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  باب احلساب
أخربنا أبو القاسم حيىي بن ثابت أخربنا أيب أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب الربقاين أخربنا أبو بكر أمحد ) ١(

بن إبراهيم بن إمساعيل اإلمساعيلي أخربين حممد بن احلسني حدثنا عمار هو ابن رجاء حدثنا عبيد اهللا بن موسى 
أيب مليكة عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من نوقش  أخربنا عثمان بن األسود عن ابن

فأما من أويت كتابه بيمينه، فسوف حياسب حسابا : احلساب عذب قالت قلت يا رسول اهللا إن اهللا عز وجل يقول
  .صحيح. قال ذاك العرض. يسريا

اإلمساعيلي أخربنا احلسن بن حممد بن سليمان السطوي أخربنا حيىي بن ثابت أخربنا أيب أخربنا الربقاين أخربنا ) ٢(
حدثنا علي بن املديين حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا أبو يونس القشريي حامت بن أيب صغرية عن عبد اهللا بن أيب مليكة 

مسعت القاسم بن حممد حيدث عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس أحد حياسب إال هلك 
فأما من أويت كتابه بيمينه، فسوف حياسب : ت يا رسول اهللا جعلين اهللا فداك أليس اهللا عز وجل يقولقالت قل

صحيح رواه البخاري عن مسدد عن . قال إمنا ذاك العرض يعرضون ولكن من نوقش احلساب هلك. حسابا يسريا
  . حيىي بن سعيد وعن إسحاق بن منصور عن روح بن عبادة عن حامت بن أيب صغرية

أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين ) ٣(
أيب أخربنا إمساعيل حدثنا حممد بن إسحاق حدثين عبد الواحد بن محزة بن عبد اهللا بن الزبري عن عباد بن عبد اهللا بن 

عليه وسلم يقول يف بعض صالته اللهم حاسبين حسابا يسريا فلما  الزبري عن عائشة قالت مسعت النيب صلى اهللا
انصرف قلت يا نيب اهللا ما احلساب اليسري قال أن ينظر يف كتابه فيتجاوز عنه إنه من نوقش احلساب يومئذ يا 

  .عائشة هلك وكلما يصيب املؤمن يكفر اهللا عز وجل به عنه حىت الشوكة
خربنا الربقاين أخربنا اإلمساعيلي أخربين اهليثم املروزي حدثنا ابن عمار حدثنا حيىي أخربنا حيىي ثابت أخربنا أيب أ) ٤(

بن سعيد القطان ح وأخربنا أبو يعلى خبطه حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي عن مالك ح وأخربين حممد بن إسحاق بن 
د بن أيب سعيد عن أيب خزمية حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه وهذا حديث أيب خيثمة حدثين سعي

هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من كانت له مظلمة يف مال أو عرض ظلمها به فليتحللها منه قبل أن 
يؤخذ وليس مث دينار وال درهم إن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن مل يكن أخذ من سيآت هذا فألقيت 



 دينار وال درهم من قبل أن يؤخذ ألحد من حسناته فإن مل يكن له وقال ابن وهب فليتحلله منها فإنه ليس مث. عليه
  . صحيح رواه البخاري عن إمساعيل بن أيب أويس عن مالك. حسنات أخذ من سيآت صاحبه فألقيت عليه

حدثنا أخربنا حيىي بن ثابت أخربنا أيب أخربنا الربقاين أخربنا اإلمساعيلي أخربنا حممد بن حيىي بن سليمان املروزي ) ٥(
عاصم حدثنا ابن أيب ذئب وأخربين أبو بكر أمحد بن حممد بن منصور احلاسب وأبو القاسم البغوي قاال حدثنا علي 
بن اجلعد حدثنا ابن أيب ذئب وهذا حديث عاصم عن املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من 

حلله من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه قبل أن ال يكون دينار كانت عنده مظلمة من أخيه يف عرضه أو يف ماله فليت
قال علي . وال درهم فإن كان له عمل صاحل أخذ بقدر مظلمته وإن مل يكن أخذ من سيآت صاحبه فجعلت عليه

فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم القيامة فإن يكن له عمل صاحل أخذ له منه بقد مظلمته وإن مل يكن له عمل 
  .صحيح رواه البخاري عن آدم عن ابن أيب ذئب. ن سيآته فجعلت عليهأخذ م

أخربنا حممد بن عبد الباقي حدثنا أبو الفضل أمحد بن احلسن بن أمحد بن خريون أخربنا أبو علي احلسن بن ) ٦(
عيسى حدثنا إبراهيم بن شاذان أخربنا أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان حدثنا أمحد بن حممد بن 

القعنيب حدثنا عبد العزيز وهو ابن حممد عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
تدرون ما املفلس قالوا املفلس فينا يا رسول اهللا من ال درهم له وال متاع قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

صالته وزكاته وصيامه وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة ب
هذا وضرب هذا فيقعد فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من 

صحيح رواه أمحد عن عبد الرمحن بن مهدي عن زهري بن . اخلطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه مث طرح يف النار
ورواه الترمذي عن قتيبة عن عبد . ورواه مسلم عن قتيبة وعلي بن حجر عن إمساعيل بن جعفر. د عن العالءحمم

  . العزيز بن حممد ثالثتهم عن العالء
أخربنا أبو احلسن علي بن املبارك بن احلسني الواسطي أخربنا أبو نعيم حممد بن إبراهيم بن خلف احلماري ) ٧(

نا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عثمان املدين حدثنا أبو خليفة حدثنا مسدد حدثنا خالد أخربنا أمحد بن املظفر أخرب
حدثنا العمري عن أيب األحوص عن ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن إبليس قد يئس أن تعبد 

اتقوا املظامل ما استطعتم األصنام بأرض العرب ولكن سريضى بدون ذلك من احملقرات من أعمالكم وهي املوبقات ف
فإن العبد ليجيئ يوم القيامة وله من احلسنات ما يرى أنه ينجيه فال يزال عبد يقوم فيقول يا رب ظلمين مظلمة 

  .فيقال احموا من حسناته حىت ال يبقى له حسنة
بن جعفر حدثنا عبد اهللا أخربنا عبد اهللا بن حممد أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا احلسن بن علي أخربنا أمحد ) ٨(

حدثين أيب حدثنا أبو عامر حدثنا زهري يعين ابن حممد عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتؤدن احلقوق إىل أهلها حىت يقاد للشاة اجلماء من الشاة القرناء يوم القيامة

بيب بن إبراهيم أخربنا حممود بن إمساعيل أخربنا أمحد بن حممد حدثنا سليمان بن أمحد أخربنا حممد بن حممد وح) ٩(
بن أيوب حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثنا معتمر بن سليمان عن احلكم بن أبان عن 

قال الرب عز وجل يؤتى الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الروح األمني 
حبسنات العبد وسيآته يوم القيامة فيقتص بعضها ببعض فإن بقيت حسنة واحدة أدخله اهللا اجلنة قال قلت فإن مل يبق 

قال قلت أفرأيت . أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاهتم يف أصحاب اجلنة: حسنة قال
قال هو العبد يعمل العمل سرا أسره إىل اهللا مل يعلم به . هلم من قربة أعني فال تعلم نفس ما أخفي: قوله عز وجل



  . قرة أعني: الناس فأسر اهللا له القيامة
أخربنا أبو الفتح عبيد اهللا بن عبد اهللا بن حممد بن جنا بن شاتيل وأبو داود سليمان بن فريوز بن عبد اهللا ) ١٠(

يب اللقاء اجلربيلي قالوا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي بن العيشوين وأبو أمحد األسعد بن بلدرك بن أ
العالف املقرئ أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص احلمامي املقدسي يانتقاء احلافظ أيب الفتح حممد بن 

بن علي التميمي  أمحد بن أيب الفوارس حدثنا أمحد بن حممد بن أيوب املعروف بابن أيب داره حدثنا علي بن أمحد
حدثنا إبراهيم بن يونس حدثنا عبيد اهللا األشجعي عن سفيان عن منصور عن يونس بن خباب عن أيب علقمة عن 

قال . أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما من عبد يستجري باهللا من النار سبعا إال أجاره اهللا منها
  .يث الثوري عن منصور وهو حمفوظ من حديث عبيد اهللا األشجعيأبو الفتح بن أيب الفوارس غريب من حد

  باب الصور
أخربنا سعد اهللا بن نصر بن سعيد وأمحد بن عبد الغين بن حنيفة قاال أخربنا حممد بن أمحد بن علي املقرئ ) ١١(

حدثنا بشر بن  حدثنا أبو طاهر عبد الغفار بن حممد بن جعفر حدثنا أبو علي حممد بن أمحد بن احلسن بن الصواف
موسى حدثنا احلميدي حدثنا سفيان حدثنا مطرف عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنا جبهته واضعا مسعه ينتظر مىت يؤمر قالوا يا رسول 
  .م الوكيل على اهللا توكلنااهللا فماذا تأمرنا قال قولوا حسبنا اهللا ونع

أخربنا عبد اهللا بن حممد أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد ) ١٢(
قال قال . فإذا نقر يف الناقور: اهللا حدثين أيب حدثنا أسباط حدثنا مطرف عن عطية عن ابن عباس يف قوله عز وجل

ه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنا جبهته يستمع مىت يؤمر فينفخ رسول اهللا صلى اهللا علي
  . فقال أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم فكيف نقول قال قولوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل

عفر بن أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا أبو البقاء املعمر بن حممد بن علي الكويف أخربنا أبو القاسم زيد بن ج) ١٣(
حممد العلوي أخربنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين حدثنا أبو عمر أمحد بن حازم بن أيب عون الغفاري 

أخربنا مالك بن إمساعيل أبو غسان حدثنا ذواد بن علبة احلارثي عن مطرف عن عطية عن ابن عباس قال قال 
ب القرن القرن وحنا جبهته ينتظر مىت يؤمر فينفخ يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاح

  .الصور قيل فما نقول يا رسول اهللا قال قولوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل على اهللا توكلنا
أخربنا عبد اهللا بن حممد واملبارك بن علي أخربنا عبد القادر حممد وأخربنا عبد احلق أخربنا عمي أخربنا ) ١٤(

د بن جعفر حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا حممد بن ربيعة عن خالد أيب العالء احلقاف احلسن بن علي أخربنا أمح
عن عطية عن زيد بن أرقم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 

عليهم فقال رسول  وحنا جبهته أصغى السمع مىت يؤمر فسمع ذلك أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشق
  .هذا حديث. اهللا صلى اهللا عليه وسلم قولوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل

أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا الشريف أبو الفضل حممد بن عبد السالم بن أمحد األنصاري أخربنا أبو علي ) ١٥(
ي حدثنا حممد بن املغرية حدثنا شعبة احلسني بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان أخربنا حامد بن حممد بن عبد اهللا اهلرو

عن سفيان عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي حدثنا بشر بن شغاف عن عبد اهللا بن عمرو قال سئل النيب صلى 
  . اهللا عليه وسلم عن الصور قال قرن ينفخ فيه

أمحد بن جعفر حدثنا عبد  أخربنا عبد اهللا بن حممد أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا احلسن بن علي أخربنا) ١٦(



اهللا حدثين أيب حدثنا إمساعيل حدثنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد اهللا بن عمرو قال 
. ورواه أبو داود عن مسدد عن معتمر. رواه أمحد كذلك. قال أعرايب يا رسول اهللا ما الصور قال قرن ينفخ فيه

والترمذي عن أمحد بن منيع عن إمساعيل بن إبراهيم . د بن نصر عن ابن املباركورواه الترمذي والنسائي عن سوي
  .والنسائي عن قتيبة عن ابن أيب عدي مجيعا عن سليمان التيمي

أخربنا املبارك بن علي وعبد اهللا بني حممد أخربنا عبد القادر بن حممد ح وأخربنا عبد احلق أخربنا عمي قاال ) ١٧(
أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن سعيد الطائي عن أخربنا احلسن بن علي 

ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاحب الصور فقال عن ميينه …عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال 
عمر عن حممد بن  رواه أمحد كذلك ورواه أبو داود عن زيد بن أخزم عن بشر بن. جربيل وعن يساره ميكائيل

  .خازم وهو أبو معاوية وعن عثمان بن أيب شيبة وحممد بن العالء عن حممد بن أيب عبد اهللا عن أبيه عن األعمش
أخربنا عبد اهللا بن حممد أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر أخربنا عبد ) ١٨(

عن التيمي عن أيب مرية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أو عن عبد اهللا بن عمرو  اهللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن سعيد
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال النفاخان بالسماء الثانية رأس أحدمها باملشرق ورجاله باملغرب أو قال رأس 

  . أحدمها باملغرب ورجاله باملشرق ينتظران مىت يؤمران ينفخان فينفخان
د اهللا بن حممد واملبارك بن علي أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا عبد احلق أخربنا عمي قاال أخربنا أخربنا عب) ١٩(

احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب حدثنا وكيع حدثنا علي بن رفاعة 
م يعرض الناس ثالث عرضات فأما عرضتان عن احلسن عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  .رواه أمحد كذلك. فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطري الصحف يف األيدي قال أحد بيمينه وأحد بشماله
أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن البسري أبو علي احلسن بن إبراهيم بن ) ٢٠(

د محزة بن حممد بن العباس حدثنا عبد اهللا بن روح املدائين حدثنا شبابة بن سوار حدثنا عبد اهللا شاذان أخربنا أبو أمح
بن العالء بن زيد الشامي حدثنا الضحاك بن عرزب قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

رواه الترمذي . جسمك ونروك من املاء البارد أول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة أن يقال أمل نصح لك
  .عن عبد بن محيد عن شبابة وقال هذا حديث غريب

أخربنا أبو . أخربنا عبد اهللا بن حممد أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر) ٢١(
بن عبد الرحيم بن اجلراح حدثنا أبو  طاهر السلفي أخربنا الرئيس أبو اخلطاب علي بن عبد الرمحن بن هارون

القاسم عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أخربنا أبو حممد عبد اخلالق بن احلسن املعدل حدثنا أبو يعقوب 
إسحاق بن احلسن بن ميمون احلريب حدثنا هيثم بن خارجة حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد اهللا بن العالء بن زيد 

بن عرزب حيدث عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول أول ما يقال  قال مسعت الضحاك
  . للعبد يوم القيامة أمل أصح جسمك وأروك من املاء البارد

أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا أبو الربكات حممد بن عبد اهللا بن حيىي الوكيل املعدي حدثنا أبو القاسم عبد ) ٢٢(
د بن عبد اهللا بن بشران أخربنا أبو علي حممد بن احلسن بن الصواف حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل امللك بن حمم

حدثين أيب أخربنا ابن أيب عدي عن شعبة عن العالء ح وحممد بن جعفر حدثنا شعبة قال مسعت العالء حيدث عن أبيه 
وق إىل أهلها يوم القيامة حىت يقتص للشاة اجلماء عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتؤدن احلق

  .رواه أمحد كذلك. وقال ابن جعفر يف حديثه يقاد للشاة اجللحاء. من الشاة القرناء تنطحها



أخربنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سليمان أخربنا أبو الفضل أمحد بن أمحد بن احلسن األصبهاين أخربنا ) ٢٣(
أمحد حدثنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي أمحد بن عبد اهللا بن 

حدثنا شعبة عن األعمش قال مسعت منذر الثوري حيدث عن أصحاب له عن أيب ذر قال رأى رسول اهللا صلى اهللا 
بك عز وجل يدري وسيقضي عليه وسلم شاتني تنتطحان فقال يا أبا ذر أتدري فيم تنتطحان قلت ال قال ولكن ر

  .بينهما يوم القيامة
أخربنا أبو رشيد إمساعيل بن حامت بن خالد األصبهاين أخربنا أبو الفتح أمحد بن عبد اهللا بن أمحد السوذرجاين ) ٢٤(

أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد الرمحن اهلمداين حدثنا أبو علي احلسني بن حممد األهوازي الشافعي حدثنا 
د بن يعقوب حدثنا معمر بن سهل حدثنا أبو داود أخربنا شعبة عن سعيد بن أيب بردة قال مسعت أيب حيدث عن حمم

عبد اهللا بن سالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا عز وجل يوم القيامة لعبده أمل تدعين يف كذا 
مها فزوجتكها أمل تدعين يف شهر كذا وكذا أن أصحك فأجبتك أمل تقل يل زوجين كرمية قومها أو يف الكرم من قو

  .. . أمل؟.. . ففعلت أمل؟ 
أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا أبو الربكات حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن الوكيل أخربنا أبو بكر حممد بن ) ٢٥(

ن الشعيب عن أنس بن عيد اهللا الشافعي حدثنا حممد بن شداد حدثنا علي بن قادم عن شريك عن عبيد املكتب ع
مالك قال ضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما أو تبسم فقال ألصحابه أال تسألونين من أي شيء ضحكت 
قال عجبت من منازلة العبد ربه عز وجل يقول يا رب أليس وعدتين أال تظلمين قال بلى قال فإين ال أجد علي إال 

ئكة الكاتبني قال فردد هذا الكالم مرارا قال فيختم على فيه وتكلم شاهدا من نفسي قال أو ليس كفى يب وباملال
  .صحيح. أركانه مبا كان يعمل فيقول بعدا لكن وسحقا عنكن كنت أجادل

أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا الشريف أبو الفضل حممد بن عبد السالم بن أمحد بن حممد األنصاري أخربنا ) ٢٦(
براهيم شاذان أخربنا أبو علي حامد بن حممد بن عبد اهللا اهلروي حدثنا احلسني بن أبو علي احلسني بن أمحد بن إ

السميدع حدثنا حممد بن املبارك حدثنا إمساعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة بن 
. ه من رجله اليسرىعامر أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول أول عظم يتكلم يوم خيتم على األفواه فخذ

  .رواه أمحد عن أيب اليمان عن إمساعيل بن عياش
أخربنا عبد اهللا بن حممد أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر أخربنا موسى ) ٢٧(

قربي عن أيب هو ابن إسحاق حدثنا ابن املبارك عن سعيد بن أيب أيوب حدثين حيىي بن أيب سليمان عن سعيد امل
قال أتدرون ما أخبارها قالوا اهللا . يومئذ حتدث أخبارها: هريرة قال قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية

ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد ما عمل على ظهرها أن تقول عملت كذا وكذا يوم كذا 
  . وكذا

بو الفتح أمحد بن حممد بن أمحد احلداد بأصبهان أخربنا أبو سعيد احلسني بن أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا أ) ٢٨(
حممد بن عبد اهللا بن حسنويه حدثنا أبو جعفر أمحد بن جعفر بن معبد حدثنا أمحد بن مهدي حدثنا ابن أيب مرمي 

 أبو الزناد عن حدثنا املغرية بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد بن حكيم بن حزام بن خويلد األسدي حدثين
األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة فال يزن 

صحيح متفق عليه رواه البخاري عن حممد بن عبد اهللا عن ابن . فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا: جناح بعوضة اقرؤوا
ومسلم عن حممد بن إسحاق عن حيىي بن بكري وكالمها عن املغرية بن عبد . ريوعن حيىي بن بك. أيب مرمي وهو سعيد



  .الرمحن
أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا أبو عبد اهللا الثقفي أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن جولة حدثنا أبو عمر ) ٢٩(

سي حدثنا عبد الرمحن هو ابن إبراهيم أمحد بن حممد بن إبراهيم بن حكيم حدثنا أبو أمية حممد بن إبراهيم الطرسو
: الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

يقول نصف يوم من مخسني ألف سنة يهون ذلك على املؤمن كتديل الشمس للغروب . يوم يقوم الناس لرب العاملني
  .إىل أن تغرب

ربنا أبو حممد عبد اهللا بن بري بن عبد اجلبار املقدسي بفسطاط مصر أخربنا أبو صادق مرشد بن حيىي بن أخ) ٣٠(
القاسم املديين أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي الفارسي أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن الناصح حدثنا 

م قاال حدثنا الوليد حدثنا األوزاعي حدثين حيىي عن أيب أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرمحن بن إبراهيم دحيم وهشا
سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العاملني مقدار نصف يوم من مخسني ألف 

  . سنة يهون ذلك على املؤمن كتديل الشمس للغروب إىل أن تغرب
أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا عبد احلق أخربنا عمي أخربنا أخربنا عبد اهللا بن حممد واملبارك بن علي ) ٣١(

احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا ابن هليعة حدثنا دراج عن أيب اهليثم عن أيب 
اهللا صلى اهللا  سعيد اخلدري قال قيل يا رسول اهللا يوما كان مقداره مخسني ألف سنة ما أطول هذا اليوم فقال رسول

  . عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على املؤمن حىت يكون أخف عليه من صالة مكتوبة يصليها يف الدنيا
أخربنا سعد اهللا بن نصر بن سعيد وأمحد بن عبد الغين بن حنيفة حدثنا حممد بن أمحد أخربنا عبد الغفار بن ) ٣٢(

سن بن الصواف حدثنا بشر بن موسى حدثنا احلميدي حدثنا سفيان حممد بن جعفر أخربنا حممد بن أمحد بن احل
حدثنا سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قالوا يا رسول اهللا هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة فقال هل 

