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ِم اَّللَِّ الرَّْحأَِن الرَِّحيمِ   ِبسأ

 َمةُ الأُمَقد ِ 
َتِعيُنُه، َونَ  ، ََنأَمُدُه، َوَنسأ َد َّلِلَِّ َمأ تَ غأِفُرُه، َونَ ُعوُذ ِِبَّللَِّ ِمنأ ُشُروِر أَن أُفِسَنا، وَ ِإنَّ اْلأ ُ سأ ِدِه اَّللَّ ِِ َأعأَمالَِنا، َمنأ يَ هأ يِ ََا ََ ِمنأ 

َدُه ََل َشرِيَك َلُه،  َهُد َأنأ ََل ِإَلَه ِإَلَّ اَّللَُّ َوحأ ِللأ َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأشأ َهُد َأنَّ وَ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنأ ُيضأ ُُمَمًَّدا َعبأُدُه َأشأ
َُولُُه.  َوَر

ُوُتنَّ ِإَلَّ اأ اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل ََي َأي  َها الَِّذيَن آَمُنواأ ات َُّقو ﴿  ِلُمونَ   ََ  ﴾َوأَنُتم م سأ
َها َزوأَجهَ ﴿  َكِثريًا َوِنَساءً   ُهَما رَِجاًَل َوَبثَّ ِمن أ  اََي أَي  َها النَّاُس ات َُّقواأ رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّفأٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن أ

 ﴾رأَحاَ  ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَليأُكمأ رَِييًباُلوَن ِبِه َواْلأَ َوات َُّقواأ اَّللََّ الَِّذي َتَساءَ 
َ َوُيوُلوا يَ وأًَل ََي أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ات َّ ﴿  ِديًدا  ُقوا اَّللَّ ََ  ُاَّللََّ  ن ُيِطعِ َلُكمأ ُذنُوَبُكمأ َومَ مأ َويَ غأِفرأ ُيصأِلحأ َلُكمأ َأعأَماَلك

زًا َعِظيًما َُوَلُه فَ َقدأ َفاَز فَ وأ  ﴾َوَر
 

لَّ  ََ ُ َعَليأِه َو َُدى ُهَدى ُُمَمٍَّد       َصلَّى اَّللَّ َِديِث ِكَتاُب هللِا، َوَخريأُ اْلأ ُُموِر ُُمأ َأمَّا بَ عأُد، فَِإنَّ َخريأَ اْلأ َدََثُُتَا، َم       َوَشر  اْلأ
َعٍة َضََلَلة    . وَُكل  ِبدأ

 
عأ بأِن  َحَسنِ  َعبأُد الأَقاِدِر بأنُ  ،َوبَ عأُد .. يَ ُقوُل ُذو الأُقُصوِر الأُمِبنِي َوالت َّقأِصريِ  َرِيِري  َديأ َحيأ بأِن ِد ََ َعَفا هللاُ َعنأُه       ِن اْلأ

ريأِ َن ِمنأ َجلِ : َلمَّا َكا     َوثَ ب ََّتَه َعَلى الس نَّةِ  ،ِبَنِ هِ  ُر َأَحاِديِث الأ يِ  اْلَأ اِج الأُمِنرِي      َعَليأِه َأفأَضُل  النَِّذيِر َوالسِ رَ َبِرريِ  َنرأ
 ِِ ِِ        ،الصََّلَوا ِليَما ِِ  ،ةِ َطِب الأَبارِعَ ِمَن اْلأُ يثًا إََل مَجأِع َأرأبَِعنَي َحدِ  ،لأُمَساَرَعةُ َكاَن ِمّنِ  السَّعأُي َواَوَأََت  التَّسأ  َذا

ائَِعةِ  ِن َوالأبَ َهاءِ  ،الأَبََلَغِة الرَّائَِعةِ وَ  ،الأََبَاَعِة الذَّ ُسأ يِ ِد الأبُ َلَغاِء وَ  ،َواْلأ ََ ُطََباءِ ِمنأ ُخَطِب  ِلنيَ  اْلأ ََ يِ ِد الأُمرأ ََ  َخاَتَِ النَِّبيِ نَي َو
َِمنيِ  لََّم صَ َصلَّى  ،ُُمَمٍَّد الصَّاِدِق اْلأ ََ ََل ََل اَّللَُّ َعَليأِه َو ََ ِ ائِ ًما دَ ًة َو ت ُ .ينِ الد ِ   ِ وأ  ي َ ََل إِ  نِ يأ دَّ تَ ُمأ  ،َمنيأ َرأبَعِ )ب  ِ   َهاَوََسَّي أ  نيَ اْلأ

َُطِب ِمَن  الأَبِهيَّةِ  تُ َها َتذأِكرَ  (.الن ََّبِويَّةِ اْلأ َبابِ َوَيدَّمأ َحأ  ،ِميَلةِ الأَمَباِن اْلأَ  نَ مِ  َباِب؛ ِلَما ِفيَهالأ اْلأَ  يوتَ بأِصَرًة ِلَذوِ  ،ًة ِلْلأ
 َعِديَدِة.َعَواِئِد الأ والأ  ،َفرِيَدةِ الأَفَواِئِد الأ وَ  ،ِليَلةِ اْلأَ  َوالأَمَعاِن 
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َِليِل الأ  َمرأُجو  َوالأ   ََل اْلأ َزِيِل. َوُهَو الأ ِمَن الأَموأ ِر اْلأ َجأ ُعو  َمن  ِِبْلأ قََّق لِيَ َتحَ  ؛َص ِف الأَقوِل َوالأَعَملِ ََل َأنأ يَ رأزُيَ َنا اْلأِخأ  َمدأ
ِتَناِدي. َوَعَلى هللِا اعأ ََلُص ِمنأ ُكِل َأمأٍر ُمِذلٍ  اْلأَ  َأ كُ . ِتَماِدي، َوِإلَيِه ا َرِة َجَعَلَنا هللاُ َوِإَيَّ ِلِمنَي      ِف زُمأ مأ      َمعأَرَر الأُمسأ

ينِ  ُد َّللَِّ َربِ  الأَعاَلِمنيَ  ،الأُمتَِّقنَي النَّاِجنَي َيوَ  الدِ  َمأ   .َواْلأ
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َِديُث اا  وَّلُ ْلأَ ْلأ
ُ  َجاِبِر بأِن ََسَُرةَ َعبأِد هللِا َعنأ َأِب  ُهَماَرِضَي َاَّللَّ َُوِل هللاِ   َياَل:، َعن أ لَّمَ  ُكنأُت ُأَصلِ ي َمَع َر ََ  َفَكاَنتأ  َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو

ًداَصََل  ًدا، َوُخطأبَ ُتُه َيصأ ِلم .تُُه َيصأ  . َرَواُه ُمسأ
لُُه: َيصأدًا:  َ الط وِل َوالأِقَصِر. يَ وأ  َأيأ َبنيأ
 

 الثَّاِن  يثُ دِ اْلأَ 
ََِديِ  الأُكوِف ِ  َعنأ َأِب َواِئلٍ  َ َلَمَة اْلأ ََ ٍر رَ  يَاَل: َخطَبَ َنا َعمَّار   َشِقيِق بأِن  َِ هُ )ابأُن ََي ُ َعن أ ، فََأوأَجَز َوأَب أَلَغ، (َماِضَي اَّللَّ

َت. فَ َقاَل: ِإِن ِ  ،ظَانِ فَ َلمَّا نَ َزَل يُ لأَنا: ََي َأَِب الأيَ قأ  ، فَ َلوأ ُكنأَت تَ نَ فَّسأ َِ َُوَل هللِا  َلَقدأ َأب أَلغأَت َوَأوأَجزأ عأُت َر َصلَّى َسَِ
لَّمَ  ََ ُطأَبَة، َة، َوايأُصرُ فََأِطيُلوا الصَََّل  ِهِه،َمَِنَّة  ِمنأ ِفقأ  ،ِة الرَُّجِل، َوِيَصَر ُخطأَبِتهِ ُطوَل َصََل  ِإنَّ »يَ ُقوُل:  هللاُ َعَليأِه َو وا اْلأ

ًرا حأ َِ ِلم .« َوِإنَّ ِمَن الأبَ َياِن   َرَواُه ُمسأ
 .ة  مَ ََل عَ َمَِنَّة :  
 

َِديُث   الثَّاِلثُ اْلأ
َُوُل هللاِ  َجاِبِر بأِن َعبأِد هللاِ  َعبأِد اَّللَِّ  َعنأ َأِب  ُهَما، َياَل: َكاَن َر َنأَصاِريِ  َرِضَي اَّللَُّ َعن أ لََّم ِإَذا   َصلَّى هللُا َعَليأهِ اْلأ ََ َو

َتدَّ َغَضُبُه، َحَّتَّ َكأَنَّهُ ُمنأِذُر َجيأشٍ  تُُه، َواشأ َناُه، َوَعََل َصوأ ِأ َعي أ ، َويَ ُقوُل: «َصبََّحُكمأ َوَمسَّاُكمأ »يَ ُقوُل:  ،َخَطَب اْحأَرَّ
« ِ َ «بُِعثأُت َأََن َوالسَّاَعُة َكَهاَتنيأ ُرُن َبنيأ بَ َعيأِه السَّبَّابَِة وَ ، َويَ قأ َطى. ِإصأ َأ َِديِث ِكَتاُب »يَ ُقوُل: وَ  الأُو َأمَّا بَ عأُد، فَِإنَّ َخريأَ اْلأ

ُُموِر ُُمأدَ  َُدى ُهَدى ُُمَمٍَّد، َوَشر  اْلأ َعٍة َضََل هللِا، َوَخريأُ اْلأ ِمٍن » يَ ُقوُل: ثَّ « َلة  ََثُُتَا، وَُكل  ِبدأ ََل ِبُكلِ  ُمؤأ ِمنأ َأََن َأوأ
ِسِه، َمنأ تَ َرَك َما ِلِه، َوَمنأ تَ َرَك َدي أًنا َأوأ ًَل نَ فأ ِلم .َرَواُه مُ  «َضَياًعا فَِإََلَّ َوَعَليَّ   َفِْلَهأ  سأ
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َِديُث   الرَّاِبعُ اْلأ
ُهَما،َعنأ  لَّمَ صَ َكاَن ِجذأع  يَ ُقوُ  ِإلَيأِه النَِّب    يَاَل: َجاِبِر بأِن َعبأِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَُّ َعن أ ََ فَ َلمَّا ُوِضَع َلُه  ،لَّى هللُا َعَليأِه َو

ِِ الأِعَراِر َحَّتَّ نَ َزَل النَِّب   َوا عأَنا ِللأِجذأِع ِمثأَل َأصأ لَّمَ َصلَّى هللاُ َعَليأهِ الأِمنأََبُ َسَِ ََ  .. َرَواُه الأُبَخاِري  فَ َوَضَع َيَدُه َعَليأهِ   َو
 

َاِمسُ  َِديُث اْلأ  اْلأ
َطَب اْلأَ  َعنأ َأِب  ِرو بأِن َأخأ َُوُل هللِا َصلَّىزَيأٍد َعمأ ُ َعنأُه، يَاَل: َصلَّى بَِنا َر َر،  نأَصاِريِ  َرِضَي اَّللَّ لََّم الأَفجأ ََ هللاُ َعَليأِه َو

ُر، فَ نَ َزَل َفَصلَّى، ثَّ َصِعَد الأِمنأََبَ، َفَخطَبَ َنا َحَّتَّ حَ  ِِ الظ هأ ُر، ثَّ َوَصِعَد الأِمنأََبَ َفَخطَبَ َنا َحَّتَّ َحَضَر ِِ الأَعصأ  َضَر
ََبَََن ِبَا َكاَن َوِبَا ُهَو َكائِ  ُس، فََأخأ َفظَُنا.  ،ن  نَ َزَل َفَصلَّى، ثَّ َصِعَد الأِمنأََبَ، َفَخطَبَ َنا َحَّتَّ َغَرَبِت الرَّمأ فََأعأَلُمَنا َأحأ

ِلم .  َرَواُه ُمسأ
 

َِديُث السَّاِدسُ   اْلأ

َلَمةَ َعنأ َأِب َواِئٍل َشِقيِق بأ  ََ ُ َعنأُه( َعبأُد اَّللَِّ  َكانَ ، يَاَل:  ِن  ُعوٍد َرِضَي اَّللَّ يسٍ يُ  )ابأُن َمسأ ََِ ُر النَّاَس ِف ُكلِ   فَ َقاَل  ،ذَكِ 
ُِ أَ  ٍ .َلهُ رَُجل : ََي َأَِب َعبأِد الرَّْحأَِن َلَوِددأ َرُه َأنأ يَاَل: َأَما ِإنَّهُ ََيأنَ ُعِّن  نََّك ذَكَّرأتَ َنا ُكلَّ يَ وأ ُأِملَُّكمأ، َوِإِن ِ   ِمنأ َذِلَك َأِن ِ َأكأ

ِعَظةِ  لََّم يَ َتَخوَّلَُنا ِِبَا َكَما َكاَن النَِّب  َصلَّى هللاُ َعَليأهِ   َأََتَوَُّلُكمأ ِِبلأَموأ ََ َنا. ُمت ََّفق  َعَليأِه. ؛َو  ََمَاَفَة السَّآَمِة َعَلي أ
 .هَُّدَنَ يَ تَ عَ يَ َتَخوَّلَُنا:  
 

َِديُث السَّاِبعُ   اْلأ
ٍر َصاِحِب النَِّبِ  َصلَّ ُحَديأِر بأِن ُكَريأبٍ  اِهرِيَّةِ َعنأ َأِب الزَّ  ُُمَعِة، ، يَاَل: ُكنَّا َمَع َعبأِد اَّللَِّ بأِن ُبسأ َ  اْلأ لََّم يَ وأ ََ ى هللاُ َعَليأِه َو

ٍر: َجاَء رَُجل  يَ َتَخطَّى  ُُمَعِة، َوالنَِّب  رِ َفَجاَء رَُجل  يَ َتَخطَّى رَِياَب النَّاِس، فَ َقاَل َعبأُد اَّللَِّ بأُن ُبسأ َ  اْلأ َياَب النَّاِس يَ وأ
لََّم:  ََ لََّم ََيأُطُب، فَ َقاَل َلُه النَِّب  َصلَّى هللُا َعَليأِه َو ََ ِلسأ »َصلَّى هللُا َعَليأِه َو  ،أَبُو َداُودَ  َرَواهُ  «فَ َقدأ آَذيأتَ  ،اجأ

