


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 [1]  األمنياألزبعني ... يف خصائص الييب 

 

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
 وبه أ ستعين

 رب يسر وأختم بخير يا كريم

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ ألحمد لله 

أ حمده حمد ألشاكرين ، وأ توب أ ليه توبة ألمستغفرين   چڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ألنادمين ، وأ شهد أ لا أ له أ لا ألله وحده لا شريك له كلمة قامت بها ألسماوأت وألا رضين ، 

 .چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ وعليها فطر ألله ألخلق أ جمعين، 

وأ يده  ،أ جمعينوأ شهد أ ن محمدأ عبده ورسوله أ رسله رحمة للعالمين، وحجة على ألناس 
 كتابه في بحياته ذكره، وأ قسم له ورفع وزره، عنه ووضع صدره، له بنصره وبالمؤمنين ، وشرح

وألصحابة أ جمعين ومن تبعهم با حسان أ لى  ألمبين، فصلى ألله عليه وعلى سائر ألنبيين وأ ل كل  
 يوم ألدين ، وسلم تسليما كثيرأ.....

 وبعد.....

وسيرته وهديه من أ هم ألمهمات وأ وجب ألوأجبات لا نه  فا ن ألاهتمام بحياة ألنبي 

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  چ قال تعالى: ألقدوة وألا سوة  

 چىئ  ی                 ی  ی  ی 

 



  

 [2]  األمنياألزبعني ... يف خصائص الييب 

مام أ بو بكر أبن قيم ألجوزية  )وأ ذأ كانت سعادة ألعبد في ألدأرين معلقة : لذلك قال ألا 

، فيجب على كل من نصح نفسه، وأ حب نجاتها وسعادتها، أ ن يعرف من بهدي ألنبي 
هديه وسيرته وشا نه ما يخرج به عن ألجاهلين به، ويدخل به في عدأد أ تباعه وشيعته وحزبه، 

يه من يشاء، وألله ذو وألناس في هذأ بين مستقل، ومستكثر، ومحروم، وألفضل بيد ألله يؤت
 (.ألفضل ألعظيم

ما لا يحصى من ألمصنفات فمنهم من صنف في وقد صنف ألعلماء في سيرته وهديه 

ألمتوفى )صاحب ألسير وألمغازي  بكر محمد بن أسحاق يا بك حياته وسيرته وتاريخه 

صاحب  (هـ213: ألمتوفى سنة) بن هشام محمد عبد ألملك يأ ب، و(هـ151: سنة
ألمتوفى )كثير  بن عمر بن )ألسيرة ألنبوية(، وهو تهذيب لسيرة أبن أسحاق ، وأ بي ألفدأء أ سماعيل

 وغيرهم خلق كثير لا يعلم عددهم أ لا ألله. (هـ774: سنة

ألمتوفى ) ألبيهقي ألحسين بن بكر أ حمد كا بي ومن ألعلماء من صنف في دلائل نبوته 

، (هـ434: ألمتوفى سنة) ألا صبهاني ألله عبد بن أ حمد نعيم أ بي، و(هـ458: سنة
 وغيرهما كثير.

)ألمتوفى سنة:  ألترمذي عيسى بن محمد عيسى كا بي ومنهم من أ لف في شمائله 

 بن أ بي بكر ألسيوطيأ، وجلال ألدين عبد ألرحمن صاحب )ألشمائل ألمحمدية( هـ( 279

 صاحب )ألشمائل ألشريفة( وغيرهما. هـ(911)ألمتوفى سنة: 

: سنة كا بي ألفضل عياض بن موسى ألسبتي، )ألمتوفى ومنهم من أ لف في حقوقه 

 .ألمصطفى( حقوق بتعريف صاحب )ألشفا هـ(544

 



  

 [3]  األمنياألزبعني ... يف خصائص الييب 

ا بي محمد عبد ألله بن محمد ألا نصاري ألمعروف با بِي ك ومنهم من أ لف في أ خلاقه 

 .(وأ دأبه )أ خلاق ألنبيكتاب  صاحب هـ(369: سنة ألشيخ ألا صبهاني )ألمتوفى

وما كان له دون غيره  وكان من جملة ألتصانيف، وأ فرأد ألتا ليف؛ ألتا ليف في خصائصه 

 :تعالىكما قال  من ألا نبياء صلاة ألله وسلامه عليهم أ جمعين، وكذأ ما كان له دون أ مته 

 .چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ

 خاصة:ومن ألكتب ألتي أ لفت في هذأ ألباب 

 ألعزيز عبد ألدين عز محمد يأ بكتاب )بدأية ألسول في تفضيل ألرسول( لسلطان ألعلماء  -1
 .(هـ664: ألمتوفى سنة) ألسلمي ألسلام عبد بن
مام سرأجفي خصائص ألرسول(وكتاب )غاية ألسول  -2  علي بن عمر حفص يأ ب ألدين للا 

 .(هـ844: ألمتوفى سنة) ألملقن ألمعروف بابن
مام شهاب ألدينألمحمدية(  بالمنح أللدنية )ألموأهبكتاب و -3  بن ألعباس أ حمد يأ ب للا 

 .(هـ923: ألمتوفى سنة) ألقسطلاني محمد
مام و -4  حسنأل بن عمر ألخطاب أ بيكتاب ) نهاية ألسول في خصائص ألرسول( للا 

 .(هـ633 :سنة ألمتوفى) ألكلبي دحية بابن ألمعروف ألا ندلسي
مام أ بي ألخير محمد بن  (صلى ألله عليه وسلم ألمكرم بخصائص ألنبي وكتاب )أللفظ  -5 للا 

 .هـ(894محمد بن عبد ألله ألخيضري )ألمتوفى سنة: 

وغيرها ألكثير وكان من أ جل تلك ألكتب وأ شهرها وأ شملها كتاب )ألخصائص ألكبرى( 
مام جلال ألدين ألسيوطي   في أللبيب وقد أختصره في كتاب سماه )أ نموذج للا 

 (.ألحبيب خصائص

 



  

 [4]  األمنياألزبعني ... يف خصائص الييب 

ولما كان من عادة أ هل ألعلم أ ن يجمعوأ أ ربعين حديثا في باب من أ بوأب ألدين، وكان منهم
 في وبعضهم ألجهاد، في وبعضهم ألفروع، في وبعضهم ألدين، أ صول في ألا ربعين جمع من)

صالحة رضي ألله تعالى عن  دوكلها مقاص ألزهد، وبعضهم في ألا دأب، وبعضهم في ألخطب،
  (1)قاصديها(

أستعنت بالله وهو خير معين على جمع تلك ألا ربعين في خصائص سيد ألمرسلين صلى ألله 
 عليه وأ له وصحبه وألتابعين.