ة قالوا ال تضارون يف رؤية الشمس يف الظهرية قالوا ال قال فهل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر ليس يف سحاب
فوالذي نفسي بيده ال تضارون يف رؤية ربكم إال كما تضارون يف رؤية أحدمها قال فيلقى العبد فيقول أي فل أمل 
أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك اخليل واإلبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي رب قال فيقول أفظننت 

لقى الثاين فيقول أي فل أمل أكرمك وأسودك وأزوجك أنك مالقي فيقول ال فيقول فإين أنساك كما نسيتين مث ي
وأسخر لك اخليل واإلبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي رب فيقول أفظننت أنك مالقي فيقول ال فيقول فإين 
أنساك كما نسيتين مث يلقى الثالث فيقول آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثين خبري ما 

هنا إذا قال مث قال أال نبعث شاهدنا عليك فيتفكر يف نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم على استطاع فيقول فها 
فيه ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بعمله ما كان وذلك ليعذر من نفسه وذلك املنافق وذلك 

ون اهللا فتتبع الشياطني الذي يسخط اهللا عز وجل عليه مث ينادي مناد أال اتبعت كل أمة ما كانت تعبد من د
والصلب أولياءهم إىل جهنم قال وبقينا أيها املؤمنون قال وبقينا أيها املؤمنون قال وبقينا أيها املؤمنون فيأتينا ربنا 

وهو ربنا وهو يثيبنا فيقول عالم هؤالء فنقول حنن عباد اهللا املؤمنون آمنا باهللا ال نشرك باهللا شيئا وهذا مقامنا حىت 
بنا وهو ربنا وهو يثيبنا مث ينطلق حىت نأيت اجلسر وعليها كالليب من نار ختطف الناس فعند ذلك حلت يأتينا ر

  الشفاعة أي اللهم سلم أي اللهم سلم فإذا جوزوا اجلسر فكل من أنفق زوجا مما ملكت ميينه 
ال أبو بكر يا رسول اهللا ال توا من املال يف سبيل اهللا فكل خزنة اجلنة يدعوه يا عبد اهللا يا مسلم هذا خري فتعال فق

صحيح رواه . عليه يدع بابا ويلج من آخر قال فضربه النيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده إين ألرجو أن تكون منهم



  .مسلم عن ابن أيب عمر عن سفيان
خربنا عبد اجلبار أخربنا علي بن إبراهيم أخربنا عبد الصبور بن عبد السالم اهلروي أخربنا حممود بن القاسم أ) ٣٣(

بن حممد حدثنا حممد بن أمحد حدثنا حممد بن عيسى حدثنا عبد اهللا بن حممد الزهري البصري حدثنا مالك بن سعري 
أبو حممد التميمي الكويف حدثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة وعن أيب سعيد قاال قال رسول اهللا صلى اهللا 

فيقال له أمل أجعل لك مسعا وبصرا وماال وولدا وأسخر لك األنعام وأذرك ترأس عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة 
قال أبو عيسى هذا . وتربع فكنت تظن أنك مالقي يومك هذا قال فيقول ال فيقول له اليوم أنساك كما نسيتين

هل العلم حديث صحيح غريب ومعىن قوله اليوم أنساك يقول اليوم أتكرك يف العذاب قال أبو عيسى وقد فسر أ
  .قالوا إمنا معناه اليوم نتركهم يف العذاب. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا: هذه اآلية

أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا أبو ياسر حممد بن عبد العزيز بن عبد اهللا اخلياط ببغداد حدثنا أبو القاسم عبد ) ٣٤(
علي حممد بن أمحد حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب رمحه امللك بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أخربنا أبو 

اهللا حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن حممد عن ثور عن أيب الغيث عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
شك ثور أيهما . ذاهنمقال إن العرق يوم القيامة ليذهب يف األرض سبعني باعا وإنه ليبلغ إىل أفواه الناس أو إىل آ

  . صحيح متفق عليه رواه مسلم عن قتيبة كذلك ورواه البخاري عن األويسي عن سليمان بن بالل عن ثور. قال
أخربنا حيىي بن ثابت أخربنا أيب أخربنا الربقاين أخربنا اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان حدثنا يعقوب بن ) ٣٥(

ابن وهب عن مالك وأخربين ابن ناجية على شك دخلين يف مساعه حدثنا  سفيان الفارسي حدثنا أبو بكر حدثين
البخاري حدثنا إبراهيم بن املنذر حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا حديث ابن وهب أن رسول 

وقال ابن . اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العاملني حىت إن أحدهم لغيب يف رشحه إىل أنصاف أذنيه
صحيح متفق . ناجية يوم يقوم الناس لرب العاملني قال يوم القيامة حىت يغيب أحدهم يف رشحه إىل أنصاف أذنيه

  .عليه رواه البخاري عن إبراهيم بن املنذر ومسلم عن عبد اهللا بن جعفر الربمكي عن معن بن عيسى
بو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن عبد القاهر أخربنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سليمان ببغداد وأ) ٣٦(

الطوسي باملوصل أخربنا أبو حممد جعفر بن احلسن بن السراج أخربنا أبو احلسني حممد بن حممد بن علي الوراق 
حدثنا أبو طاهر حممد بن عبد الرمحن بن العباس املخلص إمالء من لفظه أخربنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز 

أبو نصر عبد امللك بن عبد العزيز التمار حدثنا محاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا  حدثنا
. قال يقومون حىت يبلغ الرشح أطراف آذاهنم. يوم يقوم الناس لرب العاملني: صلى اهللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية

  .ئي نزيل بغداد هذاصحيح رواه مسلم عن عبد امللك بن عبد العزيز التمار النسا
  أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا أبو عبد اهللا إمساعيل بن احلسن العلوي بأصبهان أخربنا أبو احلسن حممد ) ٣٧(

بن علي بن حممد بن صخر األزدي البصري مبكة بانتقاء أيب نصر السجزي احلافظ حدثنا أبو القاسم عبد العزيز بن 
دثنا حممد بن حممد الباغندي حدثنا دحيم حدثنا سعيد بن إسحاق عن عبيد اهللا حممد بن عبد اهللا اهلامشي إمالء ح

أخربين نافع أن عبد اهللا بن عمر أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن أحدكم يعرض عليه مقعده يوم 
هل النار فيقال هذا القيامة بالغداة والعشي إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن كان من أهل النار فمن أ

وقال إن الناس يقومون لرب العاملني يوم القيامة حىت يغيب أحدهم يف رشحه إىل أنصاف . مقعدك حىت يبعث إليه
قال أبو نصر وهذا حدثنا حمفوظ من حديث نافع ومن حديث عبيد اهللا بن عمر رواه عن عبيد اهللا الثوري . أذنيه

  .بن سليمان كما رواه سعيد عنهوحيىي القطان وعبيدة بن سليمان ومعتمر 



أخربنا عبد اهللا بن حممد أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد ) ٣٨(
اهللا حدثين أيب حدثنا يزيد أخربنا حممد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .ب العاملني لعظمة الرمحن تبارك وتعاىل حىت إن العرق ليلجم الرجال إىل أنصاف آذاهنميقول يقوم الناس لر
أخربنا حممد بن عبد الباقي أخربنا أبو الفضل أمحد بن احلسن بن خريون أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد بن ) ٣٩(

ا عبد اهللا بن عبد امللك الطائي حدثنا إبراهيم بن شاذان أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي حدثن
بشر بن الوليد حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  . الكافر يلجمه العرق يوم القيامة حىت يقول أرحين ولو إىل النار
ن حيىي بن القاسم املديين وأبو عبد اهللا حممد أخربنا حممد بن علي بن حممد الرحيب أخربنا أبو صادق مرشد ب) ٤٠(

بن أمحد بن إبراهيم الرازي أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن حممد النيسابوري أخربنا أبو الطاهر حممد بن أمحد 
بن عبد اهللا الرملي حدثنا إسحاق بن خالويه البابسريي أخربنا سهل بن عثمان حدثنا علي بن مسهر عن إبراهيم 

ري عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة اهلج
  .من طول ذلك اليوم حىت يقول رب أرحين ولو إىل النار

أخربنا حممد بن حممد بن ناصر وحبيب بن إبراهيم أخربنا حممود بن إمساعيل بن أمحد قاال ح وأخربنا سليمان ) ٤١(
ن أمحد بن أيوب حدثنا أمحد بن سريين حدثنا أمحد بن صاحل حدثنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن أبا ب

عشانة حدثه أنه مسع عقبة بن عامر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تدنو الشمس من األرض يوم القيامة 
 نصف الساق ومنهم من يبلغ إىل ركبتيه ومنهم فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه ومنهم من يبلغ إىل

يبلغ العجز ومنهم من يبلغ اخلاصرة ومنهم من يبلغ منكبيه ومنهم من يلجمه وأشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  . هذا إسناد حسن. فجمع أصابعه وقال ومنهم من يغمره

در بن حممد وأخربنا عبد احلق أخربنا عمي أخربنا أخربنا عبد اهللا بن حممد واملبارك بن علي أخربنا عبد القا) ٤٢(
احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا حسن حدثنا ابن هليعة حدثنا أبو عشانة حي 

بن يؤمن املعافري أنه مسع عقبة بن عامر يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول تدنو الشمس من األرض 
الناس فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه ومنهم من يبلغ إىل نصف الساق ومنهم من يبلغ إىل ركبتيه ومنهم من  فيعرق

يبلغ العجز ومنهم يبلغ اخلاصرة ومنهم من يبلغ منكبيه ومنهم يبلغ عنقه ومنهم يبلغ وسط فيه وأشار بيده وأجلمها 
  .من يغطيه عرقه وضرب بيده إشارة فاه رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشري هكذا ومنهم

أخربنا عبد اهللا بن حممد واملبارك بن علي أخربنا عبد القادر بن حممد وأخربنا عبد احلق أخربنا عمي أخربنا ) ٤٣(
احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا الضحاك بن خملد عن عبد احلميد بن جعفر 

بن عمري األنصاري قال جلست إىل عبد اهللا بن عمرو وأيب سعيد اخلدري فقال مسعت رسول  حدثين أيب عن سعيد
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر أنه يبلغ العرق من الناس يوم القيامة فقال أحدمها إىل شحمته وقال اآلخر يلجمه 

  . ذلك إال سواء فخط ابن عمر وأشار أبو عاصم بأصبعه من أسفل شحمة أذنيه إىل فيه فقال ما أرى
أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا أبو مطيع حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد العزيز املصري حدثنا أبو ) ٤٤(