 .َوالنََّساِئي  
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َِديثُ   الثَّاِمنُ  اْلأ

َُو َأَنِس بأِن َماِلِك بأِن النَّضأ  َعنأ َأِب َْحأَزةَ  َنأَصاِريِ  َخاِدِ  َر ُ َعلَ ِر اْلأ لَّمَ ِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ََ ُ َعنأهُ  يأِه َو يَاَل:  ،    َرِضَي َاَّللَّ
َنا النَِّب  َصلَّى هللاُ  لََّم، فَ بَ ي أ ََ ِد النَِّبِ  َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو َنة  َعَلى َعهأ ََ ِ  مُجَُعٍة َأَصاَبِت النَّاَس  لََّم ََيأُطُب ِف يَ وأ ََ  َعَليأِه َو

َُوَل اَّللَِّ َياَ  َأعأَراِبٌّ، فَ َقالَ  َوَما نَ َرى ِف السََّماِء  ،فَ َرَفَع َيَديأهِ  .ِعَياُل، َفادأُع اَّللََّ لََناَوَجاَع الأ  ،َمالُ َهَلَك الأ  ،: ََي َر
ََأ يَ نأِزلأ َعنأ ِمنأََبِِه َحَّتَّ رَأَيأُت الأ َباِل، ثَّ َعَها َحَّتَّ ََثَر السََّحاُب َأمأثَاَل اْلأِ يَ َزَعًة، فَ َوالَِّذي نَ فأِسي بَِيِدِه، َما َوضَ  َر َمطَ  

َمَنا َذِلَك، َوِمَن الأ  لََّم، َفُمِطرأََن يَ وأ ََ ِة ُمعَ ِه، َحَّتَّ اْلأُ َغِد، َوالَِّذي يَِليَوبَ عأَد الأ  ،دِ غَ يَ َتَحاَدُر َعَلى ِْلأَيِتِه َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو
َرى، َوَياَ  َذِلَك اْلأَ اْلأُ  ُُه  -عأَراِب  خأ َ  الأ  -َأوأ يَاَل: َغريأ ، َُتَدَّ َُوَل اَّللَِّ  .َماُل، فَادأُع اَّللََّ لََناَوَغِرَق الأ  ،َناءُ بِ فَ َقاَل: ََي َر

َنا َوََل »فَ َقاَل:  ،فَ َرَفَع َيَديأهِ  َنا اللَُّهمَّ َحَوالَي أ ِِ َما ُيِررُي بَِيِدِه ِإََل ََنِحَيٍة ِمنَ فَ « َعَلي أ ، َوَصاَر  السََّحاِب ِإَلَّ ان أَفَرَجتأ
اَل الأ َمِديَنُة ِمثأَل اْلأَ الأ  ََ بَِة، َو دِ وأ َوأ ََأ َيَِئأ َأَحد  ِمنأ ََنِحَيٍة ِإَلَّ َحدََّث ِِبْلأ ًرا، َو  ُمت ََّفق  َعَليأِه. .َواِدي يَ َناُة َشهأ

 

 َِ َِديُث التَّا  عُ اْلأ
رٍ  َعنأ َأِب ُهَري أَرةَ  يَ َرِضَي اَّللَُّ َعنأُه،  َعبأِد الرَّْحأَِن بأِن َصخأ َرِبنيَ ﴿ُة يَاَل: َلمَّا أُنأزَِلتأ َهِذِه اْلأ َي أ  ﴾َوَأنأِذرأ َعِرريََتَك اْلأ

َتَمُعوا لََّم يُ َريأًرا، فَاجأ ََ َُوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَليأِه َو ، ف َ  ،َدَعا َر ، أَنأِقُذوا  ََي َبِّن َكعأِب بأنِ »اَل: قَ فَ َعمَّ َوَخصَّ ُلَؤيٍ 
ِقُذوا َأن أُفَسُكمأ ِمَن النَّاِر، أَن أُفَسُكمأ ِمَن النَّاِر، ََي َبِّن ُمرََّة بِن َكعأٍب، َأنأِقُذوا َأن أُفَسُكمأ ِمَن النَّاِر، ََي َبِّن َعبأِد ََشأٍس، أَنأ 

ِّن َعبأِد الأُمطَِّلِب، ُكمأ ِمَن النَّاِر، ََي َبِّن َهاِشٍم، َأنأِقُذوا َأن أُفَسُكمأ ِمَن النَّاِر، ََي بَ ََي َبِّن َعبأِد َمَناٍف، أَنأِقُذوا َأن أُفسَ 
ًَا، َغريأَ أَ أَنأِقُذوا أَن أُفَسُكمأ ِمَن النَّاِر، ََي فَاِطَمُة، َأنأِقِذي نَ فأَسِك ِمَن النَّاِر، َفِإِن ِ ََل َأمأِلُك َلُكمأ ِمَن هللاِ  نَّ َلُكمأ  َشي أ

أَبُ ل َها بَِبََلِْلَا ََ ِلم . «َرِْحًا   َرَواُه ُمسأ
ِلٍم(: )  َماُ  الن ََّوِوي  ِف )َشرأِح ُمسأ َأِصُلَها ،َوالأَبََلُل الأَماءُ يَاَل اْلأِ ََ َِديِث  ََرارَِة  ،َوَمعأََن اْلأ ُشبِ َهتأ َيِطيَعُة الرَِّحِم ِِبْلأ

ََرارَةِ  ُلَها ِبِِطأَفاِء اْلأ : ِصُلوَها ،ِبَُبُوَدةٍ  َوَوصأ  (.َوِمنأُه بُ ل وا َأرأَحاَمُكمأ َأيأ
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َِديُث الأَعاِشرُ   اْلأ
َُفَ  َعنأ َأِب  ََل ٍ  يُو ََ ُ َعنأُه،  َعبأِد اَّللَِّ بأِن  َُوُل اَّللَِّ َصلَّ َرِضَي اَّللَّ لََّم الأ يَاَل: َلمَّا َيِدَ  َر ََ ُ َعَليأِه َو َمِديَنَة اْنأََفَل ى اَّللَّ

لََّم، َفِجَأُت ِف النَّاِس ِْلَنأظَُر ِإلَيأِه، ف َ النَّا ََ َُوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَليأِه َو َه ُس ِإلَيأِه، َوِييَل: َيِدَ  َر تَ بَ نأُت َوجأ َأ َلمَّا ا
ِه َكذَّابٍ  َهُه لَيأَس ِبَوجأ لََّم َعَرفأُت َأنَّ َوجأ ََ ُ َعَليأِه َو َُوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٍء َتَكلََّم ِبِه َأنأ يَاَل: َكاوَ  ،َر ََي َأي  َها »َن َأوَُّل َشيأ

ُخُلوَن اْلأَ  َويَاَل:)َهَذا  ،الّتِ أِمِذي  َرَواُه  «َسََل ٍ نََّة بِ النَّاُس، َأفأُروا السَََّلَ ، َوَأطأِعُموا الطََّعاَ ، َوَصل وا َوالنَّاُس نَِيا   َتدأ
 ابأُن َماَجه.وَ  ،َحِديث  َصِحيح (

 

َاِدي َعَررَ اْلأَ   ِديُث اْلأ
هَ  َعنأ ُأ ِ  ِهَراٍ  بِنأِت َحارِثََة بأِن الن  عأَمانِ  : َلَقدأ َكاَن تَ ن وُرََن َوت َ اَرِضَي اَّللَُّ َعن أ َُوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَليأِه ، يَاَلتأ ن وُر َر

 ُِ َنٍة، َوَما َأَخذأ ََ َنًة َوبَ عأَض  ََ ِ َأوأ  نَ َتنيأ ََ لََّم َواِحًدا،  ََ َُوِل هللِا َصلَّى إِ ﴾ َوالأُقرأآِن الأَمِجيدِ  * ق ﴿َو َلَّ َعنأ ِلَساِن َر
ِلم . ِ  مُجَُعٍة َعَلى الأِمنأََبِ، ِإَذا َخَطَب النَّاَس. َرَواُه ُمسأ َرُؤَها ُكلَّ يَ وأ لََّم، يَ قأ ََ  هللاُ َعَليأِه َو

 

َِديُث الثَّاِن َعَررَ   اْلأ
طَّابِ ِد اَّللَِّ َعبأِد الرَّْحأَِن َعبأ  َأِب  َعنأ  ُهمأ  َرِضَي اَّللَُّ  َأِب ُهَري أَرةَ ، وَ  بأِن ُعَمَر بأِن اْلَأ َُوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعن أ َعا َر َُما َسَِ ، َأَّنَّ

لََّم يَ ُقوُل َعَلى َأعأَواِد ِمنأََبِِه:  ََ ، َأوأ لَيَ »َعَليأِه َو ِِ ُُمَعا َوا   َعنأ َودأِعِهُم اْلأ َتِهنَيَّ َأي أ تِ لَيَ ن أ َمنَّ هللُا َعَلى يُ ُلوِِبِمأ، ثَّ خأ
ِلم .« لََيُكوُننَّ ِمَن الأَغاِفِلنيَ   َرَواُه ُمسأ

 

َِديُث الثَّاِلُث َعَررَ   اْلأ
لََّم َياَل َوُهَو عَ َعبأِد اَّللَِّ بأِن ُعَمَر  َعنأ  ََ َُوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَليأِه َو ُهَما، َأنَّ َر ََبِ، َوذََكَر ِمنأ َلى الأ َرِضَي اَّللَُّ َعن أ

أََلَة: الصََّدَيَة، َوالت ََّعف َف، َوالأ  َلى، فَالأ ُعلأَيا َخريأ  ِمَن الأ َيُد الأ الأ »َمسأ َلىِهَي الأ ُعلأَيا ُد الأ يَ َيِد الس فأ ِهَي  ُمنأِفَقُة، َوالس فأ
 ُمت ََّفق  َعَليأِه. «السَّائَِلةُ 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َِديُث الرَّاِبُع َعَررَ   اْلأ

: َدَخلأُت َعَلى ُأ ِ  َحِبيَبَة  َعنأ زَي أَنَب بِنأتِ  ُهَما، يَاَلتأ ُ َعن أ َلَمَة َرِضَي اَّللَّ ََ ُ      َأِب  َهاَرِضَي اَّللَّ َزوأِج النَِّبِ  َصلَّى       َعن أ
َياَن بأُن َحرأٍب، َفَدَعتأ ُأ   َحِبيَبَة ِبِطيٍب ِفيهِ  َُفأ لََّم ِحنَي تُ ُوِفِ َ أَبُوَها أَبُو  ََ ُُه، صُ  هللُا َعَليأِه َو َرة ، َخُلوق  َأوأ َغريأ فأ

: َواَّللَِّ َما َل ِِبلطِ يِب ِمنأ َحاَجٍة َغريأَ َأِن ِ  ،َفَدَهَنتأ ِمنأهُ َجارِيَةً  َها، ثَّ يَاَلتأ َُوَل اَّللَِّ َصلَّى ثَّ َمسَّتأ ِبَعاِرَضي أ عأُت َر  َسَِ
لََّم يَ ُقوُل:  ََ ِمُن ِِبَّللَِّ َوالأ َيَِل  َِلمأَرَأٍة  ََل »هللُا َعَليأِه َو ِ  اْلأ تُ ؤأ ُُِدَّ عَ يَ وأ َق َثََل  َلى َميِ تٍ ِخِر َأنأ  ِث لََياٍل، ِإَلَّ َعَلى فَ وأ

ًرا َزوأجٍ  ُهٍر َوَعرأ ٍش، ِحنَي تُ ُوِفِ َ أَ  :بُ يَاَلتأ زَي أنَ  «َأرأبَ َعَة َأشأ ُخوَها، َفَدَعتأ ِبِطيٍب َفَدَخلأُت َعَلى زَي أَنَب بِنأِت َجحأ
َُوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َفَمسَّتأ مِ  عأُت َر : َأَما َواَّللَِّ َما َل ِِبلطِ يِب ِمنأ َحاَجٍة، َغريأَ َأِن ِ َسَِ لََّم يَ ُقوُل نأُه، ثَّ يَاَلتأ ََ  َعَليأِه َو

ِمُن ِِبَّللَِّ َوالأ  ََل »مِلنأََبِ: َعَلى ا َرَأٍة تُ ؤأ ِ  اْلأ َيَِل  َِلمأ ُُِدَّ َعَلى َمي ِ يَ وأ َق َثََل تٍ ِخِر َأنأ  ِث لََياٍل، ِإَلَّ َعَلى َزوأٍج َأرأبَ َعَة  فَ وأ
ًرا ُهٍر َوَعرأ  ُمت ََّفق  َعَليأِه. «َأشأ

 

َاِمُس َعَررَ  َِديُث اْلأ  اْلأ
ٍد، َوي ُ      َعنأ َأِب َْحَّاٍد  ََ َعاٍد، َويُ َقاُل: أَبُو َأ َُ رٍ  اُل:قَ ي ُ اِمٍر، وَ : أَبُو عَ الُ قَ َويُ َقاُل: أَبُو  وَ اُل: أَبُو اْلأَ قَ ي ُ وَ و، َأبُو َعمأ ِد، َأ

َبَة بأنِ      : أَبُو َعبأٍس الُ قَ ي ُ وَ  َُولَ يَالَ  َرِضَي اَّللَُّ َعنأُه، َهِّن ِ اْلأُ  َعاِمرٍ  ُعقأ عأُت َر لَّمَ : َسَِ ََ َوُهَو  ، هللِا َصلَّى هللُا َعَليأِه َو
َتَطعأُتمأ مِ  َوَأِعد وا َْلُمأ ﴿»َعَلى الأِمنأََبِ، يَ ُقوُل:  َأ ةٍ َما ا َة الرَّمأُي، َأََل  ﴾نأ يُ وَّ َة َأََل ِإنَّ الأُقوَّ َة الرَّمأُي، َأََل ِإنَّ الأُقوَّ  ِإنَّ الأُقوَّ

ِلم .« الرَّمأُي   َرَواُه ُمسأ
 

َِديُث السَّاِدُس َعَررَ   اْلأ
ُ َعنأُه،  َعنأ َأِب ُهَري أَرةَ  َُوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ َرِضَي اَّللَّ ََ يَاَل: َخطَبَ َنا َر َيدأ فَ َرَض هللاُ  ،َأي  َها النَّاسُ »لََّم، فَ َقاَل: يأِه َو