في ذلك بصنيع ألعلماء ألربانيين وألجهابذة ألنقاد ألمحققين في جمعهم للا ربعينيات  امتا سي  
مام أ بو زكريا يحيى بن شرف ألدين ألمعروف بـ)ألنووي( وجمعه للا ربعين  لاسيما ألا 

مار ، وشرحها ر ألشمس في ألا قطار ، وحفظها ألا غرأر وألا غاألمعروفة بـ)ألنووية( ألتي سارت مس
 .ارألا ئمة ألكب

وألحمد لله  -وقد ألتزمت في هذه ألا ربعين ألصحة بل كلها في ألصحيحين أ لا حديثين وأ ثر 
 .-رب ألعالمين 

وأ ن يجعلها في ميزأن حسناتي، وأ ن يغفر لي عثرأتي وزلاتي،  ،فالله أ سا ل أ ن يكتب لها ألقبول
 تي.لوأوأ ن يحفظني في خلوأتي وج

صالحة، وأ ن تكون لوجهه خالصة، وأ لا يجعل للنفس وأ سا له سبحانه أ ن يجعل أ عمالنا كلها 
 وألشيطان فيها نصيبا؛ أ نه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم ألوكيل...

 ... وصلى ألله على نبينا محمد وعلى أ له وصحبه وسلم
 

 وخطه بيمينه / ألرأجي رحمة ألولي ألعلي                                           
 أ بو ألطيب مصطفى بن مبروك ألشاذلي                                           

 ديروط )عمرها ألله بالسنة( / ألمحمودية / ألبحيرة / مصر                                      

                                                           

مام ألنووي للا ربعين - 1  ما بين ألمعكوفين )( من خطبة ألا 

 



  

 [5]  األمنياألزبعني ... يف خصائص الييب 

[ باب تعظًه الكرب علًه1]

أ َِن َكِذب ا َعلََي لَْيَس )َيُقوُل: َقاَل: َسِمْعُت ألَنبَِي  ُشْعَبَة  ْبنِ  ألُمِغيَرةِ َعِن  -1
أ، فَلَْيَتَبَوأ ْ َمْقَعَدُه ِمَن ألَنارِ  ، َمْن َكَذَب َعلََي ُمَتَعِمد   [متفق عليه]. (َكَكِذب  َعلَى أَّحد 

 

 خامت األىبًاء باب كىىه[ 2]

 چې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ :وقول ألله جل ذكره

)أ َِن َمَثلِي َوَمَثَل ألاّنْبَِياِء ِمْن َقْبلِي، َكَمَثِل َقاَل:  أَّن َرُسوَل أللَِه  َعْن أّبِي ُهَرْيَرَة  -2
َرُجل  َبَنى َبْيت ا فَاّْحَسَنُه َوأّْجَملَُه، أ َِلا َمْوِضَع لَبَِنة  ِمْن َزأِوَية ، فََجَعَل ألَناُس َيُطوفُوَن بِِه، 

]متفق  .ُه، َوَيُقولُوَن َهَلا ُوِضَعْت َهِذِه أللَبَِنُة؟ َقاَل: فَاّنَا أللَبَِنُة َوأّنَا َخاتُِم ألَنبِِييَن(َوَيْعَجُبوَن لَ 
 عليه[

 

 إىل الياس عامة باب بعثته[ 3] 

 چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  وقول ألله تعالى:

ا لَْم ُيْعَطُهَن أَّحٌد َقاَل:   ألَنبِيَ أَّن   َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد أللَهِ  -3 )أْْعِطيُت َخْمس 
أ، فَاّيَُما َرُجل  ِمْن  أ َوَطُهور  َقْبلِي: نُِصْرُت بِالُرْعِب َمِسيَرَة َشْهر ، َوُجِعلَْت لِي ألاّْرُض َمْسِجد 

لَْم َتِحَل لِاَّحد  َقْبلِي، َوأْْعِطيُت أَْمتِي أّْدَرَكْتُه ألَصلاَُة فَلُْيَصِل، َوأِْحلَْت لِي ألَمَغانُِم وَ 
)  ]متفق عليه[ .ألَشَفاَعَة، َوكَاَن ألَنبُِي ُيْبَعُث أ ِلَى َقْوِمِه َخاَصة  َوُبِعثُْت أ ِلَى ألَناِس َعاَمة 

 



  

 [6]  األمنياألزبعني ... يف خصائص الييب 

بَِيِدِه، َلا )َوألَِذي نَْفُس ُمَحَمد  أّنَُه َقاَل: َعْن َرُسوِل أللهِ َعْن أّبِي ُهَرْيَرةوَ  -4
 َيْسَمُع بِي أَّحٌد ِمْن َهِذِه أْلاَْمِة َيُهوِدٌي، َوَلا نَْصَرأنٌِي، ثَُم َيُموُت َولَْم ُيْؤِمْن بِالَِذي أْْرِسلْتُ 

 م[أ خرجه مسل] بِِه، أ َِلا َكاَن ِمْن أّْصَحاِب ألَنارِ(

 

 بعث زمحة للعاملني باب كىىه[ 4]

 چک  ک  گ         گ  گ چ :تبارك أسمهوقول ألله 

أ ِنِي لَْم أْْبَعْث ) َقاَل: قِيَل: َيا َرُسوَل أللِه أْدُع َعلَى ألُْمْشِرِكيَن َقاَل: َعْن أّبِي ُهَرْيَرةَ  -5
 م[أ خرجه مسل](. لََعان ا، َوأ ِنََما ُبِعْثُت َرْحَمة  

 

ٌ الكسيهآبالكس[ باب اختصاصه5]

چڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   ڳچوقول ألله تعالى:

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  چ وقوله سبحانه:

چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  

)َما ِمَن ألاّنْبَِياِء نَبٌِي أ َِلا أْْعِطَي َما ِمْثلُه أ َمَن : َقاَل: َقاَل ألَنبِيُ َعْن أّبِي ُهَرْيَرةَ  -6
ا َيْوَم َعلَْيِه ألَبَشُر، َوأ ِنََما  َكاَن ألَِذي أْوتِيُت َوْحي ا أّْوَحاُه أللَُه أ ِلََي، فَاّْرُجو أّْن أّكُوَن أّْكَثَرُهْم َتابِع 

[وأللفظ للبخاري ]متفق عليه .ألِقَياَمِة(

 

 



  

 [7]  األمنياألزبعني ... يف خصائص الييب 

بفاحتة الكتاب وخىاتًه ضىزة البكسة[ باب اختصاصه6] 

چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   چ وقول ألله جل ذكره:

ا َقاَل: َبْيَنَما ِجْبِريُل َقاِعٌد ِعْنَد ألَنبِيِ َعِن َعْبِد أللِه ْبِن َعَباس   -7 َسِمَع نَِقيض 
، َفَنَزَل )َهَذأ َباٌب ِمَن ألَسَماِء فُتَِح ألَْيْوَم لَْم ُيْفَتْح قَُّط أ َِلا ألَْيْوَم(ِمْن َفْوقِِه، َفَرَفَع َرأ َْسُه، فََقاَل: 

