فهرس حمتوايت اجلزء الثاين لكتاب التذكرة للقرطب
اجلزء الثاين

1 /2

أبواب امليزان

3 /2

ابب ما جاء يف امليزان وأنه حق

3 /2

ابب منه وبيان كيفية امليزان ووزن األعمال فيه ومن قضى ألخيه حاجة

5 /2

فصل [بيان أن امليزان حق]

8 /2

فصل [بيان ما يوزن من الكافر]

10/2

فصل [بيان ما يوزن يف امليزان]

12/2

فصل [طبقات الناس يف اآلخرة]

15/2

فصل [بيان حساب اجلن]

17/2

فصل [حديث البطاقة]

18/2

ابب منه [يوزن من األعمال خواتيمها]

21/2

ابب منه وذكر أصحاب األعراف

22/2

ومفردا]
مجعا ً
فصل [ذكر هللا امليزان ً

فصل [أهل األعراف]

حكاية [رؤاي بعض الصاحلني أبن القيامة قامت]

25/2
26/2
30/2

ابب إذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد فإذا بقي يف هذه 31/2
األمة منافقون امتحنوا وضرب الصراط
فصل [شفاعة نبينا  ملختلفي العصاة من أمته]

32/2

فصل [بيان معاين كلمات :تضارون ،تضامون ،ترونه كذلك ،إتيان 34/2
هللا يف صورة ،فيتبعونه ،اجملازى ،الدعوى ،الكالليب ،املوبق،
يكشف عن ساقه]
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ابب كيف اجلواز على الصراط وصفته ،ومن حيبس عليه ويزل عنه ،ويف
شفقة النيب  على أمته عند ذلك ،ويف ذكر القناطر قبله والسؤال
﴿وإِن ِِّمن ُك ْم إِاَّل َوا ِرُد َها﴾ [مرمي]71:
عليها ،وبيان قوله تعاىلَ :
فصل [بيان أن الصراط أدق من الشعر ،و ُّ
أحد من السيف]
فصل [بيان معىن الورود املذكور يف القرآن]

42/2

48/2
49/2

ابب ما جاء يف شعار املؤمنني على الصراط

58/2

ابب فيمن َّل يوقف على الصراط طرفة عني

58/2

ابب منه [جاز الصراط من تصداق وترك الدنيا واختذ املسجد بيته]

59/2

ابب ثالثة مواطن َّل خيطئها النيب  لعظم األمر فيها وشدته

61/2

ابب يف تلقي املالئكة لألنبياء وأممهم بعد الصراط ويف هالك أعدائهم

61/2

ابب ذكر الصراط الثاين وهو القنطرة اليت بني اجلنة والنار

62/2

فصل [بيان معىن "خيلص املؤمنون من النار"]

63/2

ابب من دخل النار من املوحدين مات واحرتق مث خيرجون ابلشفاعة
فصل [بيان أن موت العصاة يف النار موت حقيقي]

64/2
65/2

ابب فيمن يشفع هلم قبل دخول النار من أجل أعماهلم الصاحلة وهم أهل 66/2
الفضل يف الدنيا
فصل [شفاعة رجل من أهل اجلنة لرجل من أهل النار سقاه يف 68/2
الدنيا]
ابب يف الشافعني ملن دخل النار وما جاء أن النيب  يشفع رابع أربعة 69/2
وذكر من يبقى يف جهنم بعد ذلك
فصل [الشفاعة تنفع العصاة من أهل امللة]
ابب منه يف الشفعاء وذكر اجلهنميني

72/2
74/2
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فصل [بيان زايدة اإلميان ونقصانه]

76/2

فصل [رفع التعارض بني كون اخلواتيم يف رقاب البعض وبني كتابة

83/2

عتقاء الرمحن على جباه البعض]
فصل [ملاذا سأل عتقاء الرمحن حمو ذلك اَّلسم من جباههم؟]