القاسم عبد اهللا بن حممد بن ميلة حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن حيان أخربنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا 
املبارك عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر حدثين سليمان بن عامر حدثين املقداد صاحب إبراهيم الطالعاين حدثنا ابن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت 



منهم من يأخذه إىل  الشمس من العباد حىت تكون قدر ميل قال فتصهرهم الشمس فيكونون يف العرق بقدر أعماهلم
صحيح رواه مسلم عن . عقبيه ومنه من يأخذه إىل ركبتيه ومنهم من يأخذه إىل حقويه ومنهم من يلجمه إجلاما

  .احلكم بن موسى عن حيىي بن محزة عن عبد الرمحن بن يزيد
عثمان بن حممد بن أخربنا حممد بن عبد الباقي أخربنا أبو الفضل أمحد بن احلسن بن خريون أخربنا أبو عمرو ) ٤٥(

يوسف أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي حدثنا إسحاق بن احلسني حدثنا احلسن هو ابن سوار 
حدثنا ليث عن معاوية بن صاحل أن أبا عبد الرمحن حدثه عن أيب أمامة الباهلي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ر ميل ويزاد يف حرها كذا وكذا يغلي منها اهلام كما تغلي القدور يف النار قال تدنو الشمس يوم القيامة على قد
حىت يعرقوا فيها على قدر خطاياهم منهم من يبلغ إىل كعبيه ومنهم من يبلغ إىل ساقيه ومنهم من يبلغ وسطه ومنهم 

  . ومسعت أبا احلكم يقول يزاد يف حرها تسعة عشر ضعفا. من يلجمه العرق
اهللا بن حممد واملبارك بن علي أخربنا عبد القادر بن حممد وأخربنا عبد احلق أخربنا عمي أخربنا أخربنا عبد ) ٤٦(

احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر أخربنا عبد اهللا حدثنا أيب رمحه اهللا حدثنا حسن حدثنا ابن هليعة حدثنا دراج 
وسلم قال ينصب للكافر يوم القيامة مقدار عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .مخسني ألف سنة كما مل يعمل يف الدنيا وإن الكافر لريى جهنم ويظن أهنا مواقعته من مسرية أربعني عاما
أخربنا عبد اهللا بن حممد واملبارك بن علي أخربنا عبد القادر بن حممد وأخربنا عبد احلق حدثنا عمي أخربنا ) ٤٧(

ثنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد اهللا بن أمية حدثين حممد احلسن بن علي حد
قالوا ليعلى فقال أال . بن حيي حدثين صفوان بن يعلى عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال البحر هو جهنم

فس يعلى بيده ال أدخلها حىت أعرض على اهللا قال ال والذي ن. نار أحاط هبم سرادقها: ترون أن اهللا عز وجل يقول
  . عز وجل وال يصيبين منها قطرة حىت ألقى اهللا عز وجل

أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا أبو صادق مرشد بن حيىي بن القاسم املديين وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن ) ٤٨(
عطية املؤذن اإلسكندراين هبا أخربنا أبو عبد اهللا  إبراهيم الرازي وأخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن خلف اهللا بن

حممد بن أمحد بن إبراهيم الرازي قاال حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن حممد النيسابوري أخربنا أبو حممد 
احلسني بن رشيق العسكري حدثنا أمحد بن حممد بن سالم حدثنا احلسن بن عيسى بن ماسرجس أخربنا ابن املبارك 

: صفوان بن عمرو عن عبيد اهللا بن بسر عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله عز وجل أخربنا
قال يقرب إليه ويتكرهه فإذا أدين منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه . ويسقى من ماء صديد، يتجرعه

وإن : ويقول اهللا عز وجل. أمعاءهم وسقوا ماء محيما فقطع: قطع أمعاءه حىت خيرج من دبره يقول اهللا عز وجل
رواه الترمذي عن سويد عن عبد اهللا بن . يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا

املبارك وقال هذا حديث غريب وهكذا قال حممد بن إمساعيل عبيد اهللا بن بسر وال نعرف عبيد اهللا بن بسر إال يف 
صفوان بن عمرو عن عبيد اهللا بن بسر صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وعبيد اهللا الذي هذا احلديث وقد روى 

  .روى عنه صفوان بن عمرو حديث أيب أمامة لعله أن يكون أخو عبيد اهللا بن بسر
  باب ذكر النار وأهلها

احلجاج قال قرأت على أيب  أخربنا حيىي بن ثابت أخربنا أيب أخربنا الربقاين حدثنا اإلمساعيلي أخربنا ابن أيب) ٤٩(
مصعب حدثين مالك ح وأخربنا اهليثم حدثنا إسحاق حدثنا معن حدثنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب 

هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يا بين آدم إن ناركم اليت توقدون جزء من سبعني جزءا من نار جهنم 



صحيح رواه البخاري عن إمساعيل . افية قال فإهنا فضلت عليها بتسعة وستني جزءافقالوا يا رسول اهللا إن كانت لك
  . بن أيب أويس عن مالك

أخربنا سعد اهللا بن نصر وأمحد بن عبد الغين حدثنا حممد بن أمحد بن علي املعدي أخربنا عبد الغفار بن حممد ) ٥٠(
سى حدثنا احلميدي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد بن جعفر حدثنا عنه حممد بن أمحد بن احلسن حدثنا بشر بن مو

عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه النار جزء من سبعني جزءا من نار جهنم 
  .فضرب باملاء مرتني ولوال ذلك ما كان فيها منفعة ألحد

نا أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه احلافظ حدثنا أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا أبو عبد اهللا الثقفي حدث) ٥١(
أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين حدثنا أمحد بن حازم بن غرزة أخربنا عبيد اهللا بن موسى أخربنا شيبان 

عن فراس بن حيىي عن عطية عن أيب سعيد اخلدري عن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال إن ناركم هذه جزء من 
رواه الترمذي عن عباس بن حممد الدوري عن عبيد اهللا بن موسى .  جزءا من نار جهنم لكل جزء منها حرهاسبعني

  .وقال هذا حديث غريب من حديث أيب سعيد
أخربنا حممد بن حممد وحبيب بن إبراهيم أخربنا حممود بن إمساعيل أخربنا أمحد بن حممد حدثنا سليمان بن ) ٥٢(

د بن حيىي احللواين حدثنا سعيد بن سليمان عن إسحاق بن سليمان عن أيب سنان عن عمرو أمحد بن أيوب حدثنا أمح
بن مرة عن أيب البختري عن ابن أم مكتوم قال خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات غداة فقال سجرت النار ألهل 

  . ثرياالنار وجاءت الفنت كقطع الليل املظلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم ك
أخربنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سليمان أخربنا أبو الفضل أمحد بن احلسن بن خريون أخربنا أبو علي ) ٥٣(

احلسني بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي حدثنا إسحاق بن 
ء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا احلسني حدثنا عمر بن حفص حدثنا أيب حدثنا العال

صحيح رواه . صلى اهللا عليه وسلم يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروهنا
  .ورواه الترمذي عن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن عمر بن حفص كذلك. مسلم عن عمر بن حفص كذلك

اهللا بن حممد أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد  أخربنا عبد) ٥٤(
اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك بن مغول عن جنيد عن ابن عمر أنه مسع النيب 

  .صلى اهللا عليه وسلم يقول جلهنم سبعة أبواب باب ملن سل سيفه على أميت
أخربنا عبد اهللا بن حممد واملبارك بن علي أخربنا عبد القادر بن حممد وأخربنا عبد احلق أخربنا عمي أخربنا ) ٥٥(

احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا عبد الصمد وعفان قاال حدثنا محاد بن سلمة 
لى اهللا عليه وسلم يعين قال أول من يكسى حلة من النار عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول اهللا ص

قال عبد . إبليس فيضعها على حاجبه ويسحبها خلفه وذريته من بعده وهو ينادي واثبوراه وينادون يا ثبورهم
 الصمد قاهلا مرتني حىت يقفوا على النار فيقول واثبوراه ويقولون يا ثبورهم فيقال هلم ال تدعوا اليوم ثبورا واحدا

  . قال عفان حاجبيه. قال عفان وذريته خلفه وهم يقولون يا ثبورهم. وادعوا ثبورا كثريا
أخربنا عبد اهللا بن عبد الرمحن الدمشقي أخربنا علي بن إبراهيم العلوي أخربنا رشأ بن نظيف بن ما شاء اهللا ) ٥٦(

ا علي بن احلسني بن عمر املوصلي أخربنا احلسن بن إمساعيل ح وأخربنا حممد بن محد بن حامد األرتاحي أخربن
إجازة أخربنا عبد العزيز بن احلسن بن إمساعيل الكليب حدثنا أمحد بن مروان املالكي حدثنا عبد اهللا بن حممد 

الدينوري ح أخربنا علي بن إبراهيم الدمشقي حدثنا أبو صابر اهلروي حدثنا حممود بن القاسم األزدي حدثنا عبد 



ي البغدادي حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا شريك عن عاصم بن هبدلة عن أيب هريرة عن النيب اجلبار بن حممد اجلراح
حىت اسودت ) عام(حىت امحرت مث أوقد عليها ألف سنة ) عام(صلى اهللا عليه وسلم قال أوقد على نار ألف سنة 

عن شريك عن عاصم عن أيب حدثنا حممد بن عيسى حدثنا سويد أخربنا عبد اهللا بن املبارك . فهي سوداء مظلمة
صاحل عن أيب هريرة أو رجل آخر عن أيب هريرة حنوه ومل يرفعه قال أبو عيسى حدثنا أيب هريرة يف هذا موقوف 

  .أصح وال أعلم أحدا رفعه عن حيىي بن أيب بكري عن شريك
عمر الباذرائي أخربنا أبو ياسر حممد بن عبد العزيز بن عبد اهللا اخلياط أخربنا أبو املكارم املبارك بن حممد بن امل) ٥٧(

أخربنا احلسن بن أمحد بن إبراهيم حدثنا أبو بكر أمحد بن سليمان النجاد حدثنا جعفر بن شاكر حدثنا حسني بن 
وسلم يقول منهم  حممد حدثنا شيبان عن قتادة قال مسعت أبا نضرة حيدث عن مسرة أنه مسع نيب اهللا صلى اهللا عليه

صحيح رواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن يونس . من تأخذه النار إىل كعبيه ومنهم من تأخذه النار إىل ترقوته
  . بن حممد عن شيبان

أخربنا حممد بن حممد وحبيب بن إبراهيم أخربنا حممود بن إمساعيل أخربنا أمحد بن حممد بن احلسني حدثنا ) ٥٨(
حدثنا أمحد بن عبيد البصري حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة سليمان بن أمحد 

