأدهى أعظم الموت بعد وأما وأغصصه، الموت يكن
ًا فأزعجني ًا لحدي ضيق من غد ًا وأحيد ًا اللون متغير منفرد ًا شاخآص ألجمني قد عملي، مقلد

في فبقيت وأسعيي، كدي له كان وأمن نعم وأأبي، وأأمي نعم، مني، الخليقة وأتبرأ عرقي
ًا، القيامة ظلم غشيني إذا لساني يطلق روأعتي? وأمن يؤمن نداي? وأمن تقبل فمن متحير
ًا أكن ألم قلت أفعل، لم قلت مني? فإن به أعلم أنت عما ساءالتني ثم النور، في شاهد

ينجيني? من عذابك وأمن يجيرني من عدلك فمن عدلك، من المهرب قلت: فأين وأإن أرى،
وأإن يجبني، لم غيرك دعوت إن غيرك لي من وأشكواي، بثي موضع وأيا وأذخآيرتي، ذخآري يا

بتها ليلة فظاعة لها يا النار، نزوأل قبل وأرضاك لقاك قبل فرضاك يعطني، لم غيرك سألت
فما خآمدت بقربي، يأنسون ذلك قبل كانوا وأقد عندهم، لمكاني استوحشوا قد أهلي بين

ًا أجبت ًا وألآ داعي ًا يبكون باكي إلآ أصبحوا حين همهم كان فما مسجى، أظهرهم بين ميت
جفوه قال فرغوا إذا حتى صلة، لغير وأوأضوئاي ثيابي عني وأجردوأا خآاتمي، نزعوا غاسلً،
ًا وأقربوا على بي مروأا الموتى، عسكر إلى المنايا أعواد على سطيح وأأنا فأدرجوني أكفان
يرجو لآ غيبتي أنها وأأيقنوا أهلي بكى لآه، ذلك عن متفكر? وأآخآر ناظر من فكم الناس،
نزل يحملوني، إليه الذي عظم وألقد يسمعوني، وألم حولي من فأسمعوا باسمي نادوأا لقاي،
وأبه الثرى تحته الرأس وأصار مضجع، أضيق في فدليت يطلبوني، بذحل كأنهم ثلثة قبري

قبري. القبور في وأنور مضجعي، وأبرد وأحشتي، وأآنس عثرتي ارحم رب فيا وأسدوأني،
بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا تعالى، الله رحمه السيد "وأبه" قال الحكايات في

بجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد
علي أبو قال: مات سهل بن حمدان حدثنا قال البلخي، محمد بن الصمد عبد حدثنا قال

وأدخآل ثيابه نزع أبيه دفن من رجعنا فلما محمد، بن علي ابنه نعزي فخرجنا المنحوراني
ًا اليوم أملك لآ أني وأقال: اشهدوأا نهر في الماءا في يتخالج لنه أبي عن وأرثت مما شيئ

ًا لي وأكان صدري، ًا، صديق فعلتم، الماءا من أخآرج حتى بقميص وأاسيتموني إن فقال مؤانس
ًا إليه فألقوا يحصى. لآ ما ترك أبوه وأكان الماءا، من فخرج قميص

عليه، بقراءاتي التوزي بن الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
حدثنا قال عليه، قراءاة المرزباني موسى بن عمران بن محمد الله عبيد أبو أخآبرنا قال

قال: لآ اليامي، القاسم بن محمد العينا أبو حدثنا قال المكي، عيسى بن محمد بن أحمد
برجائاه، يعنف من يرجو وألآ منعه، يخاف من يسأل وألآ تكذيبه، يخاف من يحدث العاقل تجد
إنجازه. يستطيع لآ ما يعد وألآ

أنشدنا قال المكي، محمد بن أحمد أنشدنا قال المرزباني، الله عبيد أبو أنشدني "وأبه" قال
وأاثـق بجـودك أني سوى يدإليك وألآ بقـربـي أدلي لآ للعيناني: قصدتك العينا أبو

ًا لي قلت فإن ًاوأإن لك أكن خآير ًا لي قلت شاكر صادق فإنك عذر
ًا الحرمان أجعل وألآ العـوائاق يداك عاقت وأإن أتـيتـهإلي شيئ