84/2

فصل [بيان كيفية شفاعة القرآن والصيام ألصحاهبما]

86/2

ابب معرفة املشفوع فيهم أبثر السجود وبياض الوجوه

89/2

فصل [بيان أن أهل الكبائر من املوحدين َّل تسود وجوههم]

89/2

فصل [استشكال املؤلف لقوله« :إذا فرغ هللا»]

91/2

ابب ما يرجى من رمحة هللا تعاىل ومغفرته وعفوه يوم القيامة

92/2

ابب منه ويف أول ما يقول هللا تعاىل للمؤمنني ويف أول ما يقولون له

99/2

ابب منه [تقنيط الناس من رمحة هللا سبب لتقنيط هللا إايه من رمحته]

99/2

ابب حفت اجلنة ابملكاره وحفت النار ابلشهوات

101/2

فصل [شرح :املكاره ،الشهوات ،احلفاف ،احلزن ،الربوة ،السهوة]
ابب احتجاج اجلنة والنار وصفة أهلهما

101/2
104/2

فصل [شرح :الضعفاء ،املساكني ،وحماجة اجلنة والنار]

104/2

ابب منه يف صفة أهل اجلنة وأهل النار ،ويف شرار الناس من هم؟

105/2

فصل [شرح بعض اجلمل يف أحاديث الباب]

109/2

شرا» وبني «َّل تسبوا األموات»] 112/2
[رفع التعارض بني «من أثنيتم عليه ًّ
115/2

ابب منه يف صفة أهل اجلنة وأهل النار

فصل [شرح «يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري»]

116/2

فصل [شرح كلمات :الصنف ،السوط ،نساء كاسيات عارايت119/2 ،
مائالت مميالت ،رؤوسهن كأسنمة البخت]
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ابب ما جاء يف أكثر أهل اجلنة وأكثر أهل النار

121/2

فصل [بيان سبب قلة النساء يف اجلنة]

121/2

ابب منه [بيان من أيىب دخول اجلنة]

122/2

ابب ما جاء أن العرفاء يف النار

123/2

فصل [بيان معىن العريف ،والعرافة حق ،والعرفاء يف النار]

124/2

ابب منه [ويل لألمراء ،ويل لألمناء ،ويل للعرفاء]

124/2

ابب َّل يدخل اجلنة صاحب مكس وَّل قاطع رحم

125/2

فصل [بيان من هو صاحب املكس]

125/2

ابب ما جاء يف أول ثالثة يدخلون اجلنة وأول ثالثة يدخلون النار

126/2

ابب ما جاء يف أول من تسعر هبم جهنم

127/2

ابب فيمن يدخل اجلنة بغري حساب

127/2

فصل [من اسرتقى واكتوى قد يكون من السبعني أل ًفا]

ابب منه [من يدخل اجلنة بغري حساب]
ابب منه وذكر أصحاب األعراف

130/2
130/2
131/2

ابب منه [أصحاب احلديث والفقهاء واألئمة واملؤذنون واملتعلمون واملرأة 134/2
املطيعة لزوجها والولد البار بوالديه يدخلون اجلنة بغري حساب]
ابب منه [يدخل هللا اجلنة من األمة مائة ألف وزايدة]
فصل [معىن قبض هللا قبضة من النار ،وطيِِّه السموات بيمينه]

ابب أمة حممد  شطر أهل اجلنة وأكثر
فصل [بيان بعث النار]

135/2
136/2
136/2
138/2

ابب يف ذكر أبواب جهنم وما جاء فيها ويف أهواهلا وأمسائها أجاران هللا 139/2
منها برمحته وفضله إنه ويل ذلك والقادر عليه
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ابب ما جاء أن النار ملا خلقت فزعت املالئكة حىت طارت أفئدهتا

140/2

ابب ما جاء يف البكاء عند ذكر النار واخلوف منها

141/2

ابب ما جاء فيمن سأل هللا اجلنة واستجار به من النار

143/2

ابب [األعمال الصاحلة واإلخالص فيها موصلة إىل اجلنان]