عن أيب نضرة عن مسرة بن جندب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إىل كعبيه ومنهم من 
و بن زرارة عن عبد الوهاب بن عطاء صحيح رواه مسلم عن عمر. تأخذه إىل حجزته ومنهم من تأخذه إىل ترقوته

  .عن سعيد بن أيب عروبة
هب حدثنا ابن مالك حدثنا …أخربنا عبد اهللا بن حممد أخربنا عبد القادر بن حممد حدثنا أبو علي بن املذ) ٥٩(

حدثين عبد اهللا حدثين أيب حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل يعين عبد اهللا بن عقيل حدثين الفضل بن يزيد الثمايل 
أبو العجالن احملاريب قال مسعت ابن عمر يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إن الكافر ليجر لسانه 

رواه الترمذي عن هناد عن علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن أيب . يوم القيامة قدر فرسخني فيوطأه الناس
ن هذا الوجه والفضل بن يزيد هو كويف قد روى عنه غري املخارق عن ابن عمر وقال هذا حديث غريب إمنا نعرفه م

  .واحد من األئمة وأبو املخارق ليس مبعروف
أخربنا أبو زرعة طاهر بن حممد بن طاهر املقدسي أخربنا أبو الفتح عبدوس بن عبد اهللا بن عبدوس أخربنا أبو ) ٦٠(

بن سهل حدثنا أمحد بن إشكاب حدثنا حممد بكر حممد بن أمحد الطوسي حدثنا حممد بن يعقوب األموي حدثنا بكر 
بن فضيل عن أبيه عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن ما بني منكيب الكافر 

صحيح متفق عليه رواه البخاري عن معاذ بن أسد عن الفضل بن موسى الشيباين ومسلم . مسرية ثالثة أيام للراكب
  . وكيعي وأيب كريب عن حممد بن فضيل كلهم عن فضيل بن غزوانعن أمحد بن عمر ال

أخربنا أبو زرعة طاهر بن حممد بن طاهر املقدسي يف كتابه أخربنا حممود بن القاسم األزدي يف كتابه أخربنا ) ٦١(
اهللا بن عبد اجلبار بن حممد حدثنا حممد بن أمحد بن حممود حدثنا حممد بن عيسى حدثنا عباس الدوري حدثنا عبيد 

موسى أخربنا شيبان عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إن غلظ جلد الكافر 
قال أبو عيسى هذا حديث . اثنان وأربعون ذراعا وإن ضرسه مثل أحد وإن جملسه من جهنم كما بني مكة واملدينة

  .صحيح غريب من حديث األعمش
أخربنا أيب أخربنا اإلمساعيلي أخربين احلسن بن سفيان حدثنا حممد بن عيسى حدثنا  أخربنا حيىي بن ثابت) ٦٢(

الفضل بن موسى عن الفضيل بن غزوان عن أيب حازم عن أيب هريرة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 



حدثنا ابن فضيل عن وقال حدثنا مطرف بن طريف العجلي . ما بني منكيب الكافر مسرية مخسة أيام للراكب املسرع
أبيه عن أيب حازم عن أيب هريرة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ما بني منكيب الكافر مسرية ثالثة أيام 

ومسلم عن أمحد بن عمر . صحيح رواه البخاري عن معاذ بن أسد عن الفضيل بن موسى. للراكب املسرع
عب بن املقدام عن فضيل بن غزوان وقال هذا حديث والترمذي عن أيب كريب عن مص. الوكيعي وأيب كريب

  . حسن وأبو حازم هو األشجعي امسه سلمان موىل عزة األشجعية
أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا أبو الربكات حممد بن املنذر بن طيبان وأبو الفوارس عمر بن املبارك احلريف ) ٦٣(

ن بشران أخربنا أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد أخربنا أبو القاسم عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا ب
القطان حدثنا حممد بن بشر بن مطر حدثنا أمحد بن حامت الطويل حدثنا حممد بن عمار عن صاحل عن أيب هريرة عن 

رواه . النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار ثالث مثل الربذة
وقال هذا . الترمذي عن علي بن حجر عن حممد بن عمار قال حدثين جدي حممد بن عمار وصاحل موىل التوأمة

  .والبيضاء جبل مثل أحد. وقال مثل الربذة كما بني املدينة والربذة. وقال مسرية ثالث مثل الربذة. حديث غريب
مد بن عبد السالم األنصاري أخربنا احلسني بن حيىي أخربنا أبو طاهر السلفي حدثنا احلسن بن أيب الفضل حم) ٦٤(

بن إبراهيم أخربنا حامد بن حممد بن عبد اهللا اهلروي أخربنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا عمران بن زيد 
ول إن حدثنا أبو حيىي القتات عن جماهد عن عبد اهللا بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق

أهل النار يعظمون يف النار حىت يصري ما بني شحمة أذن أحدهم إىل عاتقه مسرية سبعمئة عام وغلظ جلد أحدهم 
  .أربعني ذراعا وضرسه أعظم من جبل أحد

أخربنا عبد اهللا بن حممد حدثنا عبد القادر بن حممد حدثنا احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد ) ٦٥(
يب حدثنا وكيع حدثين أبو حيىي الطويل عن أيب حيىي القتات عن جماهد عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا اهللا حدثين أ

عليه وسلم قال يعظم أهل النار يف النار حىت إن بني شحمة أذن أحدهم إىل عاتقه مسرية سبعمئة عام وإن غلظ 
  . جلده سبعون ذراعا وإن ضرسه مثل أحد

واملبارك بن علي أخربنا عبد القادر بن حممد وأخربنا عبد احلق أخربنا عمي قاال  أخربنا عبد اهللا بن حممد) ٦٦(
حدثنا احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا حدثين أيب أخربنا حسن حدثنا ابن هليعة حدثنا دراج عن 

فر يف النار مسرية ثالثة أيام كل أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال مقعد الكا
  .ضرس مثل أحد وفخذه مثل ورقان وجلده سوى حلمه وعظامه أربعون ذراعا

وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لو أن مقمعا من حديد وضع يف األرض فاجتمع له الثقالن ما أقلوه ) ٦٧(
  .من األرض

  .رادق النار أربع جدر يف كثف كل جدار مسرية أربعني سنةوعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لس) ٦٨(
  .وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنه ليختصم حىت الشاتان فيما انتطحتا) ٦٩(
أخربنا عبد اهللا بن حممد واملبارك بن علي أخربنا عبد القادر بن حممد وأخربنا عبد احلق أخربنا عمي قاال ) ٧٠(

نا احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن هليعة عن أخرب
دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو ضرب اجلبل مبقمع من حديد 

  .ا ألننت أهل الدنيالتفتت مث عاد كما كان ولو أن دلوا من غساق يهراق يف الدني
أخربنا عبد اهللا بن حممد أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد ) ٧١(



اهللا حدثين أيب حدثنا روح حدثنا شعبة قال مسعت سليمان عن جماهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم : اهللا عليه وسلم معه حمجن فقال قال رسول اهللا صلى

. فلو أن قطرة من الزقوم قطرت ألمرت على أهل األرض عيشهم فكيف من ليس له طعام إال الزقوم. مسلمون
  . وعن أيب داود عن شعبة قال هذا حديث حسن صحيح. رواه الترمذي عن حممود بن غيالن

نا عبد اهللا بن حممد أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد أخرب) ٧٢(
اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب أخربنا إبراهيم هو ابن إسحاق حدثنا ابن املبارك عن سعيد بن يزيد عن أيب السمح 

قال إن احلميم ليصب على رؤوسهم فينفذ اجلمجمة عن ابن حجرية عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .حىت خيلص إىل جوفه فيسلت ما يف جوفه حىت ميرق من قدميه

أخربنا حيىي بن ثابت أخربنا أيب أخربنا الربقاين أخربنا اإلمساعيلي أخربين احلسن حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ) ٧٣(
هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أول من  عبد العزيز هو ابن حممد عن ثور عن أيب الغيث عن أيب

يدعى يوم القيامة آدم فتتراءى له ذريته فيقولون هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول له ربنا عز وجل 
أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا رب من كم فيقول من كل مئة تسعة وتسعني فقلنا يا رسول اهللا أرأيت إذا 

صحيح . ن كل مئة تسعة وتسعني فماذا يبقى قال إن أميت يف األمم كالشعرة البيضاء يف الثور األسودأخذ منا م
  . رواه البخاري عن إمساعيل بن أويس عن أخيه عن سليمان بن بالل عن ثور

دثنا عثمان هو أخربنا حيىي بن ثابت أخربنا أيب أخربنا الربقاين أخربنا اإلمساعيلي حدثنا الفريايب وعمران قاال ح) ٧٤(
ابن أيب شيبة حدثنا جرير عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
اهللا عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك واخلري يف يديك قال يقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من 

شيب الصغري وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس سكارى وما كل ألف تسعمئة وتسعا وتسعني قال فذاك حني ي
هم بسكارى ولكن عذاب اهللا شديد فاشتد ذلك عليهم قالوا يا رسول اهللا أينا ذلك الرجل قال أبشروا فإن من 

يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل مث قال والذي نفسي بيده فإين ألطمع أن تكونوا ربع أهل اجلنة قال فحمدنا اهللا 
مث قال عمران والذي نفسي بيده ومل يقل الفريايب قاال إين ألطمع أن تكونوا ثلث أهل اجلنة قال فحمدنا اهللا . ربناوك

وكربنا مث قال قال عمران والذي نفسي بيده ومل يقله الفريايب قاال إين ألطمع أن تكونوا شطر أهل اجلنة إن مثلكم 
ألسود أو الرقمة يف ذراع احلمار قال اإلمساعيلي حديث ثور عن أيب يف األمم كمثل الشعرة البيضاء يف جلد الثور ا

الغيث من كل مئة واحد ويف حديث أيب سعيد م كل ألف واحد وكذا يف حديث عمرية وهو أكرب ويشبه أن يكون 
. صحيح رواه مسلم عن عثمان كذلك وعن أيب بكر عن وكيع وعن أيب كريب عن أيب عروبة. حديث ثور ومها

بخاري عن يوسف بن موسى عن جرير وعن عمر بن حفص عن أبيه وعن إسحاق بن نصر عن أيب أسامة ورواه ال
  . عن األعمش

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن علي بن حممد الرحيب الروحايب أخربنا أبو صادق مرشد بن حيىي بن القاسم ) ٧٥(
نا أبو العالء هو حممد بن أمحد بن عبد اهللا املديين أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسن بن حممد النيسابوري أخرب

الدهلي حدثنا موسى بن هارون حدثنا اهليثم بن خارجة حدثنا سليمان بن عتبة عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن 
أيب إدريس اخلوالين عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يقول اهللا عز وجل يوم القيامة قم يا آدم 