أبو أنشدنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
زمـانة عنه: أقـعـدتـنـا الله رضي الرضى الشريف إلى بهما وأكتب لنفسه، الصابي إسحق

الشـريف حق قضاءا عن وأزمـانعائاق
 الضعيف العليل الشح عدوأ التقصير في يبسط الشباب ذوأ وأالفتى

أصله، من عليه بقراءاتي الجوهري محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخآبرنا "وأبه" قال
أبي بقراءاة الخراز، حيوية بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر أبو أخآبرنا قال



العباس بن العباس حدثنا قال أسمع، وأأنا عليه الفرات بن العباس بن محمد الحسين
البهلول، بن إسحق حدثنا قالآ البلخي، محمد وأأبو محمود بن الله عبد حدثنا قال الجوهري،

ًا سمعت قال أبيه عن إسماعيل، بن محمد به حدثني قال يطرده الجوع يقول: رأيت مسعر
 الفرات ماءا من القعب رغـيفوملءا
بالكوفة، عليه بقراءاتي الحسين بن علي بن محمد الله عبد أبو الشريف أخآبرنا "وأبه" قال

حدثني قال العزيز، عبد أخآبرنا قال العلوي، عيسى بن محمد بن محمد خآالي أخآبرنا قال
سعيد بن محمد بن إبراهيم حدثنا قالآ البصري، النميري الزبيري وأإسحق محمد بن عمر

أبا المام السلم: أن عليهم طالب أبي بن علي بن عمر بن حفص حدثنا قال الثقفي،
فقال فتكلم، العزيز عبد بن عمر على يوم ذات دخآل السلم عليهما علي بن زيد الحسين

ًا العزيز: إن عبد بن عمر العزيز عبد بن عمر وأكان وأدينه، قيله في الفاضلين لمن زيد
علي بن زيد محمد: كتب بن الله عبيد فقال وأيكاتبه، السلم عليهما علي بن بزيد يلطف

عن شغلت إذا الدنيا إليه: "وأإن به كتب كتاب في العزيز عبد بن عمر إلى السلم عليه
يريد كان من فإنه الخآرة، في رغبتك وألتعظم الله فاتق نالها، لمن فيها خآير فل الخآرة
ًا، الله يزده الخآرة حرث الخآرة". في له نصيب فل الدنيا حرث يريد كان وأمن توفيق

أبو حدثنا قال عليه، قراءاة العتيقي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخآبرنا "وأبه" قال
سليمان أيوب أبو أخآبرنا قال الخراز، حيوية بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد عمر

حدثني قال الحربي، إبراهيم -يعني إسحق أبو قال قال الخلب، بن إبراهيم بن إسحق بن
فقيل بالشطرنج، يلعب وأهو عليه المؤمنين أمير سليمان خآال استأذن قال سعيد، بن محمد

أنه المؤمنين أمير يا خآالك قال الشطرنج، نلعب يرانا دعنا بالباب? فقال: وأيحك خآالك إن له
بين وأجثا عليه فدخآل وأأمر منديلً، الشطرنج على قال: ابسطوا يدعوك، وأيريد الحج يريد
ًا ننشد الشعر في خآال: نظرت يا فقال يديه، المعاش، ذلك عن شغل منه? فقال: لآ شيئ
ًا، الحديث من سمعت فقال العربية? في قال: فنظرت المعاش، ذلك عن شغل فقال: لآ شيئ
أحد. البيت في معك فما بالشطرنج، العب قال: وأيلك المعاش، ذلك عن شغل لآ قال

بقراءاتي الشافعي الفقيه طاهر بن الله عبد بن طاهر الطيب أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بن محمد حدثنا قال طرازة، بن زكريا بن المعافى الفرج أبو القاضي حدثنا قال عليه،

معاوأية قال قال همذان، من رجل عن الهرماني عن العكلي أخآبرنا قال دريد، بن الحسن
ًا، لي ضرار: صف يا الصداى، لضرار قال: أما قال: لتصفنه، المؤمنين، أمير يا اعفني قال علي