144/2

ابب ما جاء يف جهنم وأهنا أدراك وملن هي؟

146/2

ابب ما جاء أن جهنم تسعر كل يوم وتفتح أبواهبا إَّل يوم اجلمعة

148/2

ابب ما جاء يف صفة أبواب جهنم ،وأهنا سبعة ،ومبا أعد هللا فيها من 148/2
العذاب
ابب منه ويف بُ ْعد أبواب جهنم بعضها عن بعض وما أعد هللا تعاىل

151/2

فيها من العذاب

ابب ما جاء يف عظم جهنم وأزمتها وكثرة مالئكتها ويف عظم خلقها 154/2
وتفلتها من أيديهم ويف قمع النيب  إايها وردها عن أهل املوقف
155/2
اسم َعلٍَم جلميع النار]
فصل [جهنم ُ
ِ
156/2
برد النار]
فصل [اختصاص النيب ِّ 
ابب منه ويف كالم جهنم وذكر أزواجها وأنه َّل جيوزها إَّل من عنده جواز 158/2
ابب ما جاء أن التسعة عشر خزنة جهنم

﴿وإِذَا
ابب ما جاء يف سعة جهنم وعظم سرادقها وبيان قوله تعاىلَ :
ِ
ني﴾ [الفرقان]13:
أُلْ ُقوا ِمنْ َها َم َك ً
اان َ
ضيِِّ ًقا ُّم َقارن َ

ابب ما جاء أن جهنم يف األرض وأن البحر طبقها
ِ
ت﴾ [التكوير ]6:وما
﴿وإِذَا الْبِ َح ُار ُس ِّجَر ْ
ابب ما جاء يف قوله تعاىلَ :
جاء «أن الشمس والقمر يقذفان يف النار»
فصل [بيان معىن الشمس والقمر ثوران عقريان]
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159/2
160/2
162/2
163/2
164/2

ابب ما جاء يف صفة جهنم وحرها وشدة عذاهبا

167/2

فصل [انر مجيع الدنيا جزء من انر جهنم]

171/2

ابب منه وما جاء يف شكوى النار وكالمها وبعد قعرها وأهواهلا ويف قدر 171/2
احلجر الذي يرمى به فيها
بعضا]
فصل [بيان معىن شكوى النار إىل رهبا أبن أكل بعضها ً

ابب ما جاء يف مقامع أهل النار وسالسلهم وأغالهلم وأنكاهلم

174/2
177/2

ابب منه وما جاء يف كيفية دخول أهل النار النار

180/2

ابب منه يف رفع هلب النار أهل النار حىت يشرفوا على أهل اجلنة

181/2

وآابرا 182/2
ابب ما جاء أن يف جهنم جباَّلً وخنادق وأودية وحباراً وصهاريج ً
وجباابً وتنانري وسجوانً وبيواتً وجسوراً وقصوراً وأرحاء ونواعري وحيات -
أجاران هللا منها -ويف وعيد من شرب اخلمر واملسكر وغريه
ابب منه ويف بيان قوله تعاىل﴿ :فَ َال اقْ تَ َح َم الْ َع َقبَةَ﴾ [البلد ]11:ويف 195/2
ساحل جهنم ووعيد من يؤذي املؤمنني
ااس َوا ْحلِ َج َارةُ﴾ [البقرة200/2 ]24:
﴿وقُ ُ
ابب ما جاء يف قوله تعاىلَ :
ود َها الن ُ
ابب ما جاء يف تعظيم جسد الكافر وأعضائه حبسب اختالف كفره 203/2
وتوزيع العذاب على العاصي املؤمن حبسب أعمال األعضاء
فصل [الكفر أنواع بعضها أشد من البعض]

206/2

ابب منه [من يعظم للنار حىت يكون أحد زواايه]