يتك تسعمئة وتسعة وتسعني إىل النار وواحدا إىل اجلنة قال فبكى أصحابه وبكوا فقال هلم ارفعوا فجهز من ذر
رؤوسكم فوالذي نفسي بيده ما أميت يف األمم إال كالشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود فخفف أو قال فخفف 



  .أبو عمران شك رواه أمحد عن اهليثم بن خارجة كذلك. ذلك عنهم
أبو طاهر السلفي حدثنا أبو عبد اهللا الثقفي أخربنا أبو زكريا املزكي حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  أخربنا) ٧٦(

األموي حدثنا حممد بن املنادي حدثنا يونس يعين ابن حممد املؤدب حدثنا عبد العزيز بن املختار عن عبد اهللا الداناج 
ن عبد اهللا بن أسيد يف هذا املسجد اجلامع بالبصرة قال قال مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن بن عوف ومن خالد ب

وجاء احلسن فجلس إليه قال فحدث مالك حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتول الشمس 
قال فقال احلسن وما ذنبهما قال احلسن أحدثك عن رسول اهللا صلى . والقمر ثورين مكورين يف النار يوم القيامة

  . وسلم قال فسكت احلسن اهللا عليه
أخربنا حيىي بن ثابت أخربنا أيب أخربنا أمحد بن حممد أخربنا أمحد بن إبراهيم حدثنا القاسم حدثنا يوسف بن ) ٧٧(

موسى وابن زجنويه وحممد بن سارية قالوا حدثنا املعلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن املختار عن عبد اهللا الداناج قال 
عبد الرمحن جلس يف مسجد البصرة ومن خالد بن عبد اهللا بن أسيد فجاء احلسن فجلس إليه مسعت أبا سلمة بن 

فحدثنا فقال أبو سلمة حدثنا أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال الشمس والقمر ثوران مكوران يف النار 
قال . يه وسلم فسكت احلسنفقال احلسن ما ذنبهما قال إين أحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا عل. يوم القيامة

اإلمساعيلي إذا مجعا وطرحا يف النار ال ليعذبا فإن اهللا عز وجل قد جعل يف النار مالئكة وحجارة وعيدها ال أن 
تكون معذبة بالنار ولكن ليكون يف امسها عذابا ألهل النار ملا له من آالم التعذيب أو ملا يريد اهللا عز وجل من ذلك 

  . صحيح رواه البخاري عن مسدد عن عبد العزيز بن املختار. يةأو لكوهنما وعيدا لآل
أخربنا عبد اهللا بن حممد أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد ) ٧٨(

ن األسود اهللا حدثين أيب حدثنا علي بن عبد اهللا حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن األحنف بن قيس ع
بن سريع أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أربعة يوم القيامة رجل أصم ال يسمع شيئا ورجل أمحق ورجل هرم 

ورجل مات يف فترة فأما األصم فيقول رب لقد جاء اإلسالم وما أمسع شيئا وأما األمحق فيقول رب لقد جاء 
ب لقد جاء اإلسالم وما أعقل شيئا وأما الذي مات يف فترة اإلسالم والصبيان حيذفوين بالبعر وأما اهلرم فيقول ر

فيقول رب ما أتاين لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فريسل إليهم أن ادخلوا النار قال فوالذي نفسي بيده لو 
وبه قال حدثنا علي قال حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن احلسن . دخلوها لكانت عليهم بردا وسالما

عن أيب رافع عن أيب هريرة مبثل هذا احلديث غري أنه قال يف آخره فمن دخلها كانت عليه بردا وسالما ومن مل 
  .يدخلها يسحب إليها

أخربنا حممد بن عبد الباقي حدثنا أبو الفضل أمحد بن احلسن بن خريون حدثنا أبو علي احلسن بن أمحد بن ) ٧٩(
ف العالف قاال حدثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي حدثنا إبراهيم وأبو عمرو عمر بن حممد بن يوس

حممد بن إمساعيل هو السلمي حدثنا سعيد بن أيب مرمي أخربنا رشدين بن سعد حدثين جرير بن حازم عن قتادة عن 
شاء أخرجهما وإن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الشمس والقمر ثوران عقريان يف النار إن 

  . شاء أمرمها من النار خلقا وإىل النار أو من النار يصريان
أخربنا أبو موسى وأبو طاهر معاوية بن علي بن معاوية وأبو بكر حممد بن أمحد بن حممد اجلوزداين وأبو علي ) ٨٠(

ا أمحد بن عبد اهللا حدثنا محزة بن أيب الفتح بن عبد اهللا الطربي حدثنا احلسني بن أمحد بن احلسن املعدي أخربن
سليمان بن أمحد أخربنا إسحاق الدبري وإبراهيم بن حممد بن برة قاال حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد اهللا بن حبري 

الصنعاين قال مسعت عبد الرمحن بن يزيد الصنعاين قال مسعت ابن عمر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



إذا : (و). إذا السماء انشقت: (و). إذا الشمس كورت: (يامة كأنه رأي العني فليقرأمن سره أن ينظر إىل يوم الق
  .هذا حديث حسن غريب). السماء انفطرت

أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا أبو الربكات حممد بن املنذر بن طيبان وأبو الفوارس عمر بن املبارك احلريف ) ٨١(
د بن عبد اهللا بن بشران أخربنا دعلج بن أمحد حدثنا جعفر بن حممد الفريايب قاال حدثنا أبو القاسم عبد امللك بن حمم

حدثنا جرير بن موهب حدثنا عبد اهللا بن وهب حدثنا عمرو بن احلارث أن رواحا أبا السمح حدث أنه مسع عبد 
إن يف النار  اهللا بن احلارث بن جزء صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رواه أمحد عن موسى بن داود واحلسن . حيات أمثال أعناق البخت تلسع أحدهم اللسعة فيجد محوهتا أربعني خريفا
  .بن موسى عن ابن هليعة عن أيب السمح

أخربنا عبد اهللا بن حممد أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا احلسن بن علي حدثنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد ) ٨٢(
حدثنا أيب أخربنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  اهللا

  . رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي جير قصبة يف النار وهو أول من سيب السوائب
بن جعفر أخربنا عبد أخربنا عبد اهللا بن حممد أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا احلسن بن علي حدثنا أمحد ) ٨٣(

اهللا حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد اهللا بن حبري القاص أن عبد الرمحن بن يزيد الصنعاين أخربه أنه مسع ابن 
إذا : (عمر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سره أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه رأي العني فليقرأ

  .وأحسبه قال وسورة هود). إذا السماء انشقت: (و). ء انفطرتإذا السما: (و). الشمس كورت
أخربنا عبد اهللا بن حممد أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا احلسني بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد ) ٨٤(

صنعاء وكان اهللا حدثين أيب حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا عبد اهللا بن حبري عن عبد الرمحن بن يزيد وكان من أهل 
أعلم باحلالل واحلرام من وهب يعين ابن منبه قال مسعت ابن عمر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 

  ). إذا الشمس كورت: (أحب أن ينظر إىل يوم القيامة فليقرأ
ابن عبد الكرمي قاال  أخربنا حيىي بن ثابت أخربنا أيب أخربنا الربقاين أخربنا اإلمساعيلي أخربين احلسن وأخربنا) ٨٥(

حدثنا سوار حدثنا عبد الرمحن حدثنا سفيان وأخربين أبو يعلى حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ح وأخربين احلسن حدثنا 
حممد بن عبد اهللا بن منري وأبو بكر بن أيب شيبة قاال حدثنا وكيع عن سفيان ح وأخربين حممد بن احلسني حدثنا عمار 

ان وهذا حديث ابن مهدي عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال قال رسول اهللا حدثنا إبراهيم حدثنا سفي
. صلى اهللا عليه وسلم أال أخربكم بأهل اجلنة كل ضعيف متضعف أال أنبئكم بأهل النار كل عتل جواظ مستكرب

اهللا  قال ابن منري يف حديثه مسعت حارثة بن وهب اخلزاعي يقول قال رسول. قال احلسن كل ضعيف مستضعف
صلى اهللا عليه وسلم أال أخربكم بأهل اجلنة كل ضعيف مستضعف لو أقسم على اهللا ألبره أال أخربكم بأهل النار 

وقال أبو بكر يف حديث وكيع قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يدخل اجلنة اجلواظ .كل جواظ زنيم مستكرب 
نعيم مسعت حارثة بن وهب اخلزاعي مسعت النيب صلى اهللا  وحديث أيب. قال واجلعظري الفظ الغليظ. وال اجلعظري

صحيح متفق عليه رواه البخاري عن أيب نعيم . عليه وسلم يقول أال أخربكم بأهل النار كل عتل جواظ متكرب وفظ
  .وعن حممد بن منري عن سفيان

وسي وأبو ياسر حممد بن عبد أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا أبو بكر أمحد بن علي بن احلسني بن زكريا الط) ٨٦(
العزيز بن عبد اهللا اخلياط وأبو القاسم علي بن أمحد بن حممد بن بيان الرزاز حدثنا أبو القاسم عبد امللك بن عبد اهللا 

بن بشران حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي حدثنا أبو حيىي عبد اهللا بن أمحد بن زكريا بن 



رة حدثنا املقرئ حدثنا موسى بن علي بن رباح قال مسعت أيب حيدث عن عبد اهللا بن عمرو أن احلارث بن أيب مس
  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عند ذكر أهل النار كل جعظري جواظ مستكرب مجاع

حدثنا عبد  أخربنا عبد اهللا بن حممد أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر) ٨٧(
اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب حدثنا أبو عبد الرمحن حدثنا موسى يعين ابن علي قال مسعت أيب حيدث عن عبد اهللا 
بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عند ذكر أهل النار كل جعظري جواظ مستكرب مجاع 

  .مناع
ك بن علي أخربنا عبد القادر بن حممد وأخربنا عبد احلق أخربنا عمي أخربنا أخربنا عبد اهللا بن حممد واملبار) ٨٨(

احلسن بن علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا وكيع حدثنا عبد احلميد عن شهر عن عبد 
قال هو . ل الزنيمالرمحن بن غنم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يدخل اجلنة اجلواظ واجلعظري والعت

  .سقط من كتاب أيب
أخربنا عبد اهللا واملبارك بن علي أخربنا عبد القادر بن حممد وأخربنا عبد احلق أخربنا عمي أخربنا احلسن بن ) ٨٩(

علي أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا وكيع حدثنا عبد احلميد عن شهر بن حوشب عن عبد 
ل سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن العتل الزنيم قال هو الشديد اخللق املصحح األكول الرمحن بن غنم قا