ًا يتفجر عدلآً، وأيحكم فصلً، يقول القوى، شديد المدى، بعيد وأالله وأصفه: فكان من بد لآ إذ
بالليل وأيستأنس وأزهرتها، الدنيا من يستوحش نواجذه، من الحكمة وأتنطق جوانيه، من العلم

من يعجبه نفسه، وأيخاطب كفه، يقلب الفكرة، طويل العبرة، غزير وأالله وأكان وأوأحشته،
إذا وأينبئنا سألناه، إذا يجيبنا كأحدنا فينا كان خآشن، ما الطعام وأمن قصر، ما اللباس

لعظمته، نبتديه وألآ لهيبته، نكلمه نكاد لآ منا، وأقربه إيانا تقريبه مع وأالله وأنحن استنبأناه،
عدله، من الضعيف ييأس وألآ باطله، في القوي يطمع لآ المساكين، وأيحب الدين أهل يعظم

في مثل وأقد نجومه، وأغارت سدوأله، الليل أرخآى وأقد مواقفه بعض في رأيته لقد وأأشهد
ًا محرابه، غري دنيا وأيقول: يا الحزين، بكاءا وأيبكي السليم، تململ يتململ لحيته، على قابض

ًا باينتك قد هيهات، تشوقت? هيهات إلي تعرضت? أم أبي غيري، فعمرك فيها، رجعة لآ ثلث
وأقال: معاوأية، فبكى الطريق، وأوأحشة السفر وأبعد الزاد قلة من آه حقير، وأخآطرك قصير،

ذبح من حزن ضرار? قال يا عليه حزنك فكيف كذلك، وأالله كان الحسن، أبا الله رحم
حجرها. في وألدها

أبو حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
الخآفش سليمان بن علي الحسن أبو حدثنا قال المرزباني، عمران بن محمد الله عبيد

أخآي بن العرابي: يا له فقال يجد، وألم فأطال أعرابي بحضرة رجل تكلم قال النحوي،
المحبة. الصمت رزق أجلك من فإنه أمسك،

حدثنا قال المرزباني، الله عبيد أبو حدثنا قال التنوخآي، القاسم أبو القاضي حدثنا "وأبه" قال
ًا وأكان الفقيه، الرحمن عبد بن ربيعة قال: تكلم الخآفش الحسن أبو ًا، عيي فأعجبه متفاصح
اليوم. منذ فيه كنت ما فيكم? قال العي تعدوأن بالحضرة: ما العرابي فقال منه، كان ما

بابن المعروأف الصفهاني الله عبد بن محمد بن منصور بن الفتح أبو حدثنا "وأبه" قال
ًا رأيت قال ببغداد، عوف أبي ابن شارع في إملءا المقدار بالعلث: إن حائاط على مكتوب

الـخـوان دهرها حوادث لـعـزيرهـاأمنت بحبهـا اليهود
ًا أصبحوايمشون عيسى بحب الصليب وأبنو نجـران قرى في زهو



الـنـيران عـبـادة يكتمون نيرانـهـمل بحبهم المجوس وأترى
بالبـهـتـان الفاق في عـادليرمون رب بمـدح وأالصادعون

ًا إبانة على يقدروأن لآ وأالـعـدوأان التشنـيع من رشـدهـمخوف
ًا وأحدثنا "وأبه" قال بن بكر أبو أنشدني قال العسكري، أحمد أبو إلي كتب قال إملءا، أيض

ًا الجال به بعاصمووأافت أوأدى الدهر هذا كان الله: لئن عبيد بن لطلحة دريد مقـدرا يوم
مطهـرا الثياب الخناعف عـفةأبي الخـدر كابنة إلآ كان لما
 تقسورا إلآ القدام اصطفت عجاجةوألآ بخيل خآيل قسطلت وألآ

يتأخآـرا أن الروأع غداة أمامـهويأبى الجليس النادي في يقدم
قال عليه، بقراءاتي التوزي الحسين بن علي بن أحمد الحسين أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

عرفة، بن محمد بن إبراهيم أخآبرنا قال المرزباني، عمران بن محمد الله عبيد أبو أخآبرنا
أبي عن علي بن عمر حدثني قال الباهلي، خآلف بن يحيى عن يونس بن محمد حدثنا قال