)أّْبِشْر ، َفَسلََم، َوَقاَل: )َهَذأ َملٌَك نََزَل أ ِلَى أْلاّْرِض لَْم َيْنِزْل َقُّط أ َِلا ألَْيْوَم(ِمْنُه َمَلٌك، َفَقاَل: 
، لَْن َتْقَرأّ بُِنوَرْيِن أْوتِيَتُهَما لَْم ُيْؤَتُهَما نَبٌِي َقْبلََك: فَاتَِحُة ألِْكَتاِب، َوَخَوأتِيُم ُسوَرِة ألَْبَقَرةِ 

 م[أ خرجه مسل] .بَِحْرف  ِمْنُهَما أ َِلا أْْعِطيَتُه(

 

 ظىامع الكله  باب اختصاصه[ 7] 

)فُِضلُْت َعلَى أْلاّنْبَِياِء بِِسٍت: أْْعِطيُت  :َقالَ   أللهِ  َرُسولَ  ّأنَ ُهَرْيَرةَ  أّبِي َعنْ  -8
أ  َجَوأِمَع ألَْكلِِم، َونُِصْرُت بِالُرْعِب، َوأِْحلَْت لَِي ألَْغَنائُِم، َوُجِعلَْت لَِي أْلاّْرُض َطُهور 

، َوُختَِم بَِي ألَنبُِيوَن( أ، َوأْْرِسلُْت أ ِلَى ألَْخْلِق َكافَة   ]متفق عليه[ .َوَمْسِجد 

 

على عدوه بالسعب مطرية شهسباب ىصسته[ 8] 

چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  چ وقول ألله جل وعز:

)نُِصْرُت بِالُرْعِب، َوأْوتِيُت َجَوأِمَع  َقاَل َرُسوُل أللهِ  َقاَل:َعْن أّبِي ُهَرْيَرةَ   -9
[متفق عليه وأللفظ لمسلم] ألَْكلِِم(

 



  

 [8]  األمنياألزبعني ... يف خصائص الييب 

يلَِياءَ أَّن أَّبا ُسْفَياَن وَعِن َعْبِد أللِه ْبِن َعَباس   -14 ، ثَُم أّْخَبَرُه أَّن ِهَرْقَل أّْرَسَل أ ِلَْيِه َوُهْم بِا ِ

فََلَما َفَرَغ ِمْن قَِرأَءِة ألِكَتاِب َكثَُر ِعْنَدُه ألَصَخُب، َفاْرَتَفَعِت َدَعا بِِكَتاِب َرُسوِل أللَِه 
أْبِن أّبِي َكْبَشَة أ ِنَُه َيَخافُُه  ألاّْصَوأُت، َوأْْخِرْجَنا َفُقلُْت لِاّْصَحابِي ِحيَن أْْخِرْجَنا: )لََقْد أِّمَر أّْمرُ 

 [أ خرجه ألبخاري]َملُِك َبنِي ألاّْصَفِر(. 

 

باب حل الػيائه له[ 9] 

 )َولَْم تَُحَل لِاَّحد  َقْبلِي( وقوله:

لَِقْوِمِه: َلا )َغَزأ نَبٌِي ِمَن أْلاّنْبَِياِء، فََقاَل  َقاَل: َقاَل َرُسوُل أللَهِ َعْن أّبِي ُهَرْيَرَة   -11
ُبْنَيان ا، َيْتَبْعنِي َرُجٌل َقْد َملََك ُبْضَع أْمَرأّة ، َوُهَو ُيِريُد أّْن َيْبنَِي بَِها، َولََما َيْبِن، َوَلا أ َخُر َقْد َبَنى 

ا  اَدَها، َقاَل: فََغَزأ َوُهَو ُمْنَتِظٌر ِولَ  -أّْو َخلَِفات   -َولََما َيْرفَْع ُسُقَفَها، َوَلا أ َخُر َقِد أْشَتَرى َغَنم 
ا ِمْن َذلَِك، فََقاَل لِلَشْمِس: أّنِْت َما ُْموَرةٌ، َوأّنَا  فَاّْدنَى لِلَْقْرَيِة ِحيَن َصَلاِة ألَْعْصِر، أّْو قَِريب 

َمُعوأ َما فَجَ  :َما ُْموٌر، أللُهَم، أْحبِْسَها َعلََي َشْيئ ا، فَُحبَِسْت َعلَْيِه َحتَى فََتَح أللُه َعلَْيِه، َقالَ 
َقبِيلَة   َغنُِموأ، فَاّْقَبلَِت ألَناُر لَِتا ْكُلَُه، فَاَّبْت أّْن َتْطَعَمُه، فََقاَل: فِيُكْم ُغلُوٌل، فَلُْيَبايِْعنِي ِمْن كُلِ 

ُتَك، فََباَيَعْتُه، َرُجٌل، فََباَيُعوُه، فَلَِصَقْت َيُد َرُجل  بَِيِدِه، َفَقاَل: فِيُكُم ألُْغلُوُل، فَلُْتَبايِْعنِي َقبِيلَ 
ُه َقاَل: فَلَِصَقْت بَِيِد َرُجلَْيِن أّْو َثَلاَثة ، فََقاَل: فِيُكُم ألُْغلُوُل، أّنُْتْم َغلَلُْتْم ، َقاَل: فَاّْخَرُجوأ لَ 

، َقاَل: فََوَضُعوُه فِي ألَْماِل َوُهَو بِالَصِعيِد، فَاّْقَبلَِت ألنَ  اُر فَاّكَلَْتُه، فَلَْم ِمْثَل َرأ ِْس َبَقَرة  ِمْن َذَهب 
َها لََنا( َتِحَل ألَْغَنائُِم لِاَّحد  ِمْن َقْبلَِنا، َذلَِك بِاَّن أللَه َتَباَرَك َوَتَعالَى َرأّى َضْعَفَنا َوَعْجَزنَا، فََطَيبَ 

 [متفق عليه وأللفظ لمسلم]

 

 

 



  

 [9]  األمنياألزبعني ... يف خصائص الييب 

 يسى مً خلفه كنا يسى مً قدامه كاٌأىه [ باب يف 11] 

 َخلْفَ  أَّرأكُمْ  فَا ِنِي ألُصُفوَف، أّقِيُموأ) :َقالَ   ألَنبِيَ  أّنَ  َمالِك   ْبنِ  أّنَسِ  َعنْ   -12
 ]متفق عليه[(. َظْهِري