207/2

ابب ما جاء يف شدة عذاب أهل املعاصي وإذا يتهم أهل النار بذلك

208/2

ابب منه ويف عذاب من عذب الناس يف الدنيا

211/2

ابب ما جاء يف شدة عذاب من أمر ابملعروف ومل أيته ،وهنى عن املنكر 212/2
وأاته ،وذكر اخلطباء ،وفيمن خالف قوله فعله ،ويف أعوان الظلمة كالب النار
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فصل [أشد الناس حسرة يوم القيامة ثالثة]

216/2

عذااب يوم القيامة علم مل ينفعه هللا بعلمه]
فصل [أشد الناس ً

217/2

فصل [أهل النار هم الذين يعذبون وَّل ميوتون خبالف العصاة]

ابب ما جاء يف طعام أهل النار وشراهبم ولباسهم

218/2
220/2

ابب منه وما جاء أن أهل النار جيوعون ويعطشون ويف دعائهم وإجابتهم 222/2
ابب ما جاء يف بكاء أهل النار ومن أدانهم عذااب فيها

230/2

ابب ما جاء أن لكل مسلم فداء من النار من الكفار

232/2

فصل [معىن احلديث :لكل مسلم مذنب فداء من النار من الكفار]

233/2

ول هل ِمن ام ِز ٍ
يد﴾ [ق]30:
ابب يف قوله تعاىلَ :
﴿وتَ ُق ُ َ ْ
فصل [قوَّلن للعلماء يف ﴿هل ِمن ام ِز ٍ
235/2
يد﴾]
َْ
ابب ذكر آخر من خيرج من النار وآخر من يدخل اجلنة ويف تعيينه وتعيني 238/2
قبيلته وامسه
235/2

فصل [بيان معىن "أتستهزئ مين"؟]

240/2

ابب منه وما جاء يف خروج املوحدين من النار وذكر الرجل الذي ينادي240/2 :
ص َدةٌ • ِيف َع َم ٍد
اي حنان اي منان ،وبيان قوله تعاىل﴿ :إِ اهنَا َعلَْي ِهم ُّم ْؤ َ
ادةٍ﴾ [اهلمزة ،]9-8:ويف أحوال أهل النار
ُّممَد َ
فصل [ينبت اجلهنميون الناجون برش املاء عليهم]

246/2

اِ
ين َآمنُوا ِم َن 249/2
ابب اَّلستهزاء أبهل النار ،وبيان قوله تعاىل﴿ :فَالْيَ ْوَم الذ َ
ِِ
اار َما َكانُوا
الْ ُكفاا ِر يَ ْ
ض َح ُكو َن • َعلَى ْاأل ََرائك يَنظُُرو َن • َه ْل ثُ ِِّو َ
ب الْ ُكف ُ

يَ ْف َعلُو َن﴾ [املطففني]36-34:

ابب منه [استهزاء هللا مبن استهزأ بعباد هللا يف الدنيا]

250/2

ابب منه [يؤمر يوم القيامة أبانس إىل اجلنة مث يصرفون عنها]

251/2
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ابب ما جاء يف مرياث أهل اجلنة منازل أهل النار

252/2

ابب ما جاء يف خلود أهل الدارين وذبح املوت على الصراط ومن يذحبه 253/2
فصل [أحاديث الباب نص يف خلود أهل النار فيها ،ومن قال بفناء 254/2
النار فهو خارج عن مقتضى املعقول ،وخمالف ملا جاء به الرسول]
فصل [بيان أن املوت معىن وليس جبوهر ،ولكن نؤمن بذحبه]

256/2

أبواب اجلنة وما جاء فيها ويف صفتها ونعيمها

258/2

ابب صفة أهل اجلنة يف الدنيا

259/2

ابب منه وهل تفضل جنة جنة؟

259/2
267/2

فصل [اجلنان أربعَّ ،ل سبع]
ابب صفة اجلنة ونعيمها وما أعد هللا ألهلها فيها

267/2

ابب ما جاء يف أهنار اجلنة وجباهلا وما جاء يف الدنيا منها

270/2

ابب منه وما جاء يف رفع هذه األهنار آخر الزمان عند خروج أيجوج 273/2
ومأجوج ،ورفع القرآن والعلم
275/2