نظر من وأدنياه، دينه هنآه فيه كانتا من يقول: خآلتان الضحاك سمعت قال الهللي، العباس
هو من إلى دنياه في نظر وأمن عمله، إلى تتوق نفسه تزل لم فوقه هو من إلى دينه في

المال ذوأي إلـى تنظـرن الشاعر: لآ قول هذا وأنحو إبراهيم قال نفسه، تسم لم دوأنه
وأالـرياش المؤثـل

الـفـراش قلق الـفـؤادبحسرة محـزوأن فتظل
 المعاش في شبيهك أوأ دوأنك كـان من إلى وأانظر

قال عليه، بقراءاتي الرحيم عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال
الله، عبد بن بكر أبو حدثني قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا

البصرة العرب من امرأة يقول: قدمت عائاشة ابن سمعت قال عيسى، بن محمد حدثنا قال
مات ثم فدفنته أحدهما مات أن لثبت ما فوالله عربيان، مهران كأنهما لها ابنان وأمعها
ًا بينهما لنفسها جعلت ثم جانبه، إلى فدفنته مدة فعد الخآر هذا فتبكي تأتيهما فكانت موضع
مني كلهمـاقريبان اللذان جاراي تقول: فالله أنشأت الدموع تفدت فلما مرة، وأهذا مرة

بعـيد وأالمزار
عميد فهو القلب فؤاد فيهماوأشكا ماءا لآ عيني تركا هما
يريد أين الركـب يسألآن يبرحانهمـاوألآ لآ بالبيداءا لغيرها: مقيمان عائاشة ابن أنشد ثم

جـديد حبـهـن وأبالي أعظمبلين ضوامر أسرار كواظم
 لبود عليه أحجار رمس أرىسوى وألآ القبور وأأعتاد أزوأر
تـزيد وأالقبور ينقصون بـهـمفهم يعـيا مقبر أناس لكل
عبد بن محمد بن أحمد بن محمد طاهر أبو أخآبرنا قال السيد "وأبالسناد" إلى الحكايات في

قال حبان، بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو أخآبرنا قال عليه، بقراءاتي الرحيم
قال العدني، عمر بن حفص حدثنا قال يحيى، بن عقيل حدثنا قال رستم، بن علي حدثنا
ً عكرمة: أن عن أبان بن الحكم حدثنا فزوأدني? منطلق إني له فقال مسعود، ابن أتى رجل
القريب. الحبيب على المنكر وأأنكر البعيد، البغيض من الحق له: أقبل فقال

قال عليه، بقراءاتي التنوخآي علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
بن البهلول بن إسحق بن أحمد بن محمد بن علي بن الحسن يعلى أبي بخط قرأت

في بالحربية المراوأزة شارع وأبين الشام باب شارع بين العباس ابن بمربعة رأيت عمتي،
ًا وأثلثمائاة وأسبعين اثنتين سنة ًا مسجد في المنازل فبكيت مكتوب: وأقفت عليه خآراب

النحبـا يستحقونه مما اقض الصحباوألم
التربـا سكن قد يهواه من كان البكاإذا يقصر أن المحزوأن ينفع تحته: وأما فكتب

ً غربة من الدمع يرد قد بلى الكربـا بإجرائاه يشفي وأما الجوىقليل
العسكري الحسن بن جعفر بن محمد بن العزيز عبد القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال

عبد بن الحسن أحمد أبو أخآبرنا قال حرام، بني في منزله في عليه بقراءاتي البصرة نزيل
سمعت قال الصولي، يحيى بن محمد -يعني بكر أبو أخآبرنا قال العسكري، سعيد بن الله

وأأنشد صديقه، يختار كما عدوأه يختار أن النسان على يجب يقول: يقولون يزيد بن محمد
أكـفـائاي قـلة امرؤحلمني فإني شتمي عن المهلبي: فعد ليزيد

 الحرز على مخنوق وأبك لـهسلمى قلت القوم كلب هر إذا وأأنشد: إني
ًا السم يشرب من القدر من محتوم فريسة برقـتـهيصبح مغتر