جَّ، َفُحج وا َُوَل هللِا؟ َفَسَكَت َحَّتَّ يَاَْلَا َثََلًَث، فَ َقا ،«َعَليأُكُم اْلَأ َُوُل هللِا َصلَّى فَ َقاَل رَُجل : َأُكلَّ َعاٍ  ََي َر َل َر
لََّم:  ََ َتَطعأُتمأ َلوَ َلوأ يُ لأُت: نَ َعمأ »هللُا َعَليأِه َو َأ ، َوَلَما ا َا َهَلَك َمنأ َكاَن َذُروِن »، ثَّ َياَل: «َجَبتأ ََّ ُتُكمأ، َفِإ  َما تَ رَكأ

ٍء فَأأُتوا ِمنأُه َما ا ِتََلِفِهمأ َعَلى َأنأِبَيائِِهمأ، َفِإَذا َأَمرأُتُكمأ ِبَريأ ََُؤاْلِِمأ َواخأ َرِة  َلُكمأ ِبَكث أ ، َوِإَذا َّنََ َأ يَ ب أ ُتُكمأ َعنأ َتَطعأُتمأ ي أ
ٍء َفَدُعوهُ  ِلم . «َشيأ  َرَواُه ُمسأ
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َِديُث السَّاِبُع َعَررَ   اْلأ
َُوُل هللِا صَ َرِضَي اَّللَُّ َعنأُه،  َعنأ َأِب ُهَري أَرةَ  لََّم: يَاَل: يَاَل َر ََ َبُل »لَّى هللُا َعَليأِه َو َأي  َها النَّاُس، ِإنَّ هللَا طَيِ ب  ََل يَ قأ

ِلنَي، فَ َقاَل: ِإَلَّ طَيِ ًبا،  ََ ِمِننَي ِبَا َأَمَر ِبِه الأُمرأ ِِ َواعأَمُلوا َصاِْلًا، ََي أَي  َها الر  ﴿َوِإنَّ هللَا َأَمَر الأُمؤأ َُُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِ َبا
ِِ َما َرزَ ََي أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا مِ ﴿َويَاَل:  ﴾ِن ِ ِبَا تَ عأَمُلوَن َعِليم  إِ  ثَّ ذََكَر الرَُّجَل يُِطيُل السََّفَر  «﴾َناُكمأ ي أ نأ طَيِ َبا

َربُهُ َحَرا  ، َوَملأ  ، َوَمطأَعُمهُ َحَرا  ، َوَمرأ ، ََي َربِ  َعَث َأغأََبَ، ََيُد  َيَديأِه ِإََل السََّماِء، ََي َربِ  ََراِ ، َأشأ َبُسهُ َحَرا  ، َوُغِذَي ِِبْلأ
َتَجاُب ِلَذِلَك؟. َرَوا ِلم .فََأَّنَّ ُيسأ  ُه ُمسأ

 

َِديثُ   َعَررَ  الثَّاِمنُ  اْلأ
ُ َعنأُه،  َعنأ َعبأِد اَّللَِّ بأِن َزمأَعةَ  لََّم ََيأ َرِضَي اَّللَّ ََ َع النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو ُطُب، َوذََكَر النَّاَيَة َوالَِّذي َعَقَر، فَ َقاَل أَنَّهُ َسَِ

 ََ َُوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَليأِه َو َقاَها﴿»لََّم: َر ِطِه، ِمثأُل َأِب  يز  َعارِ   َث َْلَا رَُجل  َعزِ ان أبَ عَ  ﴾ِإِذ ان أبَ َعَث َأشأ َمِنيع  ِف َرهأ
َرَأَتهُ َجلأَد الأ يَ عأِمُد َأَحدُُكمأ »َقاَل: َوذََكَر النِ َساَء، ف َ  «.َزمأَعةَ  ِمهِ َعبأِد، فَ َلَعلَّهُ يُ ََيأِلُد امأ ثَّ َوَعَظُهمأ  «َضاِجُعَها ِمنأ آِخِر يَ وأ

َعلُ »ِف َضِحِكِهمأ ِمَن الضَّرأَطِة، َويَاَل:  َ َيضأَحُك َأَحدُُكمأ ِمَّا يَ فأ  ُمت ََّفق  َعَليأِه. «؟َِ
 

ُع َعَررَ  َِ َِديُث التَّا  اْلأ
ُهَما، يَاَل: َياَ  النَِّب  َصلَّى هللاُ َعَليأ َعنأ  ُ َعن أ َ  الأ هِ َجاِبِر بأِن َعبأِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ لََّم يَ وأ ََ ، ةِ ِر َفَصلَّى، فَ َبَدَأ ِِبلصَََّل ِفطأ  َو

بَهُ يُ لأِقي ِفيِه النِ َساُء ََلٍل، َوِبََل ى َيِد بِ ثَّ َخَطَب، فَ َلمَّا فَ رََغ نَ َزَل، فَأََتى النِ َساَء، َفذَكََّرُهنَّ َوُهَو يَ تَ وَكَّأُ َعلَ  ط  ثَ وأ َِ ل  َِب
 ِه.الصََّدَيَة. ُمت ََّفق  َعَليأ 

 
ُرونَ  َِديُث الأِعرأ  اْلأ

َياَن الأَبَجِلي ِ ُجنأدَ َأِب َعبأِد هللِا َعنأ  َُفأ لََّم يَ َرِضَي اَّللَُّ َعنأُه،  ِب بأِن َعبأِد اَّللَِّ بأِن  ََ اَل: َصلَّى النَِّب  َصلَّى هللُا َعَليأِه َو
ِر، ثَّ َخَطَب، ثَّ َذَبَح، فَ َقاَل:  َ  النَّحأ َرى مَ  َمنأ َذَبحَ »يَ وأ َبحأ ُأخأ َبحأ يَ بأَل َأنأ ُيَصلِ َي، فَ لأَيذأ ، فَ لأَيذأ َبحأ ََأ َيذأ َكاََّنَا، َوَمنأ 

ِم اَّللَِّ  َأ  ُمت ََّفق  َعَليأِه.« ِِب
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َاِدي َِديُث اْلأ ُروأنَ  اْلأ  َوالأِعرأ
ِمِننَي ُأ ِ  َعبأِد اَّللَِّ َعنأ  يقِ َعاِئَرَة ُأ ِ  الأُمؤأ ٍر الصِ دِ  هَ  بِنأِت َأِب َبكأ ُ َعن أ ُس  ،ا َوَعنأ أَبِيَهاَرِضَي َاَّللَّ : َخَسَفِت الرَّمأ يَاَلتأ

لََّم ِِبلنَّا ََ َُوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو لََّم، َفَصلَّى َر ََ َُوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو ِد َر ِقَياَ ، ، فَ َقاَ ، فََأطَاَل الأ سِ ِف َعهأ
َوُهَو ُدوَن الر ُكوِع  ،َع َفَأطَاَل الر ُكوعَ وَِّل، ثَّ رَكَ ِقَياِ  اْلأَ َوُهَو ُدوَن الأ  ،ِقَيا َ ر ُكوَع، ثَّ َياَ  فََأطَاَل الأ ثَّ رََكَع، فََأطَاَل ال

َعِة الثَّانَِيِة ِمثأَل َما فَ َعَل ِف اْلأُ اْلأَ  َجَد فََأطَاَل الس ُجوَد، ثَّ فَ َعَل ِف الرَّكأ ََ اْنأََلِت  دِ ََل، ثَّ انأَصَرَف َويَ و وَِّل، ثَّ 
ُس، َفَخَطَب النَّاَس، َفَحِمَد اَّللََّ َوأَثأََن َعَليأِه، ثَّ يَاَل:  َس َوالأ »الرَّمأ ، ََل َمَر آقَ ِإنَّ الرَّمأ ِِ اَّللَِّ  يَ َتاِن ِمنأ آََي

ِِ َأَحٍد َوََل ي َ  ُوا َوَصل و  ِْلََياتِِه، فَِإَذا رََأي أُتمأ َذِلَك، نأَخِسَفاِن ِلَموأ ُيوافَادأُعوا اَّللََّ، وََكَبِ   ،ََي ُأمَّةَ ُُمَمَّدٍ »ثَّ يَاَل:  «ا َوَتَصدَّ
ُتمأ َيِليًَل َواَّللَِّ َلوأ تَ عأَلُموَن َما َأعأَلُم َلضَ  ،َواَّللَِّ َما ِمنأ َأَحٍد َأغأرَيُ ِمَن اَّللَِّ َأنأ يَ زأِنَ َعبأُدُه َأوأ تَ زأِنَ َأَمُتُه، ََي ُأمََّة ُُمَمَّدٍ   ِحكأ

ُتمأ َكِثريًاَولَ   ُمت ََّفق  َعَليأِه.« َبَكي أ
 

َِديثُ  ُروأنَ  الثَّاِن  اْلأ  َوالأِعرأ
َهاَعنأ َعاِئَرَة  ُ َعن أ لََّم ُيحُ  ،َرِضَي اَّللَّ ََ َُوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو : َشَكا النَّاُس ِإََل َر ََ الأَمَطِر، فََأَمَر ِبِنأََبٍ يَاَلتأ ، و

َُوُل اَّللَِّ  ًما ََيأُرُجوَن ِفيِه، يَاَلتأ َعاِئَرُة: َفَخَرَج َر لَّمَ صَ فَ ُوِضَع َلُه ِف الأُمَصلَّى، َوَوَعَد النَّاَس يَ وأ ََ  لَّى هللُا َعَليأِه َو
لََّم،  ََ ِس، فَ َقَعَد َعَلى الأِمنأََبِ، َفَكَبََّ َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو َد اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ، ثَّ يَاَل: وَ ِحنَي َبَدا َحاِجُب الرَّمأ ِإنَُّكمأ »ْحَِ

ُ َعزَّ َوجَ  ِن َزَمانِِه َعنأُكمأ، َوَيدأ َأَمرَُكُم اَّللَّ ِتَأَخاَر الأَمَطِر َعنأ ِإِبَّ َأ َب ِدََيرُِكمأ، َوا َُتأ َجدأ ُعوُه، َوَوَعدَُكمأ َأنأ َشَكوأ لَّ َأنأ َتدأ
َتِجيَب َلُكمأ  يِن، ََل ِإلَ ا»، ثَّ يَاَل: «َيسأ ِ  الدِ  ُد َّلِلَِّ َربِ  الأَعاَلِمنَي الرَّْحأَِن الرَِّحيِم َمِلِك يَ وأ َمأ َعُل َما ْلأ ُ، يَ فأ َه ِإَلَّ اَّللَّ

َنا الأَغيأَث،  ُ، ََل ِإَلَه ِإَلَّ َأنأَت الأَغِّن  َوََنأُن الأُفَقَراُء، َأنأِزلأ َعَلي أ عَ وَ يُرِيُد، اللَُّهمَّ َأنأَت اَّللَّ ًة َوَبََلًغا اجأ لأ َما أَن أَزلأَت لََنا يُ وَّ
َرُه، َويَ َلَب، َأوأ َحوََّل طَيأِه، ثَّ فأِع َحَّتَّ َبَدا بَ َياُض ِإبأ ، ثَّ رََفَع َيَديأِه، فَ َلمأ يَ َزلأ ِف الرَّ «ِإََل ِحنيٍ   َحوََّل ِإََل النَّاِس َرهأ

َبَل عَ  ََ ِرَداَءُه، َوُهَو رَاِفع  َيَديأِه، ثَّ َأي أ ، فَأَنأَرَأ اَّللَُّ  ِ َعَتنيأ ، ثَّ َلى النَّاِس َونَ َزَل، َفَصلَّى رَكأ ِأ َوبَ َرَيتأ َحابًَة فَ َرَعَد
َُرأَعتَ ُهمأ ِإََل الأِكنِ  ضَ  اَلِت الس ُيوُل، فَ َلمَّا رََأى  ََ ِجَدُه َحَّتَّ  ِِ َمسأ ، فَ َلمأ َيَأ ِأ ِبِِذأِن اَّللَِّ  َصلَّى هللاُ َعَليأهِ ِحَك َأمأَطَر

لَّمَ  ََ ِأ نَ َواِجُذُه، فَ َقاَل:  َو ، َوَأِن ِ »َحَّتَّ َبَد ٍء َيِدير  َهُد َأنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِ  َشيأ َُولُهُ  َأشأ  ،أَبُو َداُودَ َرَواُه  «َعبأُد اَّللَِّ َوَر
َناُدُه َجيِ د ، أَ )يَاَل: وَ  َأ ، ِإ ُل الأَمِديَنِة يَ قأرَ َهَذا َحِديث  َغرِيب  ينِ َمِلِك يَ وأ ﴿وَن ؤُ هأ َِديَث ُحجَّة  ، ﴾ِ  الدِ  َوِإنَّ َهَذا اْلأ

  (.َْلُمأ 
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َِديُث الثَّاِلُث  ُروأنَ اْلأ  َوالأِعرأ
ُعودٍ َعنأ  ُ َعنأُه، َأِب َعبأِد الرَّْحأَِن َعبأِد هللِا بأِن َمسأ َُوُل اَّللَِّ  َرِضَي َاَّللَّ لََّم َجَواِمَع اْلأَ يَاَل: ُأوِتَ َر ََ ، ريأِ  َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو

َاَجِة، ُخطأَبةُ الصَََّلِة: ريأِ، فَ َعلََّمَنا ُخطأَبَة الصَََّلِة، َوُخطأَبَة اْلأ َُه، َأوأ يَاَل: فَ َواِتَح اْلَأ ُِ » َوَخَواَِ ُِ َّلِلَِّ َوالصََّلَوا التَِّحيَّا
، السَََّلُ  َعَليأَك أَي  َها النَِّب  َوَرْحأَُة اَّللَِّ َوبَ رََكاتُ  ُِ َناَوالطَّيِ َبا َهُد َأنأ ََل  ُه، السَََّلُ  َعَلي أ َوَعَلى ِعَباِد اَّللَِّ الصَّاِْلِنَي، َأشأ

َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبأُدهُ  ُ، َوَأشأ َُولُهُ  ِإَلَه ِإَلَّ اَّللَّ َاَجةِ «َوَر ُد َّلِلَِّ  :، َوُخطأَبُة اْلأ َمأ تَ غأِفُرُه، َأِن اْلأ َتِعيُنُه، َوَنسأ ، ََنأَمُدُه، َوَنسأ
ِدِه اَّللَُّ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنأ ُيضأ َونَ عُ  ِِ َأعأَمالَِنا، َمنأ يَ هأ يِ ََا ََ لأ َفََل َهاِدَي َلُه، لِ وُذ ِِبَّللَِّ ِمنأ ُشُروِر أَن أُفِسَنا، َوِمنأ 

َهُد َأنَّ  َدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأشأ َهُد َأنأ ََل ِإَلَه ِإَلَّ اَّللَُّ َوحأ َُو  ُُمَمًَّدا َعبأُدهُ َوَأشأ ٍِ  .لُهُ َوَر ثَّ َتِصُل ُخطأبَ َتَك بَِثََلِث آََي
 : يَِة،  ﴾ََي أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِهِ ﴿ِمنأ ِكَتاِب اَّللَِّ َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه ﴿ِإََل آِخِر اْلأ

َرأَحا َ  يَِة،  ﴾َواْلأ ِديًدا ُيصأِلحأ َلُكمأ َأعأَماَلُكمأ َويَ غأِفرأ َلكُ ات َّقُ ﴿ِإََل آِخِر اْلأ ََ ِإََل آِخِر  ﴾مأ ُذنُوَبُكمأ وا اَّللََّ َوُيوُلوا يَ وأًَل 
يَةِ  ُظ َلهُ  ،هابأُن َماجَ وَ  ،النََّساِئي  وَ  ،(َحِديث  َحَسن  )َويَاَل:  ،الّتِ أِمِذي  وَ  ،َأبُو َداُودَ  َرَواهُ  .اْلأ  .َواللَّفأ

 

َِديُث  ُروأنَ  اِبعُ الرَّ اْلأ  َوالأِعرأ
رِ  َعنأ َأِب ُُمَمَّدٍ  ُهَما و بأِن الأَعاصِ َعبأِد اَّللَِّ بأِن َعمأ َُ  ،َرِضَي اَّللَُّ َعن أ لََّم ِف يَاَل: ُكنَّا َمَع َر ََ وِل هللِا َصلَّى هللُا َعَليأِه َو

َفٍر، فَ نَ َزلأَنا َمنأزًَِل  ِلُح ِخَباَءُه، َوِمنَّا مَ  ،ََ َتِضُل، َوِمنَّا َمنأ ُهَو ِف جَ َفِمنَّا َمنأ ُيصأ َُوِل نأ يَ ن أ َررِِه، ِإذأ ََنَدى ُمَناِدي َر
لَّ  ََ َُوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَليأِه َو َتَمعأَنا ِإََل َر لََّم: الصَََّلَة َجاِمَعًة، فَاجأ ََ ََأ َيُكنأ » ، فَ َقاَل:مَ هللِا َصلَّى هللُا َعَليأِه َو ِإنَُّه 

ُمُه َْلُمأ، َوِإنَّ ُأمََّتُكمأ َهِذِه  َكاَن َحقاا َعَليأِه َأنأ َيُدلَّ ُأمََّتُه َعَلى َخريأِ َما يَ عأَلُمُه َْلُمأ، َويُ نأِذَرُهمأ َشرَّ َما يَ عألَ َنِبٌّ يَ بأِلي ِإَلَّ 
ُيِصيُب آِخَرَها َبََلء ، َوُأُمور  تُ نأِكُروََّنَا، َوَتَِيءُ  ََ َنُة فِ  ُجِعَل َعاِفيَ تُ َها ِف َأوَِّْلَا، َو َنة  َفرُيَيِ ُق بَ عأُضَها بَ عأًضا، َوَتَِيُء الأِفت أ ت أ

ِلَكِِت، ثَّ تَ نأَكِرفُ  ِمُن: َهِذِه ُمهأ ِمُن: َهِذهِ  ،فَ يَ ُقوُل الأُمؤأ َنُة، فَ يَ ُقوُل الأُمؤأ َزَح َوَتَِيُء الأِفت أ  َهِذِه، َفَمنأ َأَحبَّ َأنأ يُ َزحأ
َنََّة، ف َ  َخَل اْلأ ِِ ِإََل الَعِن النَّاِر، َوُيدأ ِخِر، َولأَيأأ ِ  اْلأ ِمُن ِِبهلِل َوالأيَ وأ َتى ِإلَيأِه، لأَتأأتِِه َمِني َُّتهُ َوُهَو يُ ؤأ نَّاِس الَِّذي َيُِب  َأنأ يُ ؤأ

َتطَاَع، َفِإنأ َجاَء آخَ  ،َوَمنأ َِبَيَع ِإَماًما َأ َقةَ َيِدِه، َوََثََرَة يَ لأِبِه، فَ لأُيِطعأهُ ِإِن ا َخرِ رُ فََأعأطَاهُ َصفأ رِبُوا ُعُنَق اْلأ  « يُ َنازُِعهُ َفاضأ
ِلم .  َرَواُه ُمسأ

 .ِهَي الدََّواب  الَِِّت تَ رأَعى َوتَِبيُت َمَكاََّنَا َرُر:اْلأَ  
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َِديثُ  َاِمسُ  اْلأ ُروأنَ  اْلأ  َوالأِعرأ
ُهَماَأِب أَ  اَّللَِّ بأنِ  َعبأدِ َأِب ِإب أَراِهيَم َعنأ  ُ َعن أ ََف َرِضَي اَّللَّ َُوَل اَّللَِّ صَ  نَّ أَ  ،وأ ِمِه الَِِّت َر لََّم ِف بَ عأِض َأَيَّ ََ لَّى هللُا َعَليأِه َو

ُس، ثَّ َياَ  ِف النَّاِس فَ َقاَل: َلِقَي ِفيَها الأ  ، ان أَتَظَر َحَّتَّ َماَلِت الرَّمأ ا ِلَقاَء الأ  ََل  ا النَّاُس،أَي  هَ »َعُدوَّ َن َّوأ ُلوا ََ ََ ، َو َعُدوِ 
َِبُوا، َواعأَلُموا َأنَّ اْلأَ َعافِ اَّللََّ الأ  َُأَت ِرََل َيَة، َفِإَذا َلِقيُتُموُهمأ فَاصأ ِكَتاِب، اللَُّهمَّ ُمنأِزَل الأ »ثَّ يَاَل:  ،«ُيوفِ ِل الس  نََّة 

زِمأُهمأ َوانأُصرأََن َعَليأِهمأ َوُُمأِرَي السََّحاِب، َوَهازَِ  اْلأَ  َزاِب، اهأ  ُمت ََّفق  َعَليأِه. «حأ
 

َدِ  ُروأنَ السَّاِدُس  يثُ اْلأ  َوالأِعرأ
َاِرِث بأِن رِبأِعي ٍ  ُ َعنأهُ  َعنأ َأِب يَ َتاَدَة اْلأ َُوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليأهِ  َرِضَي َاَّللَّ لََّم، أَنَُّه َياَ  ِفيِهمأ َفذََكَر َْلُمأ َعنأ َر ََ  َأنَّ » : َو

َيَاَن ِِبهلِل َأفأ  ِبيِل هللِا، َواْلأِ ََ َهاَد ِف  َعأَمالِ اْلِأ َُولَ  «َضُل اْلأ ِبيِل  هللِا، َأرَأَيأَت فَ َقاَ  رَُجل ، فَ َقاَل: ََي َر ََ ِإنأ يُِتلأُت ِف 
لََّم:  هللاِ  ََ َُوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَليأِه َو ِبيِل هللِا، َوأَنأَت َصاِبر  ن َ »ُتَكفَُّر َعّنِ  َخطَاََيَي؟ فَ َقاَل َلُه َر ََ َعمأ، ِإنأ يُِتلأَت ِف 
ِبرٍ ُُمأ  ِبل  َغريأُ ُمدأ ، ُمقأ لََّم: «َتِسب  ََ َُوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو يَاَل: َأرَأَيأَت ِإنأ يُِتلأُت ِف « يأَف يُ لأَت؟كَ »، ثَّ يَاَل َر

لََّم:  ََ َُوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو ِبيِل هللِا أَُتَكفَُّر َعّنِ  َخطَاََيَي؟ فَ َقاَل َر ِبل  َغريأُ نَ َعمأ »ََ ، ُمقأ ، َوأَنأَت َصاِبر  ُُمأَتِسب 
ِيلَ  يأَن، فَِإنَّ ِجَبأ ِبٍر، ِإَلَّ الدَّ ِلم .« يَاَل َل َذِلكَ  ،َعَليأِه السَََّل ُ  ،ُمدأ  َرَواُه ُمسأ

 

َِديُث السَّاِبعُ   ُروأنَ  اْلأ  َوالأِعرأ

ارِيَةَ َعنأ َأِب ْنَِيٍح الأ  ََ َُوُل اَّللَِّ َصلَّىنأهُ َرِضَي َاَّللَُّ عَ  ِعرأَِبِض بأِن  ًما بَ عأَد َصََلِة  ، يَاَل: َوَعظََنا َر لََّم يَ وأ ََ اَّللَُّ َعَليأِه َو
َها الأ الأ  ِعَظًة بَِليَغًة َذرََفتأ ِمن أ َها الأ َغَداِة َموأ ِعَظُة ُمَود ٍِع َفَماَذا تَ عأَهُد ُقُلوُب، فَ َقاَل رَُجل : ِإنَّ هَ ُعُيوُن َوَوِجَلتأ ِمن أ ِذِه َموأ
؟ يَاَل: إِ  َُوَل اَّللَِّ َنا ََي َر ِع َوالطَّاَعِة، َوِإنأ َعبأد  َحَبِريٌّ، فَِإنَّ »لَي أ ُه َمنأ يَِعشأ ِمنأُكمأ يَ َرى ُأوِصيُكمأ بِتَ قأَوى اَّللَِّ َوالسَّمأ

ِِ اْلأُ  ُكمأ َوُُمأَدََث ِتََلفًا َكِثريًا، َوِإَيَّ َا َضََلَلة  َفَمنأ َأدأَرَك َذلِ اخأ َُنَِّة اْلأُ  َك ِمنأُكمأ ُموِر َفِإَّنَّ يَن َلَفاِء الرَّاِشدِ فَ َعَليأِه ِبُسنَِِّت َو
ِديِ نَي، عَ الأ  َها ِِبلن ََّواِجذِ َمهأ ُظ َلهُ  ،الّتِ أِمِذي  وَ  ،أَبُو َداُودَ  َرَواهُ  «ض وا َعَلي أ  ،(َهَذا َحِديث  َحَسن  َصِحيح  )َويَاَل: ،َواللَّفأ
 ه.ابأُن َماجَ وَ 
 

َِديُث الثَّامِ  ُروأنَ ُن اْلأ  َوالأِعرأ
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عأدِ  ََ ِعيٍد  ََ ِريِ  َرِضَي اَّللَُّ َعنأُه، َماِلكِ  بأنِ  َعنأ َأِب  ُدأ َناٍن اْلأ َِ ٍ  َأنَّ النَِّبَّ صَ  بِن  َِ يَ وأ لََّم َجَلَس َذا ََ لَّى هللُا َعَليأِه َو
َلُه، فَ َقاَل: َعَلى الأ  َنا َحوأ َتحُ  مأ ِمنأ بَ عأِدييأكُ ِإِن ِ ِمَّا َأَخاُف َعلَ »ِمنأََبِ َوَجَلسأ ن أَيا َوزِيَنِتَهاَما يُ فأ َرِة الد  «  َعَليأُكمأ ِمنأ َزهأ

، َأوَ  َُوَل اَّللَِّ ؟ َفَسَكَت النَِّب  َصلَّى هللاُ َعَليأِه وَ َيَأِت اْلأَ  فَ َقاَل رَُجل : ََي َر لَّ ريأُ ِِبلرَّرِ  ُتَكلِ ُم  َم، َفِقيَل َلُه: َما َشأأُنكَ ََ
لََّم َوََل النَِّبَّ َصلَّ  ََ َزُل َعَليأهِ ُيَكلِ ُمَك؟ فَ َرأَ  ى هللُا َعَليأِه َو َأيأَن »: َفَمَسَح َعنأُه الر َحَضاَء، فَ َقاَل: يَالَ  .ي أَنا َأنَُّه يُ ن أ
َدُه، فَ َقاَل:  وََكأَنَّهُ « السَّاِئُل؟ ، َوِإنَّ ِمَّا يُ نأِبُت الرَّ َيَأِت اْلأَ  ِإنَُّه ََل »ْحَِ ُتُل َأوأ يُِلم ، ِإَلَّ آِكَلَة اْلأَ بِ ريأُ ِِبلرَّرِ  َراِء، يُع يَ قأ ضأ

ِس، فَ ثَ َلَطتأ  َ الرَّمأ بَ َلتأ َعنيأ تَ قأ َأ ِأ َخاِصَرََتَها ا ، َوِإنَّ َهَذا الأ َوَِبَلتأ  ،َأَكَلتأ َحَّتَّ ِإَذا امأَتدَّ َماَل َخِضَرة  ، َورَتَ َعتأ
ِلِم َما َأعأَطى مِ ُحلأَوة ، فَِنعأَم َصاِحُب الأ  ِكنَي َوالأ نأُه الأ ُمسأ لَّى هللُا َعَليأِه َأوأ َكَما يَاَل النَِّب  صَ      َيِتيَم َوابأَن السَِّبيِل ِمسأ

لََّم  ََ َبُع، َوَيُكوُن َشِهيًدا َعلَ  َكالَِّذي َيَأُكُل َوََل   قِ هِ َوِإنَُّه َمنأ َيَأُخُذُه ِبَغريأِ حَ      َو َ  الأ َيرأ  َعَليأِه. ُمت ََّفق  « ِقَياَمةِ يأِه يَ وأ
ُمَّى :(الر َحَضاءَ )  ثَ ُر َما ُيَسمَّى ِبِه َعَرُق اْلأ ِة َوَأكأ َََلكِ ر ِ قَ َأيأ ي ُ  :(يُِلم  . )َأِي الأَعَرَق ِمَن الرِ دَّ آِكَلَة  ِإَلَّ ) .ُب ِمَن اْلأ