ابب من أين تفجر أهنار اجلنة؟

ابب ما جاء أن اخلمر شراب أهل اجلنة ومن شربه يف الدنيا مل يشربه يف 276/2
اآلخرة ويف لباس أهل اجلنة وآنيتهم
فصل [حيرم هللا اخلمر واحلرير والذهب يف اجلنة على من مل يتب منها] 276/2
ابب ما جاء يف أشجار اجلنة ويف مثارها وما يشبه مثر اجلنة يف الدنيا

277/2

ابب يف كسوة اجلنة وكسوة أهلها

284/2

ابب ما جاء أن شجر اجلنة ومثارها تتفتق عن ثياب اجلنة وخيلها وجنبها 285/2
ابب ليس يف اجلنة شجرة إَّل وساقها من ذهب

286/2

ابب ما جاء يف خنيل اجلنة ومثرها وخريها

287/2
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ابب يف الزرع يف اجلنة

288/2

ابب ما جاء يف أبواب اجلنة وكم هي؟ وملن هي؟ ويف تسميتها وسعتها

288/2

فصل [بيان املراد بقول « :من أنفق زوجني يف سبيل هللا 293/2 ]»...
ابب منه [يف اجلنة أبواب خمتصة ابألعمال يدعى أصحاهبا منها]

294/2

ابب منه [مكتوب على ابب يف اجلنة :القرض بثمانية عشر]

295/2

ابب ما جاء يف درج اجلنة وما حيصلها للمؤمن

296/2

فصل [بيان أن محلة القرآن وقراءه هم العاملون أبحكامه]
ابب ما جاء يف غرف اجلنة وملن هي؟

299/2
300/2

فصل [الغرف يف اجلنة خمتلفة يف العلو والصفة حسب اختالف 304/2
أصحاهبا يف األعمال]
ابب منه [يف اجلنة غرف ليس هلا معاليق وَّل عماد]

306/2

ابب منه وذكر أصحاب األعراف

306/2

ابب ما جاء يف قصور اجلنة ودورها وبيوهتا ومبا ينال ذلك املؤمن
وع ٍة﴾ [الواقعة]34:
﴿وفُ ُر ٍش ام ْرفُ َ
ابب ما جاء يف قوله تعاىلَ :

307/2
309/2

ابب ما جاء يف خيام اجلنة وأسواقها وتعارف أهل اجلنة يف الدنيا وعبادهتم 310/2
فيها

ابب َّل يدخل اجلنة أحد إَّل جبواز

313/2

ابب أول الناس يسبق إىل اجلنة الفقراء

314/2

فصل [بيان أن الفقراء واألغنياء خمتلفو احلال]

316/2

فصل [اختالف الناس يف تفضيل الفقري على الغين]

317/2

ابب منه [من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة]
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319/2

ابب ما جاء يف صفة أهل اجلنة ومراتبهم وسنهم وطوهلم وشباهبم وعرقهم 320/2
وثياهبم وأمشاطهم وجماهرهم وأزواجهم ،ويف لساهنم ،وليس يف اجلنة عزب
فصل [شرح« :لكل واحد منهم زوجان» ،واألمشاط ،ولسان أهل 323/2
اجلنة عريب]
ابب منه يف احلور العني وكالمهن وجواب نساء اآلدميات وحسنهن

325/2

ابب ما جاء أن األعمال الصاحلة مهور احلور العني

328/2

ابب يف احلور العني ومن أي شيء خلقن؟

333/2

ابب إذا ابتكر الرجل امرأة يف الدنيا كانت زوجته يف اآلخرة

334/2

ابب ما جاء أن يف اجلنة أكالً وشراابً ونكاحاً حقيقة وَّل قذر فيها وَّل 336/2
نقص وَّل نوم