ً محلم: إن أبي عن وأأنشد أبان أوأ العطش من هـجـانـيقلت كلما بخيل
كشانـي شأنهم قوم الفتيانأوألآك فتى الخير طلحة أوأ



إحساني عرفوا سكت كفانيوإن أعراضهم من نلت ما
حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال

قال إسماعيل، بن الحسن حدثنا قال بجرجرايا، المفيد محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو
له ابن فيتناوأل الفيءا، تفاح يقسم العزيز عبد بن عمر قال: كان أبيه عن الفهري حدثنا
ًا، أمه إلى فسعى فأوأجعه، فيه من فانتزعها تفاحة صغير السوق إلى له فأرسلت مستعير

ًا، له فاشترت ًا أتيت فاطمة: هل يا فقال التفاح، ريح وأجد عمر رجع فلما تفاح هذا من شيئ
من انتزعتها فكأنما ابني من انتزعتها لقد وأالله فقال القصة، عليه وأقصت لآ الفيءا? قالت

المسلمين. فيءا من بتفاحة وأعز جل الله من نصيبي أضيع أن كرهت وألكن قلبي،
أحمد ابن -يعني العلءا وأسمعت قال حمدان، بن علي بن محمد طاهر أبو أخآبرنا "وأبه" قال

يقول: الجنيد يقول: سمعت الشبلي وأسمعت يقول، الهمذاني الصوفي الهاشمي عمران بن
ًا: ثم إلي فنظر السقطي سرى إلى دخآلت وأالمعرفة غرر، القاسم: العلم أبا يا قال شزر
عنه. غائاب فأنت الوجود في شهدته ما فمتى حجاب، وأالمشاهدة مكر،

أبو حدثنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أخآبرنا "وأبه" قال
مخلد، بن محمد الله عبد أبو حدثنا قال النوشري، حاتم بن محمد بن منصور بن أحمد بكر
ًا سمعت يقول، نصر بن أحمد سمعت قال ًا: موت يقول الكرخآي معروأف لآ حياة التقى شعر
 أحياءا الناس في وأهم قوم مات لـهـاقد نفـاد

عمر بن علي حدثنا قال العتيقي، أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو حدثنا "وأبه" قال
قال التهتي، حسان بن محمد حدثنا قال البغوي، محمد بن الله عبد حدثنا قال الشكري،

معشر فقال: كنتم الفضيل فتكلم عيينة بن سفيان مجلس في عياض بن فضيل شهدت
ًا كنتم ظلمة، فصرتم بكم يستضاءا البلد سرج العلماءا لآ حيرة، فصرتم بكم يهتدى نجوم
فيقول: ظهره يسند يجيءا، هو أي من علمتم وأقد هؤلآءا، مال يأخآذ أن أحدكم يستحي
إنا بصالحين لسنا كنا إن وأالله هاه، فقال: هاه رأسه سفيان فرفع فلن، عن فلن حدثني
ًا. ثلثين الليلة تلك فحدثنا سفيان، إليه فطلب فضيل، فسكت الصالحين، لنحب حديث

حدثنا قال عليه، بقراءاتي الزجي أحمد بن علي بن العزيز عبد القاسم أبو أخآبرنا "وأبه" قال
المسجد في الندوأة بباب لفظه من الهمداني الحسن بن الله عبد بن علي الحسن أبو

الله عبد يقول: كان بنهرجور الصياد إبراهيم سمعت قال داوأد، بن محمد حدثنا قال الحرام،
ً سهل أبو يونس ًا، رجل ًا، سهل وأكان صالح سهل يجيءا الصلة في الب دخآل إذا فكان صبي

أحب أنا أبت سهل: يا له الصلة? قال في معي تدخآل بني: لم يا أبوه له قال معه، فيدخآل
بلسان وأقل رأسك، بلسان أسكت تقول كما كنت أبوه: إن له فقال وأجل، عز الله ذكر