  .الشروب الواجد للطعام والشراب الظلوم للناس رحب اجلوف
أخربنا عبد اهللا بن حممد واملبارك بن علي أخربنا عبد القادر بن حممد وأخربنا عبد احلق أخربنا عمي أخربنا ) ٩٠(

أخربنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ حدثنا موسى بن علي  احلسن بن علي
قال مسعت أيب يقول بلغين عن سراقة بن مالك املدجلي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يا سراقة أخربك بأهل 

كل جعظري جواظ مستكرب وأما أهل اجلنة الضعفاء اجلنة وأهل النار قال بلى يا رسول اهللا قال أما أهل النار ف
  . املغلوبون

أخربنا حممد بن حممد وحبيب بن إبراهيم أخربنا حممود بن إمساعيل أخربنا أمحد بن حممد حدثنا سليمان بن ) ٩١(
صري عن أمحد حدثنا أبو يزيد القراطيسي حدثنا نعيم بن محاد حدثنا ابن املبارك حدثنا سعيد بن يزيد أبو شجاع امل

أيب السمح عن عيسى بن هالل الصديف عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو أن 
رصاصة مثل اجلمجمة أرسلت من السماء إىل األرض وهي مسرية مخسمئة سنة لبلغت األرض قبل الليل ولو أهنا 

رواه الترمذي عن . أن تبلغ أصلها يف قعرها أرسلت من رأس السلسلة لصارت أربعني خريفا الليل والنهار قبل
  .سويد بن نصر عن ابن املبارك قال هذا إسناده حسن صحيح

أخربنا حيىي بن ثابت أخربنا أيب أخربنا الربقاين أخربنا اإلمساعيلي أخربنا احلسن وابن ناجية وعمران قالوا ) ٩٢(
القطان حدثنا شعبة وقال اآلخران حدثنا شعبة وأخربين أخربنا حممد بن خالد الباهلي نسبه ومساه احلسن حدثنا حيىي 

ابن ناجية والوراق قاال حدثنا بندار زاد الوراق والبسري قاال حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة وهذا لفظ غندر 
مسعت أبا إسحاق مسعت النعمان بن بشري خيطب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إن أهون أهل 

قال حيىي حدثين أبو إسحاق واملعىن . عذابا يوم القيامة لرجل يوضع يف أمخص قدميه مجرة يغلي منها دماغهالنار 
  . ومسلم عن أيب موسى حممد بن جعفر. صحيح متفق عليه رواته مجيعا عن بندار. واحد

ين ابن ناجية حدثنا جماهد بن أخربنا حيىي بن ثابت أخربنا أيب أخربنا أمحد بن حممد أخربنا أمحد بن إبراهيم أخرب) ٩٣(
موسى حدثنا حيىي بن آدم حدثنا إسرائيل ح وحدثنا يوسف بن موسى ودلويه قاال حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن 



إسرائيل وأخربين احلسن حدثنا زهري بن سالم حدثنا عمرو بن حممد أخربنا إسرائيل ح وأخربين علي بن العباس 
يبة حدثنا شعبة وإسرائيل وهذا حديث حيىي بن آدم عن أيب إسحاق مسعت حدثنا حممد بن معمر حدثنا ابن قت

النعمان بن بشري األنصاري قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا رجل يف أمخص قدميه 
بد اهللا بن صحيح رواه البخاري عن ع. مجرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي املرجل أو القمقم والباقور مثله سواء

  .ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب أسامة عن األعمش عن أيب إسحاق. رجاء عن إسرائيل
أخربنا حيىي بن ثابت أخربنا أيب أخربنا الربقاين أخربنا اإلمساعيلي أخربنا احلسن أن الستوري البلخي قاال ) ٩٤(

مود الواسطي قتيبة بن سعيد أخربنا الليث بن سعد ح حدثنا قتيبة بن سعيد أخربنا الليث بن سعد ح وحدثنا حم
وحدثنا حممود الواسطي وعمران اجلرجاين قاال حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن 

اهلاد عن عبد اهللا بن خباب عن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله 
صحيح متفق عليه رواه . نفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغهت

ورواه البخاري عن إبراهيم بن محزة . البخاري عن عبد اهللا بن يوسف ومسلم عن قتيبة بن سعيد كالمها عن الليث
وهو يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد الليثي  عن عبد العزيز بن أيب حازم وعبد العزيز الدراوردي عن ابن اهلاد

  . املدين
أخربنا حيىي بن ثابت أخربنا أيب أخربنا أمحد بن حممد أخربنا أمحد بن إبراهيم أخربنا أبو يعلى حدثنا حممد بن ) ٩٥(

أبو عوانة عن  أيب بكر املقدمي حدثنا أبو عوانة وأخربين احلسن بن سفيان حدثنا القواريري وأبو كامل قاال حدثنا
عبد امللك بن عمري عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن العباس بن عبد املطلب أنه قال يا رسول اهللا هل نفعت أبا 

طالب بشيء فإنه كان حيوطك ويغضب لك قال نعم هو يف ضحضاح من النار ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من 
صحيح متفق عليه رواه مسلم عن حممد بن أيب بكر املقدمي . بشيء قال أبو يعلى كان يف الدرك ومل يقل. النار

والبخاري عن أيب موسى كلهم عن أيب عوانة ورواه من طريق سفيان الثوري . والقواريري وحممد بن أيب الشوارب
  .وسفيان بن عيينة ووكيع عن عبد امللك بن عمري

ن احلسن بن خريون أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد بن أخربنا حممد بن عبد الباقي أخربنا أبو الفضل أمحد ب) ٩٦(
إبراهيم أخربنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا حرملة بن حيىي بن عبد اهللا بن حرملة التجييب أخربنا 

 ابن وهب حدثين عبد الرمحن بن ميسرة عن أيب هانئ عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو قال تال
مث قال كيف بكم إذا مجعكم اهللا كما جيمع النبل يف الكنانة مخسني ألف . يوم يقوم الناس لرب العاملني: رسول اهللا

  . سنة ال ينظر إليكم
أخربنا حيىي بن ثابت أخربين أيب أخربنا الربقاين أخربنا اإلمساعيلي أخربين حيىي بن حممد بن البحتري واحلسن ) ٩٧(

وصلي قالوا أخربنا عبيد اهللا بن معاذ العنربي قال حدثنا أيب حدثنا شعبة ح وأخربنا أبو بكر بن سفيان وأبو يعلى امل
الفريايب وأبو يعلى قاال حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا خالد بن احلارث حدثنا شعبة ح وأخربنا الفريايب 

بن علوية حدثنا حممد بن الوليد قاال حدثنا حممد وحدثنا ابن عبد الكرمي قاال حدثنا حممد بن بشار ح وحدثنا حممد 
بن جعفر حدثنا شعبة وهذا حديث معاذ عن أيب عمران اجلوين مسع أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قال يقول اهللا عز وجل ألهون أهل النار عذاب لو كانت الدنيا وما فيها كنت مفتديا هبا فيقول نعم قال فيقول قد 
. أهون من هذا وأنت يف صلب آدم على أن ال تشرك يب أحسبه قال وال أدخلك النار فأبيت إال الشرك أردت منك

وذكره وقال غندر . وقال خالد عن أنس بن مالك يرفعه إن اهللا عز وجل يقول أو يقال ألهون أهل النار عذابا



فذكره مثل حديث . هون أهل النارمسعت أنس بن مالك حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا عز وجل أل
صحيح متفق عليه رواه مسلم عن عبيد . فقط ابن عبد الكرمي. عبيد اهللا بن معاذ إال أنه قاله فأبيت إال أن تشرك يب

  . اهللا بن معاذ كذلك ورواه البخاري عن حممد بن بشار كذلك
بن القاسم األزدي أخربنا عبد اجلبار بن  أخربنا علي بن إبراهيم أخربنا عبد الصبور اهلروي أخربنا حممود) ٩٨(

حممد حدثنا حممد بن أمحد بن حممود حدثنا حممد بن عيسى حدثنا عبد بن محيد أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن 
فحدثين أن عبد اهللا بن . وإن منكم إال واردها: إسرائيل عن السدي قال سألت مرة اهلمداين عن قول اهللا عز وجل

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرد الناس النار مث يصدرون منها بأعماهلم فأوهلم كلمح مسعود حدثهم قال ق
قال أبو عيسى هذا حديث . الربق مث كالريح مث كحضر الفرس مث كالراكب يف رحله مث كشد الرجل مث كمشيه

  .حسن رواه شعبة عن السدي ومل يرفعه
نا أبو الفضل أمحد بن احلسن بن خريون أخربنا أبو علي احلسن أخربنا حممد بن عبد الباقي بن سليمان أخرب) ٩٩(

بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم بن اخلراساين حدثنا عبد اهللا بن 
قال احلسن حدثنا سليمان بن حرب أخربنا أبو صاحل غالب بن سليمان عن كثري بن زياد الربساين عن أيب مسية 

اختلفنا ها هنا بالبصرة يف الورود فقال قوم ال يدخلها مؤمن وقال قوم يدخلوهنا مجيعا مث ينجي اهللا الذين اتقوا 
فأتيت جابر بن عبد اهللا فسألته فقلت إنا قد اختلفنا فيه بالبصرة فقال قوم ال يدخلها مؤمن وقال آخرون يدخلوهنا 

صبعيه إىل أذنيه وقال صمتا إن مل أكن يعين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه مجيعا مث ينجىي اهللا الذين اتقوا فأهوى بأ
وسلم يقول الورود الدخول ال يبقى بر وال فاجر إال دخلها فتكون على املؤمنني بردا وسالما كما كانت على 

  . فيها جثياإبراهيم حىت إن للنار أو قال جلهنم ضجيجا من بردهم مث ينجي اهللا الذين اتقوا ويذر الظاملني 
أخربنا علي بن إبراهيم الدمشقي أخربنا عبد الصبور بن عبد السالم اهلروي أخربنا حممود بن القاسم ) ١٠٠(

األزدي أخربنا عبد اجلبار بن حممد حدثنا حممد بن أمحد بن حممود حدثنا حممد بن عيسى حدثنا سويد أخربنا عبد اهللا 
اج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه أخربنا رشدين حدثين عمرو بن احلارث عن در

وهبذا اإلسناد عن النيب صلى اهللا عليه . وسلم قال كاملهل قال كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه
وهبذا اإلسناد عن النيب صلى اهللا عليه . وسلم قال لسرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مسرية أربعني سنة

قال أبو عيسى هذا حديث إمنا يعرف من حديث . وسلم لو أن دلوا من غساق يهراق يف الدنيا ألننت أهل الدنيا
  .رشدين بن سعد ويف رشدين مقال وقد تلكم فيه من قبل حفظه