 َما فََوأللَهِ  ُهَنا، َها قِْبلَتِي َتَرْونَ  َهلْ ) :َقالَ   أللَهِ  َرُسولَ  أّنَ  ُهَرْيَرةَ  أّبِي َعنْ و  -13
َ  ُخُشوُعُكمْ  َعلَيَ  َيْخَفى  ]متفق عليه[(. َظْهِري َوَرأءِ  ِمنْ  َلاَّرأكُمْ  أ ِنِي ُركُوُعُكْم، َولا

 

باألىبًاء باب إمامته[ 11] 

)لََقْد َرأّْيُتنِي فِي ألِْحْجِر َوقَُرْيٌش َقاَل: َقاَل َرُسوَل أللِه َعْن أّبِي ُهَرْيَرَة   -14
َتْساّلُنِي َعْن َمْسَرأَي، فََساّلَْتنِي َعْن أّْشَياَء ِمْن َبْيِت ألَْمْقِدِس لَْم أْْثبِْتَها، فَُكِرْبُت كُْرَبة  َما 

َعْن َشْيء  أ َِلا أّنَْبا ْتُُهْم بِِه، َوَقْد  كُِرْبُت ِمْثلَُه َقُّط، َقاَل: فََرفََعُه أللُه لِي أّنُْظُر أ ِلَْيِه، َما َيْساّلُونِي
َرأّْيُتنِي فِي َجَماَعة  ِمَن أْلاّنْبَِياِء، فَا َِذأ ُموَسى قَائٌِم ُيَصلِي، فَا َِذأ َرُجٌل َضْرٌب، َجْعٌد كَاّنَُه ِمْن 

ا ُعْرَوُة رَِجاِل َشُنوَءَة، َوأ َِذأ ِعيَسى أْبُن َمْرَيَم َعلَْيِه ألَسَلاُم َقائٌِم ُيَصلِ  ي، أّْقَرُب ألَناِس بِِه َشَبه 
َيْعنِي  -ْبُن َمْسُعود  ألثََقِفُي، َوأ َِذأ أ ِْبَرأِهيُم َعلَْيِه ألَسَلاُم َقائٌِم ُيَصلِي، أّْشَبُه ألَناِس بِِه َصاِحُبُكْم أ

اِة َقاَل قَائٌِل: َيا ُمَحَمُد، َهَذأ َمالٌِك فََحانَِت ألَصَلاُة فَاَّمْمُتُهْم، فَلََما فََرْغُت ِمَن ألَصلَ  -نَْفَسُه 
 م[أ خرجه مسل]َصاِحُب ألَنارِ، فََسلِْم َعلَْيِه، فَالَْتَفُت أ ِلَْيِه، فََبَدأّنِي بِالَسَلامِ( 

 

  

 

 

 

 



  

 [14]  األمنياألزبعني ... يف خصائص الييب 

[ باب إضالو قسييه12]

، أ َِلا َوقَْد  :َقاَل: َقاَل َرُسوُل أللهِ َعْن َعْبِد أللِه ْبِن َمْسُعود   -15 )َما ِمْنُكْم ِمْن أَّحد 
)َوأ ِيَاَي، أ َِلا أَّن أللَه أَّعانَنِي َعلَْيِه  َقالُوأ: َوأ َِياَك َيا َرُسوَل أللِه؟ َقاَل:ُوكَِل بِِه َقِريُنُه ِمَن ألِْجِن( 

م[أ خرجه مسل]فَاّْسلََم، فََلا َيا ُْمُرنِي أ َِلا بَِخْير (. 

ا، َقالَْت: َفِغْرُت َعَلْيِه،  أَّن َرُسوَل أللِه وَعْن َعائَِشةَ  -16 َخَرَج ِمْن ِعْنِدَها لَْيل 
َفُقْلُت: َوَما لِي َلا َيَغاُر ِمْثلِي َعلَى )َما لَِك؟ َيا َعائَِشُة أِّغْرِت؟( َفَجاَء فََرأّى َما أّْصَنُع، فََقاَل: 

َقالَْت: َيا َرُسوَل أللِه أّْو َمِعَي ْيَطانُِك( )أَّقْد َجاَءِك شَ  :ِمْثلَِك؟ َفَقاَل َرُسوُل أللِه 
؟ َقاَل:)نََعْم( َشْيَطاٌن؟ َقاَل:  قُْلُت: َوَمَعَك؟ َيا َرُسوَل أللِه )نََعْم(  قُلُْت: َوَمَع كُِل أ ِنَْسان 

 م[أ خرجه مسل] .)نََعْم، َولَِكْن َرِبي أَّعانَنِي َعلَْيِه َحتَى أّْسلََم( َقاَل:

 

غفس له ما تكدو مً ذىبه وما تأخسباب كىىه[ 13] 

چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  چ  وقول ألله سبحانه:

َكاَن َيُقوُم ِمَن أللَْيِل َحَتى َتَتَفَطَر َقَدَماُه، َفَقالَْت أَّن نَبَِي أللَِه َعْن َعائَِشَة  -17
 َوَقْد َغَفَر أللَُه لََك َما َتَقَدَم ِمْن َذنْبَِك َوَما َتاَّخَر؟ َقاَل: َعائَِشُة: لَِم َتْصَنُع َهَذأ َيا َرُسوَل أللَِه،
أ(  أ َشُكور   [من حديث عائشة وألمغيرة بن شعبة]متفق عليه )أّفَلاَ أِْحُب أّْن أّكُوَن َعْبد 

 

  

 

 



  

 [11]  األمنياألزبعني ... يف خصائص الييب 

 كطه عًاة غريهيمل  باب يف أٌ اهلل[ 14]

 چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ وقوله تبارك أسمه: 

ا َقاَل : َما َخلََق أللَُه وَ   َعْبِد أللِه ْبِن َعَباس   َعنِ   -18  ِمنْ  َعلَْيهِ  أّْكَرمَ َما َذَرأّ َوَما َبَرأّ نَْفس 

پ  پ  ڀ  ڀ   چ َفَقالَ  ، َوَما َسِمْعُت أللََه أّْقَسَم بَِحَياِة أَّحد  َغْيِرهِ  ُمَحَمد  

 ، وألبيهقيمسنده، وألطبري في تفسيره في بن أ بي أ سامة أ]أ خرجه ألحارس .چڀ
 [وأ بو نعيم في ألدلائل

 

 أعطٌ مفاتًح خصائً األزضكىىه باب [ 15] 

ا، َخَرجَ   ألَنبِيَ  أّنَ  ُعْقَبةَ  َعنْ   -19  ألَمِيِت، َعَلى َصلاََتهُ  أُْحد   أّْهلِ  َعَلى فََصلَى َيْوم 
 أ ِلَى َلاّنُْظرُ  َوأللَهِ  َوأ ِنِي َعلَْيُكْم، َشِهيدٌ  َوأّنَا لَُكْم، فََرطٌ  أ ِنِي): َفَقالَ  ألِمْنَبِر، َعلَى أنَْصَرفَ  ثُمَ 