َراءِ اْلأَ  ابَّةَ  َأي: إَلَّ  (:ضأ ًَل رَِييًقاأَلأَقتأ رَِجيعَ  َأيأ  :(فَ ثَ َلَطتأ ) .فَ َقطأ  رَ ضِ اْلأَ  الَِِّت ََتأُكلُ  الدَّ ََهأ  .َها 
 

ُع  َِ َِديُث التَّا ُروأنَ اْلأ  َوالأِعرأ
ُهَما بأِن َعبأِد الأُمطَِّلبِ  َعبَّاسِ  نِ هللِا بأ  َعبأدِ  َأِب الأَعبَّاسِ  َعنأ  ُ َعن أ لََّم  ،َرِضَي اَّللَّ ََ يَاَل: َياَ  ِفيَنا النَِّب  َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو

ِئِق ََل يََة، َوِإنَّ َأوََّل اْلأَ اْلأ  ﴾ َكَما َبَدأأََن َأوََّل َخلأٍق نُِعيُدهُ   ﴿ِإنَُّكمأ َُمأُروُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغرأًَل: » ََيأُطُب، فَ َقاَل:
َ  الأ  َسى يَ وأ َِ الر ِ  ِقَياَمِة ِإب أَراِهيُم،ُيكأ ُيَجاُء ِبرَِجاٍل ِمنأ ُأمَِِّت فَ يُ ؤأَخُذ ِِبِمأ َذا ََ  .اِب حَ َصيأ أُ  ،اِل، فََأُيوُل: ََي َرب ِ مَ َوِإنَُّه 

َدثُوا بَ عأَدَك، فََأُيوُل َكَما يَاَل الأ  فَ يَ ُقوُل: ِإنََّك ََل  ِري َما َأحأ  ُت ِفيِهمأ مأ َشِهيًدا َما ُدمأ نأُت َعَليأهِ وَكُ  ﴿َعبأُد الصَّاِلُح: َتدأ
ِلهِ  ﴾ ََأ يَ َزاُلوا مُ  ﴾ِكيمُ اْلأَ ﴿ :ِإََل يَ وأ ُمأ  يَن َعَلى َأعأَقاِِبِمأ َياَل: فَ يُ َقاُل: ِإَّنَّ  ُمت ََّفق  َعَليأِه. «رأَتدِ 
 .ََمأُتوِننيَ  َغريأَ  (:ُغرأًَل ) 
 

َِديثُ  نَ  اْلأ  الثَََّلثُ وأ
َسنِ  َعنأ َأِمريِ  ِمِننَي َأِب اْلَأ ُ َعنأهُ  َأِب طَاِلبٍ َعِليِ  بأِن  الأُمؤأ  َغرأَيِد، فََأََتََن النَِّب  ا ِف َجَنازٍَة ِف بَِقيِع الأ َياَل: ُكنَّ  ،َرِضَي َاَّللَّ

لََّم فَ َقَعدَ  ََ َلُه، َوَمَعُه َِمأَصَرة ، فَ َنكََّس َفَجَعَل يَ نأُكُت ِبِِ  ،َصلَّى هللُا َعَليأِه َو ََن َحوأ َصَرتِِه، ثَّ يَاَل: َويَ َعدأ َما ِمنأُكمأ »خأ
ٍة ِإَلَّ ُكِتَب َمَكاَُّنَا ِمَن اْلأَ  ََ ُفو ِعيَدةً نَِّة َوالنَّاِر، َوِإَلَّ َيدأ ُكِتَب َشِقيَّ ِمنأ َأَحٍد، َما ِمنأ نَ فأٍس َمن أ ََ ل : فَ َقاَل رَجُ « ًة َأوأ 
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، َأَفََل  َُوَل اَّللَِّ ِل السَّ َعَمَل؟ َفَمنأ َكانَ تَِّكُل َعَلى ِكَتابَِنا َوَندَُع الأ  ََي َر ِل َن ِمنَّا ِمنأ َأهأ َعاَدِة َفَسَيِصرُي ِإََل َعَمِل َأهأ
ِل الرََّقاَوِة، يَاَل:  ِل الرََّقاَوِة َفَسَيِصريُ ِإََل َعَمِل َأهأ ُل السََّعاَدِة فَ يُ َيسَُّروَن »السََّعاَدِة، َوَأمَّا َمنأ َكاَن ِمنَّا ِمنأ َأهأ َأمَّا َأهأ

ُل الرََّقاَوِة فَ يُ َيسَُّروَن ِلَعمَ ِلَعَمِل السََّعاَدِة، َوأَ  ُمت ََّفق   .يَةَ اْلأ  ﴾ا َمنأ َأعأَطى َوات ََّقىفََأمَّ ﴿ثَّ يَ َرَأ: « ِل الرََّقاَوةِ مَّا َأهأ
 َعَليأِه.

َاِفُظ ابأُن َحَجٍر ِف  :(َِمأَصَرة  ) َفُع ِبِه ئِيُس ِهَي َعًصا َأوأ َيِضيب  َُيأِسُكُه الرَّ ) (:فَ تأِح الأَباِري)يَاَل اْلأ أَ َعَليأِه َوَيدأ لِيَ تَ وَكَّ
َُأَت اْلأَ  ؛َوَُسِ َيتأ ِبَذِلكَ  ،َعنأُه َوُيِررُي ِبِه ِلَما يُرِيدُ  ُُأَمُل  َا  ِر َغالِبً ِْلََّنَّ َهاصأ َتَصَر الرَُّجُل  ،ا ِلَِلتِ َكاِء َعَلي أ َوِف الل َغِة اخأ
َصَرةَ   .طأَرقَ َأيأ أَ  (:فَ َنكَّسَ ) .(ِإَذا َأمأَسَك الأِمخأ

 

َاِدي َِديُث اْلأ نَ  اْلأ  َوالثَََّلثُ وأ
عأُت ِمث ألَ  لََّم ُخطأَبًة َما َسَِ ََ َُوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو ُ َعنأُه، يَاَل: َخَطَب َر َها َيط ، يَاَل: َعنأ أََنٍس َرِضَي اَّللَّ

ُتمأ َيلِ » تُ َلوأ تَ عأَلُموَن َما َأعأَلُم َلَضِحكأ َُوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَليأِه يَاَل: فَ َغطَّى َأصأحَ  «مأ َكِثريًايًَل، َولََبَكي أ اُب َر
لَّ  ََ  ُمت ََّفق  َعَليأِه. .َْلُمأ َخِنني   ،َم ُوُجوَهُهمأ َو

َماُ  ا  ِِ ِمَن الصَّوأ  َراقِ نٍَّة َوانأتِ َكاُء َمَع غُ بُ ُهَو الأ  :اِء الأُمعأَجَمةِِبْلأَ : ِننيُ اْلأَ ): (ِرََيِض الصَّاِْلِنيَ ِف ) لن ََّوِوي  يَاَل اْلأِ

 (.نأفِ اْلأَ 
 

َِديُث الثَّاِن  نَ  اْلأ  َوالثَََّلثُ وأ
ٍرو اْلأَ  َعنأ  َبَة بأِن َعمأ ُعوٍد ُعقأ ِري ِ َأِب َمسأ ُ َعنأُه، نأَصاِريِ  الأَبدأ َُوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليأِه  يَاَل: َجاءَ  َرِضَي َاَّللَّ رَُجل  ِإََل َر

لََّم، ََ ، ِإِن ِ وَ  َو َُوَل اَّللَِّ ِل ُفََل ِة الأ اَّللَِّ َْلََتََخَُّر َعنأ َصََل فَ َقاَل: ََي َر ٍن، ِمَّا يُِطيُل بَِنا ِفيَها، يَاَل: َفَما َغَداِة ِمنأ َأجأ
َمٍَِذ، ِعَظٍة ِمنأُه يَ وأ لََّم َيط  َأَشدَّ َغَضًبا ِف َموأ ََ ِإنَّ ِمنأُكمأ  ،ََي أَي  َها النَّاسُ » يَاَل: ثَّ  رَأَيأُت النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَليأِه َو

، فَِإنَّ ِفيِهُم الأ   ُمت ََّفق  َعَليأِه.« اَجةِ ا اْلأَ َكِبرَي، َوالضَِّعيَف، َوذَ ُمنَ فِ رِيَن، َفأَي ُكمأ َما َصلَّى ِِبلنَّاِس فَ لأُيوِجزأ
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َِديُث الثَّاِلثُ  نَ  اْلأ  َوالثَََّلثُ وأ
ٍرو َجرِ  ُ َعنأُه،هللِا الَبَجِليِ   بأِن َعبأدِ  يرِ َعنأ َأِب َعمأ َُولِ  َرِضَي َاَّللَّ رِ يَاَل: ُكنَّا ِعنأَد َر لََّم ِف َصدأ ََ   هللِا َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو

 ِمنأ ُمَضَر، َبلأ ُكل ُهمأ ِمنأ مأ الن ََّهاِر، َفَجاَءُه يَ وأ   ُحَفاة  ُعَراة  ُُمأَتاِب النِ َماِر َأِو الأَعَباِء، ُمتَ َقلِ ِدي الس ُيوِف، َعامَّتُ هُ 
لََّم ِلَما رََأى ِِبِمأ ِمَن الأَفاَيِة، َفَدَخَل ثَّ َخَرَج، فَ  ،ُمَضرَ  ََ َُوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَليأِه َو ُه َر َأَمَر ِبََلًَل َفَأذََّن فَ َتَمعََّر َوجأ

يَةِ  ﴾ نَ فأٍس َواِحَدةٍ َلَقُكمأ ِمنأ اُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي خَ ََي َأي  َها النَّ ﴿» َوَأَياَ ، َفَصلَّى ثَّ َخَطَب فَ َقاَل:  :ِإََل آِخِر اْلأ
ِر: َوا ،﴾رَِييًباِإنَّ هللاَ َكاَن َعَليأُكمأ ﴿ رأ يََة الَِِّت ِف اْلَأ َتَصدََّق  ﴾دََّمتأ ِلَغٍد َوات َُّقوا هللاَ س  َما يَ ات َُّقوا هللاَ َولأتَ نأُظرأ نَ فأ ﴿ْلأ

ِبِه، ِمنأ َصاعِ رَُجل   ِه، ِمنأ ثَ وأ َفَجاَء رَُجل  ِمَن « َوَلوأ ِبِرقِ  ََأَرةٍ       َحَّتَّ يَالَ      بُ ر ِِه، ِمنأ َصاِع ََأرِِه  ِمنأ ِديَنارِِه، ِمنأ ِدرأَهَِ
، ثَّ تَ َتاَبَع النَّا ِأ َها، َبلأ َيدأ َعَجَز ِأ َكف ُه تَ عأِجُز َعن أ َنأَصاِر ِبُصرٍَّة َكاَد ِ ِمنأ َطَعاٍ  َوثَِياٍب،  ُس،اْلأ َمنيأ َحَّتَّ رَأَيأُت َكوأ

َُوُل هللاِ  َهَبة ، فَ َقاَل َر لََّم يَ تَ َهلَُّل، َكأَنَُّه ُمذأ ََ َُوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَليأِه َو َه َر لََّم: صَ  َحَّتَّ رََأيأُت َوجأ ََ لَّى هللُا َعَليأِه َو
َُنًَّة َحَسنَ » ََلِ   َأ ََنَّ ِف اْلأِ ُقصَ َمنأ  ُر َمنأ َعِمَل ِِبَا بَ عأَدُه، ِمنأ َغريأِ َأنأ يَ ن أ ُرَها، َوَأجأ ء ، ًة، فَ َلُه َأجأ  ِمنأ ُأُجورِِهمأ َشيأ

يِ ًََة، َكاَن َعَليأِه ِوزأرَُها ََ َُنًَّة  ََلِ   َأ ََنَّ ِف اْلأِ ُقَص مِ َوِوزأُر َمنأ َعِمَل ِِبَا ِمنأ بَ عأِدِه، مِ  ،َوَمنأ  نأ َأوأزَارِِهمأ نأ َغريأِ َأنأ يَ ن أ
ء   ِلم .« َشيأ  َرَواُه ُمسأ

َماُ  ا((ُُمأَتاِب النِ َمارِ ))  ََِ والنِ َماُر: مَجأ (: )ِرََيِض الصَّاِْلِنيَ ِف ) لن ََّوِوي  : يَاَل اْلأِ ، َوِهَي: ِكَساء  ِمنأ ُصوٍف َرةٍ ُع 
َِ ؤُ  رُ وَها ِف دأ َخَريُ ِبِسيَها يَ : ََل َأيأ (( ايهَ ابِ ُُمأتَ )) َوَمعأََن  ،َُمَطَّط   َوأبُ وَ )) م.هِ و لُهُ تَ َعاََل: : الأَقطأعُ ((اْلأ َوََثُوَد ﴿، َوِمنأهُ يَ وأ

َر ِِبلأَوادِ الَِّذي : ََنَُتوُه َوَيَطُعوهُ  ﴾َن َجابُوا الصَّخأ َهَبة  ) .(َأيأ ِتَنارَ َفاُء َواَلأ الصَّ ) الأُمَراُد ِبهِ  :(ُمذأ  .(ةُ َأ
 

َِديُث الرَّاِبُع   نَ َوالثَََّلثُ وأ اْلأ
رِ  َعنأ  َُوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعلَ  َرِضَي َاَّللَُّ َعنأهُ  تَ غأِلبَ  و بأنِ َعمأ لََّم أُ َأنَّ َر ََ ََِبٍأ      ِتَ ِبَاٍل يأِه َو فَ َقَسَمُه، فََأعأَطى      َأوأ 

فَ َواَّللَِّ ِإِن ِ َْلُعأِطي  ،َأمَّا بَ عأدُ »يأِه، ثَّ يَاَل: ثَّ َأثأََن َعلَ  رَِجاًَل َوتَ َرَك رَِجاًَل، فَ بَ َلَغُه َأنَّ الَِّذيَن تَ َرَك َعتَ ُبوا، َفَحِمَد اَّللََّ،
َواًما ِلَما َأَرى الرَُّجَل، َوَأدَُع الرَُّجَل، َوالَِّذي َأدَُع َأَحب  ِإََلَّ ِمَن الَِّذي زَِع ِف يُ ُلوِِبِمأ ِمَن اْلأَ  ُأعأِطي، َوَلِكنأ ُأعأِطي َأي أ