ابب املؤمن إذا اشتهى الولد يف اجلنة كان محله ووضعه وسنه يف ساعة
واحدة

340/2

ابب ما جاء أن كل ما يف اجلنة دائم َّل يبلى وَّل يفىن وَّل يبيد

341/2

ابب ما جاء أن املرأة من أهل اجلنة ترى زوجها من أهل الدنيا يف الدنيا 342/2
ابب ما جاء يف طري اجلنة وخيلها وإبلها

342/2

ابب ما جاء أن احلناء سيد رحيان اجلنة وأن اجلنة حفت ابلرحيان

345/2

ابب ما جاء أن الشاة واملعزى من دواب اجلنة

347/2

ابب ما جاء أن للجنة ربضاً ورحياً وكالماً
ابب ما جاء يف أن اجلنة قيعان ،وأن غراسها سبحان هللا واحلمد لل

348/2
352/2

ابب ما جاء أن الذكر نفقة بناء اجلنة

353/2

ابب ما جاء ألدىن أهل اجلنة منزلة وأعالهم

355/2

ابب رضوان هللا تعاىل ألهل اجلنة أفضل من اجلنة

357/2

468

أقر ألعينهم
ابب رؤية أهل اجلنة لل تعاىل ُّ
أحب إليهم مما هم فيه و ُّ
فصل [معىن «قال هللا تعاىل» ،و«فيكشف احلجاب»]

ابب منه يف الرؤية

358/2
361/2
362/2
363/2

فصل [بيان املراد برداء الكربايء]

364/2

ابب منه ويف سالم هللا تعاىل عليهم

فصل [شرح مجل يف حديث الباب« :قد أشرف عليهم»« ،فإذا 365/2
نظروا إليه نسوا نعيم اجلنة»« ،حىت حيتجب عنهم»]
فصل [قيل جملنون :هل ندعو لك ليلى؟ فقال :وهل غابت عين؟] 366/2
ابب منه وبيان قوله تعاىل﴿ :ولدينا مزيد﴾
فصل [شرح :كثيب ،املزيد]

366/2
368/2

ابب نبذ من أقوال العلماء يف تفسري كلمات وآايت من القرآن وردت يف 369/2
ذكر اجلنة وأهلها
ابب ما جاء يف أطفال املسلمني واملشركني

390/2

ابب منه ويف ثواب من قدم ولداً
فصل [بيان أن صغار أوَّلد املؤمنني يف اجلنة]

402/2
403/2

ابب ما جاء يف نزل أهل اجلنة وحتفهم إذا دخلوها

405/2

فصل [شرح كلمات :اجلبار ،يكفئها ،النزل ،حظ نزيل ،التحفة406/2 ،
زايدة كبد النون ،ابَّلم ،النون]
ابب ما جاء أن مفتاح اجلنة َّل إله إَّل هللا والصالة
فصل [املراد ابألسنان يف قوله « :ليس مفتاح إَّل وله أسنان»]

408/2
409/2

كتاب الفنت واملالحم وأشراط الساعة

411/2

أول أبواب الفنت

411/2
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ابب الكف عمن قالَّ :ل إله إَّل هللا [َّل يوجد عند صادق]

411/2

ابب ما جاء أن املؤمن حرام دمه وماله وعرضه ويف تعظيم حرمته عند هللا 411/2
تعاىل
ابب ما جاء يف قتل املؤمن واإلعانة على ذلك

412/2

ابب إقبال الفنت ونزوهلا كمواقع القطر والظلل ومن أين جتيء والتحذير 414/2
منها وفضل العبادة عندها
فصل [بيان قوله « :ويل للعرب من شر قد اقرتب»]

418/2

فصل [بيان املراد ب "أهنلك وفينا الصاحلون"؟]