 َما َوأللَهِ  َوأ ِنِي ألاّْرِض، َمَفاتِيحَ  أّوْ  ألاّْرِض، َخَزأئِنِ  َمَفاتِيحَ  أْْعِطيتُ  َوأ ِنِي ألا َن، َحْوِضي
 ]متفق عليه[(. فِيَها َتَنافَُسوأ أّنْ  َعلَْيُكمْ  أَّخافُ  َولَِكنْ  َبْعِدي، تُْشِركُوأ أّنْ  َعلَْيُكمْ  أَّخافُ 

 

  

 

 

 

 

 



  

 [12]  األمنياألزبعني ... يف خصائص الييب 

[ باب فضل الصالة يف مطجده16]

)َصلاٌَة فِي َمْسِجِدي َهَذأ َخْيٌر ِمْن أّلِْف  َقاَل:أَّن ألَنبِيَ َعْن أّبِي ُهَرْيَرةَ  -24
]متفق عليه[ َصلاَة  فِيَما ِسَوأُه، أ َِلا ألَمْسِجَد ألَحَرأَم(.

 أّنَُه َقاَل: أ َِن أْمَرأّة  أْشَتَكْت َشْكَوى، َفَقالَْت: أ ِْن َشَفانِيَوَعِن َعْبِد أللِه ْبِن َعَباس   -21
أللُه َلاّْخُرَجَن فََلاَْصلَِيَن ِفي َبْيِت ألَْمْقِدِس، َفَبَرأّْت، ثَُم َتَجَهَزْت تُِريُد ألُْخُروَج، َفَجاَءْت 

تَُسلُِم َعَلْيَها، فَاّْخَبَرْتَها َذلَِك، َفَقالَْت: أْجلِِسي َفُكلِي َما َصَنْعِت، َمْيُمونََة َزْوَج ألَنبِيِ 

)َصَلاٌة فِيِه أّفَْضُل  َيُقوُل:فَا ِنِي َسِمْعُت َرُسولَ ْسِجِد ألَرُسولِ َوَصلِي فِي مَ 
م[أ خرجه مسل]ِمْن أّلِْف َصَلاة  فِيَما ِسَوأُه ِمَن ألَْمَساِجِد، أ َِلا َمْسِجَد ألَْكْعَبِة( 

 

زوضة مً زياض اجلية، وأٌ ميربه على [ باب ما بني بًته وميربه17] 

احلىض

)َما َبْيَن َبْيتِي َوِمْنَبِري َرْوَضٌة ِمْن رَِياِض  َقاَل:أَّن َرُسوَل  َعْن أّبِي ُهَرْيَرَة  -22
 [روأية أ بي هريرة وعبد ألله بن زيد ألمازِنِي]متفق عليه من ألَْجَنِة، َوِمْنَبِري َعلَى َحْوِضي(. 

 

  

 

 

 

 

 



  

 [13]  األمنياألزبعني ... يف خصائص الييب 

[ باب عدو دخىل الدجال بلدتًه 18]

ألَدَجاُل، أ َِلا  )لَْيَس ِمْن َبلَد  أ َِلا َسَيَطُؤهُ َقاَل: َعِن ألَنبِِي أّنَُس ْبُن َمالِك   َعنْ  -23
ُجُف َمَكَة، َوألَمِديَنَة، لَْيَس لَُه ِمْن نَِقابَِها نَْقٌب، أ َِلا َعلَْيِه ألَملاَئَِكُة َصافِيَن َيْحُرُسونََها، ثَُم َترْ 

) ، فَُيْخِرُج أللَُه كَُل َكافِر  َوُمَنافِق  لفظ متفق عليه وأل]. ألَمِديَنُة بِاّْهلَِها َثلاََث َرَجَفات 
[للبخاري

 

  

[ باب عدو ىصول الطاعىٌ مبدييته19]

)َعلَى أّنَْقاِب ألَمِديَنِة َملاَئَِكٌة لاَ  :َقاَل: َقاَل َرُسوُل أللَهِ َعْن أّبِي ُهَرْيَرةَ  -24
 ]متفق عليه[ .َيْدُخلَُها ألطَاُعوُن، َولاَ ألَدَجاُل(

 

له مكة ضاعة مً ىهازبأٌ اهلل أحل [ باب اختصاصه21] 

)لاَ ِهْجَرَة،  َيْوَم َفْتِح َمَكَة:َقاَل: َقاَل َرُسوُل أللَهِ  َعْبِد أللِه ْبِن َعَباس  َعِن   -25
)أ َِن َهَذأ ألَبلََد َحَرَمُه أللَُه ، َوَقاَل َيْوَم َفْتِح َمَكَة: َولَِكْن ِجَهاٌد َونَِيٌة َوأ َِذأ أْسُتْنِفْرتُْم، فَانِْفُروأ(

َتاُل َيْوَم َخلََق ألَسَمَوأِت َوألاّْرَض، فَُهَو َحَرأمٌ بُِحْرَمِة أللَِه أ ِلَى َيْومِ ألِقَياَمِة، َوأ ِنَُه لَْم َيِحَل ألقِ 
مٌ بُِحْرَمِة أللَِه أ ِلَى َيْومِ ألِقَياَمِة، لاَ فِيِه لِاَّحد  َقْبلِي، َولَْم َيِحَل لِي أ َِلا َساَعة  ِمْن نََهار ، فَُهَو َحَرأ

َ ُيْخَتلَى َخلاَُه(  َ َيلَْتِقُّط لَُقَطَتُه أ َِلا َمْن َعَرفََها، َولا َ ُيَنَفُر َصْيُدُه، َولا َفَقاَل ُيْعَضُد َشْوكُُه، َولا
نَُه لَِقْينِِهْم  ْذِخَر فَا ِ ْذِخَر(. َولُِبُيوتِِهْم، َقاَل: ألَعَباُس: َيا َرُسوَل أللَِه، أ َِلا ألا ِ ]متفق عليه[)أ َِلا ألا ِ

 

 



  

 [14]  األمنياألزبعني ... يف خصائص الييب 

قبل مبعثه باب تطلًه احلجس علًه[ 21] 

أ بَِمَكَة َكاَن َقاَل: َقاَل َرُسوُل أللهِ َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ   -26 )أ ِنِي َلاّْعِرُف َحَجر 
م[أ خرجه مسل] َلاّْعِرفُُه أْلا َن(ُيَسلُِم َعلََي َقْبَل أّْن أْْبَعَث أ ِنِي 

 

وأمته بًىو اجلنعةتصاصهباب اخ[ 22] 

چڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ وقول ألله جل ثنائه:

نَْحُن ألا ِخُروَن ألَسابُِقوَن َيْوَم )َيُقوُل: أّنَُه َسِمَع َرُسوَل أللَهِ َعْن أّبِي ُهَرْيَرةَ   -27
َبْيَد أّنَُهْم أْوتُوأ ألِكَتاَب ِمْن َقْبلَِنا، ثَُم َهَذأ َيْوُمُهُم ألَِذي فُِرَض َعلَْيِهْم، فَاْخَتلَُفوأ فِيِه، ألِقَياَمِة، 

أ، َوألَنَصاَرى َبْعَد َغد    ]متفق عليه[ (فََهَدأنَا أللَُه، فَالَناُس لََنا فِيِه َتَبٌع ألَيُهوُد َغد 

)أَّضَل أللُه َعِن ألُْجُمَعِة َمْن  َقاَلا: َقاَل َرُسوُل أللهِ َذْيَفةَ حُ َعْن أّبِي ُهَرْيَرَة وَ و  -28
أللُه َكاَن َقْبلََنا، فََكاَن لِلَْيُهوِد َيْوُم ألَسْبِت، َوَكاَن لِلنََصاَرى َيْوُم أْلاَّحِد، فََجاَء أللُه بَِنا فََهَدأنَا 

َوألَسْبَت، َوأْلاَّحَد، َوَكَذلَِك ُهْم َتَبٌع لََنا َيْوَم ألِْقَياَمِة، نَْحُن لَِيْومِ ألُْجُمَعِة، فََجَعَل ألُْجُمَعَة، 
أ خرجه ] .أْلا ِخُروَن ِمْن أّْهِل ألُدنَْيا، َوأْلاَّولُوَن َيْوَم ألِْقَياَمِة، ألَْمْقِضُي لَُهْم َقْبَل ألَْخَلائِِق(

م[مسل
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مطجدا جعلت له وأٌ األزض  ،كصفىف املالئكة أمته[ باب صفىف 23] 

 وطهىزا

 چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  وقول ألله جل سبحانه:

أ، فَاّيَُما َرُجل  ِمْن أَْمتِي أّْدَرَكْتُه ألَصلاَُة ) وقوله  أ َوَطُهور  َوُجِعلَْت لِي ألاّْرُض َمْسِجد 
 (فَلُْيَصلِ 

: ) :َقاَل: َقاَل َرُسوُل أللِه  ألَيَماِن  ْبنِ  ُحَذْيَفةَ َعْن   -29 فُِضلَْنا َعلَى ألَناِس بَِثَلاث 
أ، َوُجِعلَْت تُْرَبُتَها لََنا  ُجِعلَْت ُصُفوفَُنا َكُصُفوِف ألَْمَلائَِكِة، َوُجِعلَْت لََنا أْلاّْرُض كُلَُها َمْسِجد 

أ، أ َِذأ لَْم نَِجِد ألَْماَء   م[أ خرجه مسل]. َوَذَكَر َخْصَلة  أْْخَرى (َطُهور 

 

خري األمهباب كىٌ أمته[ 24] 

چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ :وقول ألله سبحانه

َيُقوُل ِفي َقْولِِه َتَعالَى:َعْن َبْهِز ْبِن َحِكيم ، َعْن أّبِيِه، َعْن َجِدِه، أّنَُه َسِمَع ألَنبِيَ  -34

َسْبِعيَن أَْمة  أّنُْتْم َخْيُرَها َوأّْكَرُمَها )أّنُْتْم تُتُِموَن َقاَل:چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ

أ خرجه ألترمذي وقال: َهَذأ َحِديٌث َحَسٌن، َوَقْد َرَوى َغْيُر َوأِحد  َهَذأ ألَحِديَث ].َعلَى أللِه(

[چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ َعْن َبْهِز ْبِن َحِكيم  نَْحَو َهَذأ، َولَْم َيْذكُُروأ ِفيهِ 

َقاَل: )َخْيَر ألَناِس لِلَناِس چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  ُهَرْيَرةَ َعْن أّبِي وَ  -31

ْسلاَِم( [أ خرجه ألبخاري] .َتا ْتُوَن بِِهْم فِي ألَسلاَِسِل ِفي أّْعَناقِِهْم، َحتَى َيْدُخلُوأ ِفي ألا ِ
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وأمته شهداء على الياسباب كىىه[ 25] 

ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ چ وقول ألله جل ذكره:

چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

)َيِجيُء نُوٌح َوأَْمُتُه، فََيُقوُل َقاَل: َقاَل َرُسوُل أللَِه  َعْن أّبِي َسِعيد  ألُخْدرِيِ  -32
َجاَءنَا أللَُه َتَعالَى، َهْل َبلَْغَت؟ فََيُقوُل نََعْم أّْي َرِب، فََيُقوُل لِاَْمتِِه: َهْل َبلََغُكْم؟ فََيُقولُوَن لاَ َما 

: َمْن َيْشَهُد لََك؟ فََيُقوُل: ُمَحَمٌد َصلَى ألل ُه َعلَْيِه َوَسلََم َوأَْمُتُه، فََنْشَهُد ِمْن نَبٍِي، فََيُقوُل لُِنوح 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  چأّنَُه َقْد َبلََغ، َوُهَو َقْولُُه َجَل ِذْكُرُه: 

[أ خرجه ألبخاري] .، َوألَوَسُّط ألَعْدُل(چڦ  ڦ

 

وأول مً ييصل عيه الكرب ،ضًد ولد آدو يىو الكًامةكىىه[ باب 26] 

)أّنَا َسِيُد َولَِد أ َدَم َيْوَم ألِْقَياَمِة، َوأَّوُل َقاَل:  َقاَل َرُسوُل أللهِ ُهَرْيَرةَ َعْن أّبِي  -33
) م[أ خرجه مسل] .َمْن َيْنَشُق َعْنُه ألَْقْبُر، َوأَّوُل َشافِع  َوأَّوُل ُمَشَفع 
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 وأٌ آدو فنً دوىه حتت لىائه صاحب لىاء احلندباب كىىه [ 27]

)أّنَا َسِيُد َولَِد أ َدَم َيْوَم ألِقَياَمِة َوَلا : َقاَل: َقاَل َرُسوُل أللَِه  َعْن أّبِي َسِعيد    -34
لَِوأئِي، َوأّنَا فَْخَر، َوبَِيِدي لَِوأُء ألَحْمِد َوَلا فَْخَر، َوَما ِمْن نَبٍِي َيْوَمئِذ  أ َدُم فََمْن ِسَوأُه أ َِلا َتْحَت 

 ألحديث ألترمذي، وقال: وفي أ حمد و ]أ خرجه. أَّوُل َمْن َتْنَشُق َعْنُه ألاّْرُض َوَلا فَْخَر(
سناد بهذأ روي وقد ،يحصح حسن حديث وهذأ قصة  عباس أبن عن نضرة أ بي عن ألا 