ُ ِف يُ ُلوِِبِمأ ِمَن الأ َلِع، َوأَ َواْلأَ  َواًما ِإََل َما َجَعَل اَّللَّ ُرو بأُن تَ غأِلبَ ريأِ، ِفيِهمأ عَ ِغََن َواْلأَ ِكُل َأي أ فَ َواَّللَِّ َما ُأِحب  َأنَّ َل « مأ
لََّم ُْحأَر الن ََّعمِ  ََ َُوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو  .َرَواُه الأُبَخاِري   .ِبَكِلَمِة َر
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َاِمسُ  ِديثُ اْلأَ  نَ  اْلأ  َوالثَََّلثُ وأ
عأدٍ  الرَّْحأَِن بأنِ  َعنأ َأِب ُْحَيأٍد َعبأدِ  ُ َعنأهُ  السَّاِعِدي ِ  ََ َُوَل اَّللَِّ  َرِضَي َاَّللَّ تَ عأَمَل َعاِمًَل،  َأنَّ َر َأ لََّم ا ََ َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو

، َهَذا َلُكمأ َعاِمُل ِحنَي فَ رََغ ِمنأ َعَمِلِه، فَ َقاَل: َفَجاَءُه الأ  َُوَل اَّللَِّ ِدَي َل  ،ََي َر َِ ِف ». فَ َقاَل َلُه: َوَهَذا ُأهأ َأَفَلَ يَ َعدأ
َدى َلَك َأ أ ََل؟ َِ أَيُ هأ َُوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَليأِه وَ « بَ يأِت أَبِيَك َوُأمِ َك، فَ َنَظرأ ِة، لََّم َعِريًَّة بَ عأَد الصَََّل ََ ثَّ َياَ  َر

ُلُه، ثَّ يَاَل:َوَأثأََن َعَلى اَّللَِّ ِبَِ  فَ َتَرهَّدَ  تَ عأِمُلُه، فَ َيأأتِيَنا فَ يَ ُقوُل: َهَذا ِمنأ َعاِملِ َأمَّا بَ عأُد، َفَما َِبُل الأ » ا ُهَو َأهأ  َنسأ
ِدَي َل، َأَفََل َعَمِلُكمأ  َدى َلُه أَ يَ َعَد ِف بَ يأِت أَبِيِه َوُأمِ ِه فَ نَ  ، َوَهَذا ُأهأ ي نَ فأُس ُُمَمٍَّد بَِيِدِه، فَ َوالَّذِ  ؟ ََل  أ َظَر: َهلأ يُ هأ

َ  الأ  ََل  ًَا ِإَلَّ َجاَء ِبِه يَ وأ َها َشي أ ا َجاَء ِبِه َلُه رَُغاء ، َوِإنأ َكاَنتأ ِقَياَمِة ََيأِمُلُه َعَلى ُعُنِقِه، ِإنأ َكاَن بَِعريً يَ ُغل  َأَحدُُكمأ ِمن أ
َعُر، فَ َقدأ بَ لَّغأتُ اَنتأ َشاًة َجاَء ِبَِ بَ َقَرًة َجاَء ِِبَا َْلَا ُخَوار ، َوِإنأ كَ  َُوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ فَ َقاَل أَبُ  «ا تَ ي أ  و ُْحَيأٍد: ثَّ رََفَع َر

لََّم َيَدهُ  ََ َرِة ِإبأطَيأهِ  َعَليأِه َو  ُمت ََّفق  َعَليأِه. .َحَّتَّ ِإَنَّ لَنَ نأظُُر ِإََل ُعفأ

َِديُث السَّاِدُس  نَ اْلأ  َوالثَََّلثُ وأ
َهاَعنأ عَ  ُ َعن أ َريَ َمرأَأِة الأ َأنَّ يُ َريأًرا َأََهَُّهمأ َشأأُن الأ  اِئَرَة َرِضَي اَّللَّ ََ ُزوِميَِّة الَِِّت  َُوَل َمخأ ، فَ َقاُلوا: َوَمنأ ُيَكلِ ُم ِفيَها َر تأ

امَ  ََ لََّم؟ فَ َقاُلوا: َوَمنأ ََيأَّتُِئ َعَليأِه ِإَلَّ ُأ ََ لَّمَ ُة بأُن زَيأدٍ اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَليأِه َو ََ َُوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَليأِه َو  ؟، ِحب  َر
لََّم: ََ َُوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَليأِه َو اَمُة، فَ َقاَل َر ََ َفُع ِف َحدٍ  ِمنأ حُ » َفَكلََّمُه ُأ َتَطَب، ثَّ  «؟ُدوِد اَّللَِّ َأَترأ ثَّ َياَ  فَاخأ

َلَك الَّ »يَاَل:  َا َأهأ ََّ َلُكمأ ذِ ِإ َرَق ِفي يَن يَ ب أ ََ َرَق ِفيِهُم الرَّرِيُف تَ رَُكوُه، َوِإَذا  ََ ُمأ َكانُوا ِإَذا  ِهُم الضَِّعيُف َأيَاُموا َعَليأِه َأَّنَّ
َرَيتأ َلَقَطعأُت َيَدَهاَلوأ َأنَّ فَاِطَمَة بِنأَت ُُمَمَّ  ،دَّ، َواُمأُ اَّللَِّ اْلأَ  ََ  ِه.ُمت ََّفق  َعَليأ  «ٍد 

 

َِدي نَ  ُث السَّاِبعُ اْلأ  َوالثَََّلثُ وأ
َها ََأ َتُكنأ َيَضتأ مِ  َعنأ َعاِئَرَة َرِضَي اَّللَُّ َعن أ َتِعينُ َها ِف ِكَتابَِتَها، َو ِأ َتسأ ًَا، َياَلتأ َْلَا َأنَّ َبرِيَرَة َجاَء نأ ِكَتابَِتَها َشي أ

ِلِك، فَِإنأ َأَحب وا َأنأ َأيأِضَي عَ  ِأ َذِلَك َبرِيَرُة  ،َل  ُؤكِ ِك َوَيُكوَن َوََل نأِك ِكَتابَ تَ َعاِئَرُة: ارأِجِعي ِإََل َأهأ فَ َعلأُت، َفذََكَر
َُأَتِسَب َعَليأ  ِأ َأنأ  ا، َويَاُلوا: ِإنأ َشاَء ِلَها، فَأَبَ وأ َعلأ َوَيُكوَن َوََل ِْلَهأ َُوِل اَّللَِّ َصلَّى ؤُ ِك، فَ لأتَ فأ ِأ َذِلَك ِلَر ِك لََنا، َفذََكَر

 ََ لََّم: هللُا َعَليأِه َو ََ َُوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَليأِه َو َا ،َأعأِتِقيفَ  اب أَتاِعي»لََّم، فَ َقاَل َْلَا َر ََّ  ثَّ يَا َ « ُء ِلَمنأ َأعأَتقَ َوََل الأ  فَِإ
لََّم، فَ َقاَل:  ََ َُوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو َّتُِطوَن ُشُروطًا لَيأَستأ ِف »َر ََ َشرأطًا ؟  ِكَتاِب اَّللَِّ َما َِبُل ُأََنٍس َيرأ َّتَ َمِن اشأ

ََ ِماَئَة َمرَّةٍ  َثقُ  ،لَيأَس ِف ِكَتاِب اَّللَِّ فَ َليأَس َلُه، َوِإنأ َشَر َُ اَّللَِّ َأَحق  َوَأوأ  ِه.ُمت ََّفق  َعَليأ  «َشرأ
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َِديُث الثَّاِمُن  نَ اْلأ  َوالثَََّلثُ وأ
لَّ  َرِضَي اَّللَُّ َعنأُه، َعنأ َأِب ُهَري أَرةَ  ََ َُوِلِه َصلَّى هللُا َعَليأِه َو َياَ  ِف النَّاِس َفَحِمَد  ،َم َمكَّةَ يَاَل: َلمَّا فَ َتَح اَّللَُّ َعَلى َر

َ َوَأثأََن َعَليأِه، ثَّ يَاَل:  َ َحَبَس َعنأ َمكََّة الأ »اَّللَّ َُو ِإنَّ اَّللَّ َها َر لََّط َعَلي أ ََ ِمِننَي، فَِإَّنََّ َلهُ َوالأ ِفيَل، َو َُِل  ِْلََحٍد َكاَن  ا ََل ُمؤأ

اعَ  ََ َا ُأِحلَّتأ َل  َا ََل يَ بأِلي، َوِإَّنَّ َُِل  ِْلََحٍد بَ عأِدي، َفََل ًة ِمنأ ََّنَاٍر، َوِإَّنَّ  َُِل    َُيأتَ َلى َشوأُكَها، َوََل ُر َصيأُدَها، َوََل  يُ نَ فَّ  
اِيطَتُ َها ِإَلَّ ِلُمنأِرٍد، َوَمنأ يُِتَل َلُه يَِتيل   َعبَّاُس: ِإَلَّ ، فَ َقاَل الأ «َوِإمَّا َأنأ يُِقيدَ  ،ىِإمَّا َأنأ يُ فأدَ  :ُهَو ِبَريأِ النََّظَريأنِ ف َ  ََ

لَّمَ  .ُلُه ِلُقُبوِرََن َوبُ ُيوتَِناذأِخَر، فَِإَنَّ َْنأعَ اْلأِ  ََ َُوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو َرُجل       اٍه فَ َقاَ  أَبُو شَ « ذأِخرَ ِإَلَّ اْلأِ : »فَ َقاَل َر
ِل الأ  َُوَل اَّللَِّ فَ َقاَل: اكأ       َيَمنِ ِمنأ َأهأ َُوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَليأهِ  .تُ ُبوا َل ََي َر لََّم: فَ َقاَل َر ََ تُ ُبوا ِْلَِب َشاهٍ » َو  «اكأ
 ِه. ُمت ََّفق  َعَليأ 

 

ُع  َِ َِديُث التَّا نَ اْلأ  َوالثَََّلثُ وأ
ُهَما،  هللاِ  َعنأ َجاِبِر بأِن َعبأدِ  َنأَصاِريِ  َرِضَي اَّللَُّ َعن أ َُوَل هللِا َصلَّى هللاُ اْلأ ِننَي  يَاَل: ِإنَّ َر َِ َع  لََّم َمَكَث ِتسأ ََ َعَليأِه َو

لََّم َحاجٌّ، فَ َقدِ  ََ َُوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو  الأَمِديَنَة َبَرر  َكِثري ، ُكل ُهمأ  َ ََأ ََيُجَّ، ثَّ َأذََّن ِف النَّاِس ِف الأَعاِشَرِة، َأنَّ َر
َنا َمَعُه، حَ  لََّم، َويَ عأَمَل ِمثأَل َعَمِلِه، َفَخَرجأ ََ َُوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَليأِه َو َفِة، َّتَّ يَ لأَتِمُس َأنأ َيَأََتَّ ِبَر َُلي أ َنا َذا اْلأ  َأتَ ي أ

َاُء بِنأُت ُعَميأٍس ُُمَمََّد بأَن َأِب  ِأ َأَسأ َُوِل هللِا َصلَّى هللاُ عَ فَ َوَلَد َلتأ ِإََل َر ََ ٍر، فََأرأ َنُع؟ َياَل:  َبكأ لََّم: َكيأَف َأصأ ََ َليأِه َو
رِِمي» ٍب َوَأحأ تَ ثأِفِري بِثَ وأ َأ لََّم ِف « اغأَتِسِلي، َوا ََ َُوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو َواَء، َفَصلَّى َر ِجِد، ثَّ رَِكَب الأَقصأ  الأَمسأ

َ َيَديأِه، ِمنأ رَاِكٍب َوَماٍش، َوَعنأ َحَّتَّ  ُِ ِإََل َمدِ  َبَصِري َبنيأ ِأ ِبِه ََنيَ ُتهُ َعَلى الأبَ يأَداِء، َنَظرأ تَ َو َأ  ََيِيِنِه ِمثأَل َذِلَك، ِإَذا ا
 ََ َُوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو َ َأرأُهِرََن، َوَعَليأِه يَ نأِزُل الأُقرأآُن، لَّ َوَعنأ َيَسارِِه ِمثأَل َذِلَك، َوِمنأ َخلأِفِه ِمثأَل َذِلَك، َوَر َم َبنيأ

ٍء َعِملأَنا ِبِه، فََأَهلَّ ِِبلت َّوأِحيدِ  ُهمَّ، لَب َّيأَك، لَب َّيأَك ََل َشرِيَك َلَك ب َّيأَك اللَّ لَ »: َوُهَو يَ عأِرُف ََتأِويَلُه، َوَما َعِمَل ِبِه ِمنأ َشيأ
َد َوالنِ عأ  َمأ َُوُل هللِا َوَأَهلَّ النَّاُس ِِبََذا الَِّذي يُِهل  « َمَة َلَك، َوالأُملأَك ََل َشرِيَك َلكَ لَب َّيأَك، ِإنَّ اْلأ وَن ِبِه، فَ َلمأ يَ ُردَّ َر

لََّم تَ لأِبيَ َتهُ  ََ َُوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَليأِه َو ًَا ِمنأُه، َوَلِزَ  َر لََّم َعَليأِهمأ َشي أ ََ َجاِبر  َرِضَي هللُا َعنأُه: ، يَاَل َصلَّى هللُا َعَليأِه َو
َن ف َ  تَ َلَم الر كأ َأ َنا الأبَ يأَت َمَعُه، ا َرَة، َحَّتَّ ِإَذا َأتَ ي أ َنا نَ عأِرُف الأُعمأ جَّ، َلسأ َنا نَ نأِوي ِإَلَّ اْلَأ َرَمَل َثََلًَث َوَمَرى َأرأبَ ًعا، ثَّ َلسأ

ُذوا ِمنأ ﴿ َأ:، فَ َقرَ نَ َفَذ ِإََل َمَقاِ  ِإب أَراِهيَم َعَليأِه السَََّل ُ  َ الأبَ يأِت،  ﴾َمَقاِ  ِإب أَراِهيَم ُمَصلاى َواَتَِّ َنُه َوَبنيأ َفَجَعَل الأَمَقاَ  بَ ي أ
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ٍ  بأنِ  ُُمَمَّدِ  بأنُ  َجعأَفرُ يَاَل ) َِديَث َعنأ أَبِيِه َعنأ َجاِبرٍ الَِّذي َعِليِ  بأِن ُحَسنيأ َوََل      َأِب يَ ُقوُل َفَكاَن  (:َرَوى َهَذا اْلأ
لََّم عأَلُمُه ذََكَرُه ِإَلَّ َعِن النَِّبِ  صَ أَ  ََ ِ     لَّى هللُا َعَليأِه َو َعَتنيأ َرُأ ِف الرَّكأ ُيلأ ََي أَي  َها ﴿وَ  ﴾ُيلأ ُهَو هللُا َأَحد  ﴿ :: َكاَن يَ قأ