أخربنا أبو الفتح حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سليمان أخربنا أبو الفضل أمحد بن احلسن بن خريون ) ١٠١(
ا أبو عمرو عثمان بن حممد بن يوسف العالف وأبو بكر حممد بن عمر بن القاسم النرسي أخربنا حممد بن عبدا حدثن

هللا بن إبراهيم الشافعي حدثنا إسحاق بن احلسن حدثنا أمحد بن إسحاق احلضرمي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا 
بن شعبة يقول على املنرب قال رسول اهللا صلى اهللا عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال مسعت املغرية 

  .عليه وسلم شعار أميت على الصراط اللهم سلم سلم
أخربنا سعد اهللا بن نصر وأمحد بن عبد الغين بن حنيفة أخربنا حممد بن علي املقرئ أخربنا عبد الغفار بن ) ١٠٢(

ى حدثنا احلميدي حدثنا سفيان حدثنا داود بن حممد بن جعفر أخربنا حممد بن أمحد بن احلسني حدثنا بشر بن موس
أيب هند عن الشعيب عن مسروق عن عائشة أهنا قالت قلت يا رسول اهللا يوم تبدل األرض غري األرض فأين الناس 

  . صحيح رواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن علي بن مسهر عن داود بن أيب هند. يومئذ قال على الصراط



ن ثابت أخربنا أيب أخربنا الربقاين أخربنا اإلمساعيلي أخربنا احلسن أخربنا أبو بكر بن أيب شيبة أخربنا حيىي ب) ١٠٣(
حدثنا ابن هليعة عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بني النفختني 

شهرا قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت قال مث أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون 
ينزل اهللا من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس شيء من اإلنسان إال يبلى إال عظما واحدا وهو عجب 

ومسلم . صحيح متفق عليه رواه البخاري عن حممد عن عمر عن أيب معاوية. الذنب ومنه يركب اخللق يوم القيامة
  .والبخاري عن عمر بن حفص عن عبادة بن إسحاق عن األعمش. عن أيب معاوية عن أيب كريب

أخربنا حيىي بن ثابت أخربنا أيب أخربنا أمحد بن حممد أخربنا أمحد بن إبراهيم حدثنا احلسن حدثنا أبو بكر بن ) ١٠٤(
صلى اهللا عليه وسلم ما بني أيب شيبة حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

النفختني أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت 
  .صحيح. ويبلى كل شيء من اإلنسان إال عجب الذنب قال ومنه يركب اخللق يوم القيامة

د اخلالدي أخربنا أبو الفتح أمحد بن عبد اهللا السوذرجاين أخربنا أخربنا أبو رشيد إمساعيل بن حامت بن خال) ١٠٥(
أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد الرمحن اهلمداين حدثنا أبو مسلم حممد بن معمر بن ناصح حدثنا موسى بن هارون 

قال كل  حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس واملغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة
  . صحيح رواه مسلم عن قتيبة كذلك. ابن آدم تأكله التراب إال عجب الذنب منه خلق وفيه يركب

أخربنا أبو احلسن علي بن إبراهيم بن خالد الدمشقي أخربنا عبد الصبور بن عبد السالم اهلروي أخربنا ) ١٠٦(
أمحد بن حممود حدثنا حممد بن عيسى حدثنا حممود بن القاسم األزدي أخربنا عبد اجلبار بن حممد حدثنا حممد بن 

سويد بن نصر أخربنا عبد اهللا أخربنا رشدين حدثنا ابن أنعم عن أيب عثمان أنه حدثه عن أيب هريرة عن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم قال إن رجلني ممن دخال النار اشتد صياحهما فقال الرب عز وجل أخرجومها فلما أخرجا قال 

اشتد صياحكما قاال فعلنا ذلك لترمحنا قال إن رمحيت لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من  هلما ألي شيء
النار فينطلقان فيلقي أحدمها نفسه فيجعلها عليه بردا وسالما ويقوم اآلخر فال يلقي نفسه فيقول له الرب ما منعك 

فيها بعد ما أخرجتين فيقول الرب عز وجل لك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك فيقول إين ألرجو أن ال تعيدين 
قال أبو عيسى إسناد هذا احلديث ضعيف ألنه عن رشدين بن سعد ورشدين . رجاؤك فيدخالن مجيعا اجلنة برمحة اهللا

  .بن سعد هو ضعيف عند أهل احلديث عن ابن أنعم وهو األفريقي واألفريقي ضعيف عند أهل احلديث
بن عبد اهللا الوقايايت البغدادية أخربنا أبو القاسم علي بن أمحد بن حممد بن بيان أخربتنا فاطمة بنت علي ) ١٠٧(

الرزاز حدثنا أبو الفرج احلسني بن علي بن عبد اهللا الطناجريي حدثنا أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن شاهني 
محد بن عبد الرمحن بن وهب حدثنا عبد اهللا بن سليمان السجستاين وعبد العزيز بن قيس الربسيمي قاال حدثنا أ

حدثنا عمي أخربين حيىي بن أيوب وابن هليعة عن عمارة بن غزية عن محيد الطويل عن أنس بن مالك عن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم أنه قال جلربيل عليه السالم ما يل ال أرى ميكائيل يضحك قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت 

  . النار
ت علي أخربنا أبو القاسم علي بن أمحد بن حممد بن بيان أخربنا أبو الفرج احلسني بن علي أخربتنا فاطمة بن) ١٠٨(

أخربنا أبو جعفر عمر بن أمحد بن عثمان حدثنا أمحد بن عمرو بن مسعود الزنربي مبصر حدثنا علي بن عبد الرمحن 
 بين املعلى يقول مسعت ثابت حدثنا ابن عياش عن عمارة بن غزية أنه مسع محيد بن عبد الرمحن األنصاري مويل

البناين يقول عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يل ال أرى ميكائيل ضاحكا قال ما 



  .ضحك ميكائيل منذ خلقت النار
جعفر  أخربنا حيىي بن ثابت أخربنا أيب أخربنا أبو بكر حممد بن عمر بن بكري املقرئ أخربنا أبو بكر أمحد بن) ١٠٩(

بن سلم اخلتلي حدثنا أبو العباس أمحد بن علي بن مسلم األبار حدثنا احلسني بن محاد الواسطي حدثنا منصور بن 
عمار أبو السري حدثنا بشري بن طلحة عن خالد بن دريك عن يعلى بن منية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .فقد أطفأ نورك هليبوسلم تقول النار يوم القيامة للمؤمن يا مؤمن جز عين 
أخربنا حممد بن عبد الباقي عن أمحد بن سليمان أخربنا أبو الفضل أمحد بن احلسن بن خريون وأخربنا حيىي ) ١١٠(

بن ثابت أخربنا أيب أخربنا الربقاين قال قرأت على حممد بن أمحد بن محدان حدثكم حممد بن أيوب أخربنا أبو الوليد 
عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم حدثنا شعبة عن موسى بن أنس 

ورواه مسلم عن حممد بن معمر مجيعا عن روح مجيعا عن . صحيح متفق عليه رواه البخاري عن صاعقة. كثريا
  . شعبة

بن أيوب بن البزاز  أخربنا حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سليمان أخربنا أبو احلسني علي بن احلسني) ١١١(
أخربنا أبو علي احلسن بن إبراهيم بن أمحد بن شاذان أخربنا أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد حدثنا 

إسحاق بن احلسني بن ميمون حدثنا عمر بن عبد الوهاب أخربنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العالء بن 
النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لو يعلم املؤمن ما عند اهللا تعاىل من العقوبة ما عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن 

صحيح رواه مسلم عن حيىي بن أيوب وقتيبة بن . طمع جبنته ولو يعلم الكافر ما عند اهللا من الرمحة ما قنط من جنته
  .سعيد وعلي بن حجر عن إمساعيل بن جعفر عن العالء

حممد بن عبد الواحد بن رجاء بن الفاخر األصبهاين ببغداد أخربنا أبو هنشل عبد  أخربنا احلافظ أبو أمحد) ١١٢(
الصمد بن أمحد بن الفضل العنربي وأبو القاسم حممود بن عبد الكرمي بن علي بن حممد بن علي بن فورجة قاال 

بن أيوب الطرباين حدثنا  أخربنا أبو احلسني أمحد بن حممد بن احلسني بن فاذشاه حدثنا أبو القاسم سليمان بن أمحد
أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي حدثنا أسد بن موسى حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيب رافع عن 

أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أربعة يديل كل حبجته يوم القيامة الشيخ الذي أدرك اإلسالم هرما 
ي مات يف الفترة فيقول اهللا عز وجل إين مرسل إليكم رسوال فأطيعوه فيأتيهم الرسول واألصم األبكم واملعتوه والذ

  . فتؤجج هلم نار فيقتحموهنا فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسالما ومن مل يقتحمها حقت عليه كلمة العذاب
د أخربنا أبو هنشل عبد أخربنا احلافظ أبو أمحد حممد بن عبد الواحد بن رجاء بن الفاخر األصبهاين ببغدا) ١١٣(

الصمد بن أمحد بن الفضل العنربي وأبو القاسم حممود بن عبد الكرمي بن علي بن حممد بن علي بن فورجة قاال 
أخربنا أبو احلسني أمحد بن حممد بن احلسني بن فاذشاه حدثنا سليمان بن أمحد بن أبوب الطرباين حدثنا أبو يزيد 

د بن موسى حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه يوسف بن يزيد القراطيسي حدثنا أس
وسلم قال يؤتى بأنعم الناس كان يف الدنيا يوم القيامة فيقول اصبغوه صبغة يف النار مث يؤتى به فيقول يا ابن آدم هل 

ال سرورا قط وال أصبت نعيما قط هل رأيت قرة عني قط هل رأيت سرورا قط فيقول وعزتك ما رأيت خريا قط و
قرة عني قط فيقول ردوه قال ويؤتى بأشد الناس كان يالقي الدنيا وضرا وجهدا فيقول اصبغوه صبغة يف اجلنة مث 

  .يقول ابن آدم هل رأيت بؤسا قط أو شيئا تكرهه قال ال وعزتك ما رأيت شيئا أكرهه قط
اهلروي أخربنا حممود بن القاسم األزدي أخربنا أخربنا علي بن إبراهيم أخربنا عبد الصبور بن عبد السالم ) ١١٤(

عبد اجلبار بن حممد اجلراحي حدثنا حممد بن أمحد بن حممود حدثنا حممد بن عيسى الترمذي حدثنا سويد أخربنا عبد 



اهللا عن حيىي بن عبيد اهللا عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام 
قال أبو عيسى هذا حديث إمنا نعرفه من حديث حيىي بن عبيد اهللا وحيىي بن عبيد هللا . رهبا وال مثل اجلنة نام طالبهاها

  . ضعيف عند أكثر أهل احلديث تكلم فيه شعبة
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