 [، وأبن حبان عن عبد ألله بن سلاموأ خرجه أبن ماجة ألنبي عن

 

صاحب املكاو احملنىد، والصفاعة العظنىكىىه [ باب28]

چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ وقول ألله تبارك وتعالى:

َقاَل: )أ َِن ألَناَس َيِصيُروَن َيْوَم ألِقَياَمِة ُجث ا، كُُل أَْمة  َتْتَبُع نَبَِيَها َعْن َعْبِد أللَِه ْبِن ُعَمرَ  -35

َفَذلَِك َيْوَم  َيُقولُوَن: َيا فُلاَُن أْشَفْع، َيا فُلاَُن أْشَفْع، َحتَى َتْنَتِهَي ألَشَفاَعُة أ ِلَى ألَنبِِي 
[أ خرجه ألبخاري]َيْبَعثُُه أللَُه ألَمَقاَم ألَمْحُموَد( 

ا بَِلْحم ، َفُرِفَع أ ِلَْيِه ألِذَرأُع، َوَكانَْت َقاَل: أْتَِي َرُسوُل أللِه َوَعْن أّبِي ُهَرْيَرَة  -36 َيْوم 
ُع )أّنَا َسِيُد ألَناِس َيْوَم ألِْقَياَمِة، َوَهْل َتْدُروَن بَِم َذأَك؟ َيْجمَ تُْعِجُبُه َفَنَهَس ِمْنَها نَْهَسة  َفَقاَل: 

، فَُيْسِمُعُهُم ألَدأِعي، َوَيْنُفُذُهُم ألَْبَصرُ  ، أللُه َيْوَم ألِْقَياَمِة أْلاَّولِيَن َوأْلا ِخِريَن فِي َصِعيد  َوأِحد 
ُض َوَتْدنُو ألَشْمُس فََيْبلُُغ ألَناَس ِمَن ألَْغِم َوألَْكْرِب َما َلا ُيِطيُقوَن، َوَما َلا َيْحَتِملُوَن، فََيُقوُل َبعْ 
: أَّلا َتَرْوَن َما أّنُْتْم فِيِه؟ أَّلا َتَرْوَن َما َقْد َبلََغُكْم؟ أَّلا َتْنُظُروَن َمْن َيْشَفُع لَكُ  ْم أ ِلَى ألَناِس لَِبْعض 
: أئُْتوأ أ َدَم، فََيا ْتُوَن أ َدَم، فََيُقولُوَن: َيا أ َدُم، أّنَْت أُّبو ألَْبَشِر،  َرِبُكْم؟ فََيُقوُل َبْعُض ألَناِس لَِبْعض 

َخلََقَك أللُه بَِيِدِه، َونََفَخ فِيَك ِمْن ُروِحِه، َوأَّمَر ألَْمَلائَِكَة فََسَجُدوأ لََك، أْشَفْع لََنا أ ِلَى َرِبَك، 
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َغَضب ا  أَّلا َتَرى أ ِلَى َما نَْحُن فِيِه؟ أَّلا َتَرى أ ِلَى َما َقْد َبلََغَنا؟ فََيُقوُل أ َدُم: أ َِن َرِبي َغِضَب ألَْيْومَ 
لَْم َيْغَضْب َقْبلَُه ِمْثلَُه، َولَْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثلَُه، َوأ ِنَُه نََهانِي َعِن ألَشَجَرِة فََعَصْيُتُه نَْفِسي 
ا، فََيُقولُوَن: َيا نُوُح، أّنَْت أَّوُل  ، فََيا ْتُوَن نُوح  نَْفِسي، أْذَهُبوأ أ ِلَى َغْيِري، أْذَهُبوأ أ ِلَى نُوح 

أ، أْشَفْع لََنا أ ِلَى َرِبَك، أَّلا َتَرى َما نَْحُن فِيِه؟ ألرُ  أ َشُكور  ُسِل أ ِلَى أْلاّْرِض، َوَسَماَك أللُه َعْبد 
ا لَْم َيْغَضْب َقْبلَُه ِمْثلَُه، َولَْن  أَّلا َتَرى َما َقْد َبلََغَنا؟ فََيُقوُل لَُهْم: أ َِن َرِبي َقْد َغِضَب ألَْيْوَم َغَضب 

َبْعَدُه ِمْثلَُه، َوأ ِنَُه َقْد َكانَْت لِي َدْعَوٌة َدَعْوُت بَِها َعلَى َقْوِمي، نَْفِسي نَْفِسي، أْذَهُبوأ  َيْغَضَب 
ِمْن أّْهِل أ ِلَى أ ِْبَرأِهيَم َصلَى أللُه َعلَْيِه َوَسلََم، فََيا ْتُوَن أ ِْبَرأِهيَم، فََيُقولُوَن: أّنَْت نَبُِي أللِه َوَخلِيلُُه 

 ّ ْرِض، أْشَفْع لََنا أ ِلَى َرِبَك، أَّلا َتَرى أ ِلَى َما نَْحُن فِيِه؟ أَّلا َتَرى أ ِلَى َما َقْد َبلََغَنا؟ فََيُقوُل أْلا
لَُه، لَُهْم أ ِْبَرأِهيُم: أ َِن َرِبي قَْد َغِضَب ألَْيْوَم َغَضب ا لَْم َيْغَضْب َقْبلَُه ِمْثلَُه، َوَلا َيْغَضُب َبْعَدُه ِمثْ 

َر َكَذَباتِِه، نَْفِسي نَْفِسي، أْذَهُبوأ أ ِلَى َغْيِري، أْذَهُبوأ أ ِلَى ُموَسى، فََيا ْتُوَن ُموَسى َصلَى َوَذكَ 
ى أللُه َعلَْيِه َوَسلََم، فََيُقولُوَن: َيا ُموَسى، أّنَْت َرُسوُل أللِه فََضلََك أللُه بِِرَساَلاتِِه، َوبَِتْكلِيِمِه َعلَ 

ا أ ِلَى َرِبَك، أَّلا َتَرى أ ِلَى َما نَْحُن فِيِه؟ أَّلا َتَرى َما َقْد َبلََغَنا؟ فََيُقوُل لَُهْم ألَناِس، أْشَفْع لَنَ 
ا لَْم َيْغَضْب َقْبلَُه ِمْثلَُه، َولَْن  ُموَسى َصلَى أللُه َعلَْيِه َوَسلََم: أ َِن َرِبي َقْد َغِضَب ألَْيْوَم َغَضب 