تَ َلَمُه، ثَّ َخَرَج ِمَن الأَباِب ِإََل ال ،﴾نَ الأَكاِفُرو  َأ ِن فَا ِإنَّ الصََّفا ﴿َلمَّا َدََن ِمَن الصََّفا يَ َرَأ: صََّفا، ف َ ثَّ رََجَع ِإََل الر كأ
َلَة، فَ َبَدَأ ِِبلصََّفا، فَ َرِيَي َعَليأِه، َحَّتَّ « َأبأَدُأ ِبَا َبَدَأ هللُا ِبهِ » ﴾لأَمرأَوَة ِمنأ َشَعائِِر هللاِ وا َبَل الأِقب أ تَ قأ َأ  رََأى الأبَ يأَت فَا

َُه، َويَا ،فَ َوحََّد هللاَ  ُد َوُهوَ »َل: وََكَبَّ َمأ َدُه ََل َشرِيَك َلُه، َلُه الأُملأُك َوَلُه اْلأ ، ََل ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللاُ َوحأ ٍء َيِدير   َعَلى ُكلِ  َشيأ
َدهُ  َزاَب َوحأ َحأ َدُه، َأْنأََز َوعأَدُه، َوَنَصَر َعبأَدُه، َوَهَزَ  اْلأ َ َذِلَك، يَ  َدَعا بَ ثَّ « ِإَلَه ِإَلَّ هللُا َوحأ ِمثأَل َهَذا َثََلَث  الَ نيأ

َعى، َحَّتَّ ِإَذا َصِعَدَتَ  ََ ، ثَّ نَ َزَل ِإََل الأَمرأَوِة، َحَّتَّ ِإَذا انأَصبَّتأ َيَدَماُه ِف َبطأِن الأَواِدي  ٍِ َمَرى، َحَّتَّ َأَتى  َمرَّا
َلوأ َأِن ِ »لأَمرأَوِة، فَ َقاَل: اَن آِخُر َطَواِفِه َعَلى االأَمرأَوَة، فَ َفَعَل َعَلى الأَمرأَوِة َكَما فَ َعَل َعَلى الصََّفا، َحَّتَّ ِإَذا كَ 

َرًة، َفَمنأ َكاَن ِمنأُكمأ لَيأَس َمعَ  َي، َوَجَعلأتُ َها ُعمأ َدأ َُِق اْلأ ََأ َأ  ُِ بَ رأ َتدأ َأ بَ لأُت ِمنأ َأمأِري َما ا تَ قأ َأ ي  فَ لأَيِحلَّ، هُ ا  َهدأ
َرةً  َعلأَها ُعمأ ََُراَيُة بأ «َولأَيجأ َُوَل هللِا، أَِلَعاِمَنا َهَذا َأ أ ِْلَ ، فَ َقاَ   َُوُل ُن َماِلِك بأِن ُجعأُرٍم، فَ َقاَل: ََي َر َبٍد؟ َفَربََّك َر

َرى، َويَاَل:  ُخأ لََّم َأَصاِبَعُه َواِحَدًة ِف اْلأ ََ َرُة ِف »هللِا َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو ج ِ َدَخَلِت الأُعمأ ِ «  اْلَأ  «َأَبدٍ  ََل َبلأ ِْلََبدٍ »َمرََّتنيأ
َها ِمَّنأ  َوَيِد َ  لََّم، فَ َوَجَد َفاِطَمَة َرِضَي هللُا َعن أ ََ ِن النَِّبِ  َصلَّى هللُا َعَليأِه َو َحلَّ، َولَِبَستأ ثَِياًِب  َعِليٌّ ِمَن الأَيَمِن بُِبدأ

َها، فَ َقاَلتأ  ، فَأَنأَكَر َذِلَك َعَلي أ َتَحَلتأ َكاَن َعِليٌّ يَ ُقوُل، ِِبلأِعَراِق: َفَذَهبأُت يَاَل: فَ  .ِِبََذا : ِإنَّ َأِب َأَمَرِن َصِبيًغا، َواكأ
َُوِل هللاِ  ِتًيا ِلَر تَ فأ ، ُمسأ لََّم ُُمَرِ ًشا َعَلى فَاِطَمَة ِللَِّذي َصنَ َعتأ ََ َُوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو لََّم ِإََل َر ََ  َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو

ِأ َعنأُه، فََأخأ  َها، فَ َقاَل: ِفيَما ذََكَر ُِ َذِلَك َعَلي أ ، مَ »ََبأتُُه َأِن ِ َأنأَكرأ جَّ؟َصَدَيتأ َصَدَيتأ « اَذا يُ لأَت ِحنَي فَ َرضأَت اْلَأ
َُوُلكَ  ُهمَّ، ِإِن ِ ُأِهل  يُ لأُت: اللَّ  :يَالَ  َُِ »يَاَل:  .ِبَا َأَهلَّ ِبِه َر َي َفََل  َدأ ِي يَاَل: َفَكاَن مَجَاعَ « ل  فَِإنَّ َمِعَي اْلأ َدأ ُة اْلأ

لََّم ِماَئًة، يَاَل: فَ  ََ لَّ النَّاُس ُكل ُهمأ َوَيصَُّروا، حَ الَِّذي َيِدَ  ِبِه َعِليٌّ ِمَن الأَيَمِن َوالَِّذي أََتى ِبِه النَِّب  َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو
ي ، ف َ  لََّم َوَمنأ َكاَن َمَعهُ َهدأ ََ ُ  الّتَّأِويَِة ت َ ِإَلَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو جِ ، َورَِكَب َلمَّا َكاَن يَ وأ َوجَُّهوا ِإََل ِمًَن، فََأَهل وا ِِبْلَأ

َر، ثَّ  َر َوالأَمغأِرَب َوالأِعَراَء َوالأَفجأ َر َوالأَعصأ لََّم، َفَصلَّى ِِبَا الظ هأ ََ َُوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَليأِه َو  َمَكَث َيِليًَل َحَّتَّ َر
لَّ طََلَعِت ا ََ َُوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو َرُب َلُه بَِنِمَرَة، َفَساَر َر ُس، َوَأَمَر ِبُقبٍَّة ِمنأ َشَعٍر ُتضأ َم َوََل َتُرك  يُ َريأش  لرَّمأ

َاِهِليَِّة، فََأجَ  َنُع ِف اْلأ ََراِ ، َكَما َكاَنتأ يُ َريأش  َتصأ َعِر اْلأ لََّم اِإَلَّ َأنَُّه َواِيف  ِعنأَد الأَمرأ ََ َُوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو َز َر
َواِء، فَ ُرِحَلتأ ِإذَ  َحَّتَّ َحَّتَّ أََتى َعَرَفَة، فَ َوَجَد الأُقبََّة َيدأ ُضرَِبتأ َلُه بَِنِمَرَة، فَ نَ َزَل ِِبَا،  ُس َأَمَر ِِبلأَقصأ ا زَاَغِت الرَّمأ

ِمُكمأ َهَذاِإنَّ ِدَماءَُكمأ َوَأمأَواَلُكمأ َحَرا   َعَليأُكمأ، َكُحرأمَ » َويَاَل:َلُه، فَأََتى َبطأَن الأَواِدي، َفَخَطَب النَّاَس  ِف  ،ِة يَ وأ
رُِكمأ َهَذا، ِف بَ َلدُِكمأ َهَذا، َأََل  َاَشهأ ُضوع ، َوِدَماُء اْلأ َُأَت َيَدَميَّ َموأ َاِهِليَِّة  ٍء ِمنأ َأمأِر اْلأ ُضوَعة ، َوِإنَّ ُكل  َشيأ  ِهِليَِّة َموأ
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عأٍد فَ َقتَ َلتأهُ هُ  ََ َّتأِضًعا ِف َبِّن  َاِرِث، َكاَن ُمسأ ُضوع ، َأوََّل َدٍ  َأَضُع ِمنأ ِدَمائَِنا َدُ  ابأِن رَبِيَعَة بأِن اْلأ َاِهِليَِّة َموأ َذيأل ، َوِرَِب اْلأ
َََِماِن َموأُضوع  ُكل ُه، فَات َُّقوا هللاَ ِرَِب َعبَّاِس بأِن َعبأِد الأُمطَِّلِب، فَِإنَُّه  ،َوَأوَُّل ِرًِب َأَضُع ِرَِبَنَ  ُوُهنَّ  َُ  ِف النِ َساِء، فَِإنَُّكمأ َأَخذأ

َرُهونَ  َللأُتمأ فُ ُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة هللِا، َوَلُكمأ َعَليأِهنَّ َأنأ ََل يُوِطَأَن فُ ُرَشُكمأ َأَحًدا َتكأ َتحأ َأ نَّ ُه، فَِإنأ فَ َعلأَن َذِلَك فَاضأرِبُوهُ هللِا، َوا
ُت ِفيُكمأ َما َلنأ تَ  َوُُتُنَّ ِِبلأَمعأُروِف، َوَيدأ تَ رَكأ ُتمأ ِبِه،  َضرأًِب َغريأَ ُمََب ٍِح، َوَْلُنَّ َعَليأُكمأ ِرزأيُ ُهنَّ وَِكسأ ِضل وا بَ عأَدُه ِإِن اعأَتَصمأ

، َفَما أَن أُتمأ يَائُِلوَن؟ أَُلوَن َعّنِ  َهُد أَنََّك َيدأ بَ لَّغأتَ يَاُلوا: نَ « ِكَتاُب هللِا، َوأَن أُتمأ ُتسأ َت، ف َ رأ َبِعِه  َقالَ  َوَأدَّيأَت َوَنَصحأ ِبِِصأ
، اللَّ اللَّ » :السَّبَّابَِة، يَ رأفَ ُعَها ِإََل السََّماِء َويَ نأُكتُ َها ِإََل النَّاسِ  َهدأ هَ ُهمَّ، اشأ ، ثَّ َأذََّن، ثَّ َأيَاَ  « دأ ُهمَّ، اشأ ٍِ َثََلَث َمرَّا

َُوُل هللِا َصلَّى هللاُ َفَصلَّى الظ هأ  ًَا، ثَّ رَِكَب َر نَ ُهَما َشي أ ََأ ُيَصلِ  بَ ي أ َر، َو لََّم، َحَّتَّ أََتى َر، ثَّ َأيَاَ  َفَصلَّى الأَعصأ ََ  َعَليأِه َو
َ َيدَ  ، َوَجَعَل َحبأَل الأُمَراِة َبنيأ ِِ َواِء ِإََل الصََّخَرا ِيَف، َفَجَعَل َبطأَن ََنيَِتِه الأَقصأ َلَة، فَ َلمأ يَ َزلأ َواِيًفا يأ الأَموأ َبَل الأِقب أ تَ قأ َأ ِه، َوا

اَمَة َخلأَفُه، َوَدَفَع رَ  ََ َرُة يَِليًَل، َحَّتَّ َغاَب الأُقرأُص، َوَأرأَدَف ُأ ُس، َوَذَهَبِت الص فأ َُوُل هللِا َصلَّى هللاُ َحَّتَّ َغَرَبِت الرَّمأ
َواِء ا لََّم َوَيدأ َشَنَق ِللأَقصأ ََ ِلِه، َويَ ُقوُل بِيَ َعَليأِه َو ِرَك رَحأ َها لَُيِصيُب َموأ ََ ََن لز َِماَ ، َحَّتَّ ِإنَّ رَأأ أَي  َها النَّاُس، »ِدِه الأُيمأ

َعَد، َحَّتَّ أََتى الأُمزأدَ « السَِّكيَنَة السَِّكيَنةَ  َِباِل َأرأَخى َْلَا َيِليًَل، َحَّتَّ َتصأ ى ِِبَا الأَمغأِرَب ِلَفَة، َفَصلَّ ُكلََّما َأَتى َحبأًَل ِمَن اْلأ
َُوُل هللِا َصلَّى هللاُ  َطَجَع َر ًَا، ثَّ اضأ نَ ُهَما َشي أ ََأ ُيَسبِ حأ بَ ي أ ، َو ِ َََِذاٍن َواِحٍد َوِإيَاَمَتنيأ لََّم َحَّتَّ طََلَع َوالأِعَراَء  ََ  َعَليأِه َو

َََِذاٍن  َر، ِحنَي تَ َبنيََّ َلُه الص بأُح،  ُر، َوَصلَّى الأَفجأ َواَء، حَ الأَفجأ َبَل َوِإيَاَمٍة، ثَّ رَِكَب الأَقصأ تَ قأ َأ ََراَ ، فَا َعَر اْلأ َّتَّ أََتى الأَمرأ
َفَر ِجداا، َفَدَفَع يَ بأَل أَ  َأ َُه َوَهلََّلُه َوَوحََّدُه، فَ َلمأ يَ َزلأ َواِيًفا َحَّتَّ َأ َلَة، َفَدَعاُه وََكَبَّ ُس، َوَأرأَدَف الأَفضأ نأ الأِقب أ َل  َتطأُلَع الرَّمأ

لَّ  ََ َُوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو يًما، فَ َلمَّا َدَفَع َر َِ ِأ ِبِه رُُعن  ََيأرِيَن، بأَن َعبَّاٍس، وََكاَن رَُجًَل َحَسَن الرَّعأِر أَب أَيَض َو َم َمرَّ
لَّ  ََ َُوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَليأِه َو ُل يَ نأظُُر ِإلَيأِهنَّ، فَ َوَضَع َر َهُه َم َيَدهُ َفَطِفَق الأَفضأ ِه الأَفضأِل، َفَحوََّل الأَفضأُل َوجأ  َعَلى َوجأ

َخِر َعَلى لََّم َيَدُه ِمَن الرِ قِ  اْلأ ََ َُوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَليأِه َو َخِر يَ نأظُُر، َفَحوََّل َر ِه الأَفضأِل، َيصأِرُف وَ  ِإََل الرِ قِ  اْلأ جأ
َخِر يَ نأظُرُ  َهُه ِمَن الرِ قِ  اْلأ طَ َوجأ َأ َلَك الطَّرِيَق الأُو ََ ٍر، َفَحرََّك َيِليًَل، ثَّ  َرِة ، َحَّتَّ أََتى َبطأَن ُُمَسِ  َمأ ى الَِِّت ََتأُرُج َعَلى اْلأ