419/2

ابب ما جاء يف رحى اإلسالم ومىت تدور
فصل [تفسري حديث الباب« :تدور رحى اإلسالم ]»...
ابب ما جاء أن عثمان  ملا قتل ُس ال سيف الفتنة
فصل [من قتل عثمان ]

426/2
427/2
428/2
429/2

فصل [مل ترك علي  القصاص من قتلة عثمان  واجلوب عليه] 439/2
ابب َّل أييت زمان إَّل والذي بعده شر منه ويف ظهور الفنت
فصل [معىن قول « :يتقارب الزمان  ،»...و«يلقى الشح»]

447/2
448/2

ابب ما جاء يف الفرار من الفنت وكسر السالح فيها وحكم املكره عليها 449/2
ابب منه واألمر بلزوم البيوت عند الفنت
فصل [من اجتنب الفتنة من الصحابة]

450/2
450/2

ابب منه وكيف التثبت يف الفتنة واَّلعتزال عنها ويف ذهاب الصاحلني

453/2

فصل [شرح كلمات :يوشك ،غربلة ،الصاحلون ،مرجت]

455/2
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ابب األمر بتعليم كتاب هللا واتباع ما فيه ولزوم مجاعة املسلمني عند غلبة 456/2
الفنت وظهورها وصفة دعاة آخر الزمان واألمر ابلسمع والطاعة للخليفة
وإن ضرب الظهور وأخذ املال
فصل [شرح كلميت :أقذاء ،اجلذل]
ابب منه إذا التقى املسلمان بسيفهما فالقاتل واملقتول يف النار
فصل [بيان أن الصحابة ليسوا مبراد ب «القاتل واملقتول يف النار»]

458/2
460/2
460/2

ابب جعل هللا أبس هذه األمة بينها

464/2

ابب ما يكون من الفنت وإخبار النيب  هبا

466/2

فصل [شرح قول حذيفة " :قام فينا رسول هللا ص مقاما" ،املراد 467/2
بفتنة األحالس ،احلرب ،الدخن ،كورك على ضلع ،الدهيماء،
الفسطاط]
ابب ذكر الفتنة اليت متوج موج البحر ،وقول النيب « :هالك أميت على 469/2
يد أغيلمة من سفهاء قريش»
فصل [أبو هريرة  كان عنده علم الفنت]
ابب ما جاء يف بيان مقتل احلسني رضي هللا عنه ،وَّل رضي عن قاتله
فصل [صنع عبيد هللا بن زايد مثل ما صنع قبله بُ ْسر بن أرطاة]

ابب ما جاء أن اللسان يف الفتنة أشد من وقع السيف

فصل [شرح كلمات :تستنطف ،اللسان فيها أشد من وقع
السيف ،من سخط هللا ،صماء بكماء عمياء]

471/2
472/2
481/2
485/2
486/2

ابب األمر ابلصرب عند الفنت وتسليم النفس للقتل عندها والسعيد من 488/2
جنبها
فصل [شرح كلمات :الوصيف ،غرقت ،أحجار الزيت]
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489/2

فصل [شرح قول ابن مسعود  :كن مثل اجلمل األورق]

491/2

فصل [بيان أمر النيب  أاب ذر  بلزوم البيت]

491/2
493/2

ابب جعل هللا يف أول هذه األمة عافيتها ويف آخرها بالءَها
بعضا ،تزحزح494/2 ،
فصل [شرح كلمات :ينتصل ،اجلشر ،يدفق بعضها ً
صفقة اليد ،فاضربوا عنق اآلخر]
ابب جواز الدعاء ابملوت عند الفنت وما جاء أن بطن األرض خري من 495/2
ظهرها
498/2

ابب أسباب الفنت واحملن والبالء
فصل [التحذير من فتنة املال والنساء]

502/2

ابب منه وما جاء أن الطاعة سبب الرمحة والعافية

504/2
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