أبت: قد يا قال ثم برهة سهل فسكت يراني" قال وأهو مني قريب مرات: "الله ثلث قلبك
قلها قال قلتها، أبت: قد يا وأقت بعد قال ثم فسكت مرات، خآمس أبوه له فقال قلتها،
تقول أن بني: اجهد يا فقال قلتها، قد أبت وأقت: يا بعد قال ثم فسكت قال مرات، سبع
الذي الفضل بني فقال: يا أبوه، به صاح ثم شهرين مدة وأتركه بقلبك، هذا الوأقات أكثر

ًا تقوله إليك ألقيته ًا? فقال تقوله أوأ وأقت دوأن وأقت عز الله من أستحق إني أبت يا دائام
ًا يراني وأهو وأجل ًا، كنت إذا إلآ أفقده بالذي كنت ما هذا، عن أغفل وأأنا دائام فباس نائام
ًا لك يجعل وأجل عز الله بني: أظن يا فقال عيني، بين الشأن. من شأن

قراءاة الهواز نزيل الحنيفي البصري رباح بن محمد بن يوسف محمد أبو القاضي "وأبه" قال
بمصر، عليه، قراءاة الذني بندار بن الحسين بن الحسن أبو حدثنا قال جامعها، في عليه
بن منقوش حدثني قال بأنطاكية، الديب الفضل بن محمد بن محمد العباس أبو حدثنا قال
عن أبيه عن حمران، بن عمر بن الخطاب بن عمر حدثنا قال السدي، ثم السلمي يزيد
ًا وأجدناه حمران مات قال: لما حمران ابن فيها فإذا يده من فانتزعناها رقعة على قابض

فأقنانـي المال وأالديأعطاني بل مال ذا كنت مكتوب: قد
فأشجـانـي تذكرت ساعةإلآ به العين قرت ما

وأجيرانـي أهلي للبـلـىوفاقد صابر بأني علم
ًا على مالي وأتارك شيطان بن لشيطان حالـهنهب
وأخآسران غبن من لك ابنتييا وألزوأج ابني لمرأة
وأشـنـآن غل ذوأوأا بهقوم وأأشقى مالي في يسعد

ميزاني ذلك من أجرهوخآف لهم كان أحسوا إن
شانـي ما وأالله شانيواطلبي ما أسماءا يا وأيحك

وأأكفانـي لحدي نازلفبشري فاعملي حق الموت



أبو أنشدنا قال التنوخآي، علي بن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي أنشدنا "وأبه" قال
نصر: أمر بن عمار اليقظان أبا يرثي لنفسه، الببغا محمد بن نصر بن الواحد عبد الفرج

وأالدموعـا التحية نـصـرفامنحها بن عنار بدار
ًا يرانـيبها أن رباهـا وأأستحي صريعـا أوأدى وأقد حي

ًابلبلبة العيش أروأد بها وأكنت الـربـيعـا وأأنتجع غض
طلـوعـا أهلتها انسكاباوأتوسعني سحابتها في فتغمرني

جمـيعـا متنا حمامه جميعـاوأحم عشنا بها كما فليت
عبد أبو أنشدنا قال عليه، بقراءاتي قم نزيل السكافي عيسى الفتح أبو أخآبرنا "وأبه" قال

بن إسماعيل علي أبو أخآبرنا قال أسمع، وأأنا عليه قراءاة درست بن محمد بن أحمد الله
المير أنشدنا قال الدمشقي، سعيد بن أحمد أخآبرنا قال عليه، قراءاة النحوي الصفار محمد

على حسرة من إيابآه بـغـير سـفـرة من لنفسه: آه المعتز بن الله عبد العباس أبو
الحـبـاب

ًا مضجعي من آه ًافوق وأحـيد  وأالتراب الحصا مر فرش فـريد
ست سنة شهور من صفر شهر سابع لعله الربعاءا يوم ضحى تعالى الله بإعانة الكتاب "تم

بن "يحيى العلم الل فخر السلم عماد الحافظ المام السيد بعناية وأألف، وأثمانين
أفقر يدي على تعالى، الله أسعده العالمين، رب بالله المؤيد المؤمنين أمير الحسين" بن

تعالى". الله رحمه الزيدي العياني علي بن محمد بن صلح إليه خآلقه