، ُيَكَبِ ُ  ٍِ َرَة الَِِّت ِعنأَد الرََّجَرِة، فَ َرَماَها ِبَسبأِع َحَصَيا َمأ َى، َحَّتَّ أََتى اْلأ َهاالأُكَبأ ِف،  ، َمَع ُكلِ  َحَصاٍة ِمن أ َذأ َحَصى اْلأ
تِ نَي بَِيِدِه، ثَّ َأعأَطى َعِلياا َِ رََكُه ِف  ،َرَمى ِمنأ َبطأِن الأَواِدي، ثَّ انأَصَرَف ِإََل الأَمنأَحِر، فَ َنَحَر َثََلًَث َو فَ َنَحَر َما َغََبَ، َوَأشأ

َعٍة، َفُجِعَلتأ ِف يِ  ِيِه، ثَّ َأَمَر ِمنأ ُكلِ  َبَدنٍَة بَِبضأ ، فََأَكََل ِمنأ ْلَأِمَها وَ َهدأ ٍر، َفطُِبَختأ َُوُل دأ َشِرَِب ِمنأ َمَرِيَها، ثَّ رَِكَب َر
َر، فَأََتى َبِّن َعبأِد الأُمطَّلِ  لََّم فََأفَاَض ِإََل الأبَ يأِت، َفَصلَّى ِبَكَّةَ الظ هأ ََ ُقوَن َعَلى َزمأَزَ ، فَ َقاَل: هللِا َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو ِب، َيسأ

َقايَِتُكمأ لَنَ َزعأُت َمَعُكمأ » َِ َرَواُه  .فَ َناَوُلوُه َدلأًوا َفَرِرَب ِمنأهُ  «انأزُِعوا، َبِّن َعبأِد الأُمطَِّلِب، فَ َلوأََل َأنأ يَ غأِلَبُكُم النَّاُس َعَلى 
ِلم .  ُمسأ
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َِديُث  َرأبَ ُعونَ اْلأ  اْلأ
ِ اْلأَ  ُأ  ِ َعنأ  َصنيأ َعِت النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَليأِه وَ  ،َهاَرِضَي اَّللَُّ َعن أ  ةِ ْحأَِسيَّ اْلُأ َا َسَِ لََّم ََيأُطُب ِف َحجَِّة الأَوَداِع، َوُهَو َأَّنَّ ََ

تُ عأِمَل َعَليأُكمأ َعبأد  يَ ُقودُُكمأ ِبِكَتاِب هللِا، فَاَسأَُعوا َلُه َوَأِطيُعوا»يَ ُقوُل:  َأ ِلم . «َوَلِو ا  َرَواُه ُمسأ
 

َاِدي َوا َِديُث اْلأ َرأبَ ُعونَ اْلأ  ْلأ
ََلَن الأَباِهلِ  بأنِ  ي ِ ُأَماَمَة ُصدَ  َعنأ َأِب  ُ َعنأهُ  ي ِ َعجأ عأتُ يَالَ ، َرِضَي َاَّللَّ َُولَ  : َسَِ لََّم ََيأُطُب ِف  َر ََ ُ َعَليأِه َو هللِا َصلَّى اَّللَّ

ََأَسُكمأ، َوصُ »فَ َقاَل:  ،َوَداعِ َحجَِّة الأ  رَُكمأ، َوَأد وا زَكَ ات َُّقوا اَّللََّ رَبَُّكمأ، َوَصل وا  اَة َأمأَواِلُكمأ، َوَأِطيُعوا َذا وُموا َشهأ
ُخُلوا َجنََّة رَبِ ُكمأ  ،َأمأرُِكمأ   (.َهَذا َحِديث  َحَسن  َصِحيح  )َويَاَل: ،الّتِ أِمِذي   َرَواهُ  «َتدأ

 

َِديُث  َرأبَ ُعونَ  الثَّاِن اْلأ  َواْلأ
ُهمَ  ُ َعن أ لََّم َخَطَب النَّاَس يَ وأ َعِن ابأِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ ََ َُوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو رِ ا، َأنَّ َر ََي َأي  َها »فَ َقاَل:  ،َ  النَّحأ

ٍ  َهَذا؟ ،النَّاسُ  ٍر َهذَ »يَاَل:  .، يَاُلوا: بَ َلد  َحَرا   «َذا؟فََأي  بَ َلٍد هَ »يَاَل:  .َحَرا   ، يَاُلوا: يَ وأ   «َأي  يَ وأ ، «؟افََأي  َشهأ
ر  َحَرا    ِمُكمأ َهَذا، ِف بَ َلدُِكمأ َهَذا، َكُحرأَمِة ي َ   عأَراَضُكمأ َعَليأُكمأ َحَرا   َفِإنَّ ِدَماءَُكمأ َوَأمأَواَلُكمأ َوأَ »يَاَل:  .يَاُلوا: َشهأ وأ

رُِكمأ َهَذا هُ «ِف َشهأ ََ يَاَل ابأُن َعبَّاٍس       «؟للَُّهمَّ َهلأ بَ لَّغأتُ ا ؟لَّغأتُ اللَُّهمَّ َهلأ ب َ » فَ َقاَل: ،، فََأَعاَدَها ِمَرارًا، ثَّ َرَفَع رَأأ
ُهَما: فَ َوالَِّذي نَ فأِسي بَِيِدِه، ِإَّنََّ  ُ َعن أ   تَ رأِجُعوا بَ عأِدي ُكفَّارًابأِلِغ الرَّاِهُد الَغاِئَب، ََل ي ُ فَ لأ »      ا َلَوِصي َُّتهُ ِإََل ُأمَِّتهِ َرِضَي اَّللَّ

 .َرَواُه الأُبَخاِري   «اَب بَ عأضٍ ِرُب بَ عأُضُكمأ رِيَ َيضأ 
 

َِديُث  َرأبَ ُعونَ  الثَّاِلثُ اْلأ  َواْلأ
ِلٍم ِإََل زَيأِد بأِن َأرأَيمَ  :يَالَ  ،َحيَّانَ  بأنِ  َيزِيدَ َعنأ  ََة َوُعَمُر بأُن ُمسأ َََبأ ُ بأُن  َنا ِإلَيأهِ  ،انأطََلقأُت َأََن َوُحَصنيأ  ،فَ َلمَّا َجَلسأ

ًا َكِثريًالَ  :يَاَل َلُه ُحَصنيأ   َُوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهِ  ،َقدأ َلِقيَت ََي زَيأُد َخريأ لَّمَ رََأيأَت َر ََ عأَت َحِديَثهُ  ، َو َِ  ،َوَسَِ َوَغَزوأ
ًا َكِثريًا ،َوَصلَّيأَت َخلأَفهُ  ،َمَعهُ  عأَت مِ  ،َلَقدأ َلِقيَت ََي زَيأُد َخريأ ث أَنا ََي زَيأُد َما َسَِ َُولِ َحدِ  لَّمَ  نأ َر ََ ُ َعَليأِه َو  .اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ّنِ   ،يََي ابأَن َأخِ  :يَالَ  َِ ِأ  دِ  ،َواَّللَِّ َلَقدأ َكَِبَ ُ  ينأُت َأعِ كُ   يَوَنِسيُت بَ عأَض الَّذِ  ،يَوَيُدَ  َعهأ َُوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِمنأ َر
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لَّمَ  ََ بَ ُلوا ،َعَليأِه َو ث أُتُكمأ َفاي أ ًما ِفيَنا  َيا َ  :ثَّ يَالَ  ُتَكلِ ُفونِيِه. َفََل  َوَما ََل  ،َفَما َحدَّ لََّم يَ وأ ََ ُ َعَليأِه َو َُوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َر
َُاا َعى  َ َمكََّة َوالأَمِديَنةِ  ،َخِطيًبا ِبَاٍء يُدأ أَي  َها  َأََل  ،َأمَّا بَ عأدُ » :ثَّ يَالَ  ،َظ َوذَكَّرَ َوَوعَ  ،َفَحِمَد اَّللََّ َوأَثأََن َعَليأهِ  ،َبنيأ

َا َأََن َبَرر  يُوِشُك َأنأ َيَأِتَ  ،النَّاسُ  ََّ َُوُل َرِبِ   فَِإ ِ َوَأََن ََتِرك  ِفيُكمأ ثَ قَ  ،فَُأِجيبَ  َر َُدى  ،َأوَُّْلَُما ِكَتاُب اَّللَِّ  :َلنيأ ِفيِه اْلأ
ِسُكوا ِبهِ  ،َوالن ورُ  َتمأ َأ ُل بَ يأِِت » :ثَّ يَالَ  ،َب ِفيهِ َوَرغَّ  ،ِكَتاِب اَّللَِّ َفَحثَّ َعَلى   ،«َفُخُذوا ِبِكَتاِب اَّللَِّ َوا رُُكُم  ،َوَأهأ ُأذَكِ 
ِل بَ يأِِت  اَّللََّ ِف  رُُكُم اَّللََّ ِف  ،َأهأ ِل بَ يأِِت  ُأذَكِ  رُُكُم اَّللََّ ِف  ،َأهأ ِل ب َ  ُأذَكِ  ُل بَ يأِتِه ََي زَيأدُ  :فَ َقاَل َلُه ُحَصنيأ   «يأِِت َأهأ  ؟َوَمنأ َأهأ

ِل بَ يأِتهِ أَلَيأ  ِل بَ يأِتهِ  :يَالَ  ؟َس ِنَساُؤُه ِمنأ َأهأ ُل بَ يأِتِه َمنأ حُ  ،ِنَساُؤُه ِمنأ َأهأ  ؟َوَمنأ ُهمأ  :ِرَ  الصََّدَيَة بَ عأَدُه. يَالَ َوَلِكنأ َأهأ
ِلم   :يَالَ  ؟َدَيةَ صَّ ِء ُحرَِ  الُكل  َهُؤََل :َوآُل َعبَّاٍس. يَالَ  ،َوآُل َجعأَفرٍ  ،َوآُل َعِقيلٍ  ،ي ٍ ُهمأ آُل َعلِ  :يَالَ   .نَ َعمأ. َرَواهُ ُمسأ

 

َرأبَ ُعونَ  َِديُث الرَّاِبُع َواْلأ  اْلأ
َبَة بأِن َعاِمرٍ  ُ َعنأُه، َعنأ ُعقأ لََّم َعلَ  َرِضَي َاَّللَّ ََ َُوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو ِننَي،  يَاَل: َصلَّى َر َِ َلى ُأُحٍد بَ عأَد ََثَاِن  ى يَ ت أ

َياِء َواْلأَ  َكالأُمَود ِعِ  َحأ ، ثَّ طََلَع الأ ِلْلأ ِِ َ ، وَ »فَ َقاَل:  ،ِمنأََبَ مأَوا َ َأيأِديُكمأ فَ َر ِعدَُكُم ِإِن ِ َبنيأ َأََن َعَليأُكمأ َشِهيد ، َوِإنَّ َموأ
َرى َعَليأُكمأ َأنأ ُترأ اْلأَ  ُت َأخأ ُض، َوِإِن ِ َْلَنأُظُر ِإلَيأِه ِمنأ َمَقاِمي َهَذا، َوِإِن ِ َلسأ َرى َعَليأُكمُ ِر وأ ن أَيا  ُكوا، َوَلِكّنِ  َأخأ الد 

لَّمَ  «َأنأ تَ َناَفُسوَها ََ َُوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو  ِه. ُمت ََّفق  َعَليأ  .يَاَل: َفَكاَنتأ آِخَر َنظأَرٍة َنَظرأُُتَا ِإََل َر
 

َاِمسُ  ِديثُ اْلأَ   رأبَ ُعونَ َواْلأَ  اْلأ
ِعيٍد اْلأُ  ََ رِ َعنأ َأِب  لََّم َجَلَس َعَلى ادأ ََ َُوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو ُ َعنأُه، َأنَّ َر ِإنَّ َعبأًدا »فَ َقاَل:  ،ِمنأََبِ لأ يِ  َرِضَي اَّللَّ

َتاَر َما ِعنأَدهُ  َ َما ِعنأَدُه، فَاخأ ن أَيا َما َشاَء، َوَبنيأ َرِة الد  تَِيُه ِمنأ َزهأ َ َأنأ يُ ؤأ ُ َبنيأ َُه اَّللَّ رٍ  «َخريَّ اَك َويَاَل: َفَدي أنَ  ،فَ َبَكى أَبُو َبكأ
َُوُل اَّللَِّ َصلَّ  .ِِبَِبئَِنا َوُأمََّهاتَِنا َنا َلُه، َويَاَل النَّاُس: انأظُُروا ِإََل َهَذا الرَّيأِخ، َُيأَِبُ َر لََّم َعنأ َعبأٍد فَ َعِجب أ ََ ى هللاُ َعَليأِه َو

تَِيُه ِمنأ  َ َأنأ يُ ؤأ َُه اَّللَُّ َبنيأ َ َما ِعنأَدُه، َوُهَو يَ ُقوُل: َفَدي أَناَك ِِبِبَ  َخريَّ ن أَيا، َوَبنيأ َرِة الد  َُوُل اَّللَِّ َزهأ ئَِنا َوُأمََّهاتَِنا، َفَكاَن َر
لََّم ُهَو الأ  ََ ٍر ُهَو َأعأَلَمَنا ِبهِ ُمَخريََّ، وََكاَن َأبُ َصلَّى هللاُ َعَليأِه َو َُو  .و َبكأ لََّم:  ُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َويَاَل َر ََ  ِإنَّ ِمنأ »َعَليأِه َو

ٍر، َوَلوأ ُكنأُت ُمتَّ  َبِتِه َوَماِلِه َأَِب َبكأ ٍر، ِإَلَّ ُخلََّة اْلأِ ََل  ِخًذا َخِليًَل ِمنأ ُأمَِِّت َأَمنِ  النَّاِس َعَليَّ ِف ُصحأ ُِ َأَِب َبكأ ََل َتََّذأ ِ ، َأ
َقنَيَّ ِف الأ  ََل  ِجِد َخوأَخة  ِإَلَّ َخوأخَ يَ ب أ رٍ َمسأ  ِه.ُمت ََّفق  َعَليأ « ُة َأِب َبكأ
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