ا لَْم أْوَمْر بَِقْتلَِها، نَْفِسي نَْفِسي، أْذَهُبوأ أ ِلَى ِعيَسى َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثلَُه، وَ  أ ِنِي َقَتلُْت نَْفس 
َصلَى أللُه َعلَْيِه َوَسلََم، فََيا ْتُوَن ِعيَسى، فََيُقولُوَن: َيا ِعيَسى أّنَْت َرُسوُل أللِه، َوَكلَْمَت ألَناَس 

لَى َمْرَيَم، َوُروٌح ِمْنُه، فَاْشَفْع لََنا أ ِلَى َرِبَك، أَّلا َتَرى َما نَْحُن فِي ألَْمْهِد، َوَكلَِمٌة ِمْنُه أّلَْقاَها أ ِ 
فِيِه؟ أَّلا َتَرى َما َقْد َبلََغَنا؟ فََيُقوُل لَُهْم ِعيَسى َصلَى أللُه َعلَْيِه َوَسلََم: أ َِن َرِبي َقْد َغِضَب 

ا لَْم َيْغَضْب َقْبلَُه ِمْثلَُه، َولَْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثلَُه، َولَْم َيْذكُْر لَُه َذنْب ا، نَْفِسي  ألَْيْوَم َغَضب 
، فََيا ْتُونِي فََيُقولُوَن: َيا ُمَحَمُد، أّنَْت َرُسوُل  نَْفِسي، أْذَهُبوأ أ ِلَى َغْيِري، أْذَهُبوأ أ ِلَى ُمَحَمد 

َم ِمْن َذنْبَِك، َوَما َتاَّخَر، أْشَفْع لََنا أ ِلَى َرِبَك، أَّلا أللِه، َوَخاَتُم أْلاّنْبَِياِء، َوَغَفَر أللُه لََك َما َتَقدَ 
أ لَِرِبي، ثُ  َم َتَرى َما نَْحُن فِيِه؟ أَّلا َتَرى َما َقْد َبلََغَنا؟ فَاّنَْطلُِق، فَا تِي َتْحَت ألَْعْرِش، فَاَّقُع َساِجد 

ا لَْم َيْفَتْحُه لِاَّحد  َقْبلِي، ثَُم َيْفَتُح أللُه َعلََي َوُيلِْهُمنِي ِمْن َمَحاِمِدِه، وَ  ُحْسِن ألثََناِء َعلَْيِه َشْيئ 
ُيَقاُل: َيا ُمَحَمُد، أْرفَْع َرأ َْسَك، َسْل تُْعَطْه، أْشَفْع تَُشَفْع، فَاّْرفَُع َرأ ِْسي، فَاّقُوُل: َيا َرِب، 
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 ألَْبابِ َة ِمْن أَْمتَِك َمْن َلا ِحَساَب َعلَْيِه ِمَن أَْمتِي أَْمتِي، فَُيَقاُل: َيا ُمَحَمُد، أّْدِخْل ألَْجنَ 
أْلاّْيَمِن ِمْن أّْبَوأِب ألَْجَنِة، َوُهْم ُشَرَكاُء ألَناِس فِيَما ِسَوى َذلَِك ِمَن أْلاّْبَوأِب، َوألَِذي نَْفُس 

ِة لََكَما َبْيَن َمَكَة َوَهَجر ، أّْو َكَما َبْيَن ُمَحَمد  بَِيِدِه، أ َِن َما َبْيَن ألِْمْصَرأَعْيِن ِمْن َمَصارِيِع ألَْجنَ 
]متفق عليه[َمَكَة َوُبْصَرى(.

 

مبيصلة الىضًلةباب اختصاصه[ 29] 

)أ َِذأ َسِمْعُتُم  َيُقوُل:أّنَُه َسِمَع ألَنبَِي َعْن َعْبِد أللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن ألَْعاِص  -37
بَِها ألُْمَؤِذَن، فَُقولُوأ ِمْثَل َما َيُقوُل ثَُم َصلُوأ َعلََي، فَا ِنَُه َمْن َصلَى َعلََي َصَلاة  َصلَى ألله َعلَْيِه 

أ، ثَُم َسلُوأ أللَه لَِي ألَْوِسيلََة، فَا ِنََها َمْنِزلٌَة فِي ألَْجَنِة، َلا َتْنَبِغي أ َِلا  لَِعْبد  ِمْن ِعَباِد أللِه، َعْشر 
 م[أ خرجه مسل] .َوأّْرُجو أّْن أّكُوَن أّنَا ُهَو، فََمْن َساَّل لِي ألَْوِسيلََة َحلَْت لَُه ألَشَفاَعُة(

 

 تبعث يىو الكًامة غسا حمجلنيكىٌ أمته يف  باب[ 31] 

 (َغْيِركُمْ  لِاَّحد   لَْيَستْ ) في حديث حذيفة:وقوله 

أ َِن َحْوِضي أّْبَعُد ِمْن أّْيلََة ِمْن َعَدن  لَُهَو )َقاَل:  أَّن َرُسوَل أللِه  أّبِي ُهَرْيَرةَ َعْن   -38
ا ِمَن ألثَلِْج، َوأّْحلَى ِمَن ألَْعَسِل بِاللََبِن، َوَلا نَِيُتُه أّْكَثُر ِمْن َعَدِد ألنُُجومِ َوأ ِنِي َلاُّصُد  أَّشُد َبَياض 

؟  (، كََما َيُصُد ألَرُجُل أ ِبَِل ألَناِس َعْن َحْوِضهِ ألَناَس َعْنهُ  َقالُوأ: َيا َرُسوَل أللِه أَّتْعِرفَُنا َيْوَمئِذ 
. (نََعْم لَُكْم ِسيَما لَْيَسْت لِاَّحد  ِمَن أْلاَْمِم َتِرُدوَن َعلََي ُغًرأ ُمَحَجلِيَن ِمْن أَّثِر ألُْوُضوءِ )َقاَل: 

 [من حديث أ بي هريرة وحذيفة مأ خرجه مسل]
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الصساط ىشأول مً جي[ باب كىىه31]

َهْل ) أَّن ألَناَس َقالُوأ: َيا َرُسوَل أللَِه َهْل نََرى َرَبَنا َيْوَم ألِقَياَمِة؟ َقاَل::  ُهَرْيَرةَ  أّبِي َعنْ   -39
فََهْل تَُماُروَن ) َقالُوأ: لاَ َيا َرُسوَل أللَِه، َقاَل: (تَُماُروَن فِي ألَقَمِر لَْيلََة ألَبْدرِ لَْيَس ُدونَُه َسَحابٌ 

فَا ِنَُكْم َتَرْونَُه َكَذلَِك، يُْحَشُر ألَناُس َيْوَم ) َقالُوأ: لاَ، َقاَل: (فِي ألَشْمِس لَْيَس ُدونََها َسَحابٌ 
ا فَلَْيتَبِْع، فَِمْنُهمْ  َمْن َيتَبُِع ألَشْمَس، َوِمْنُهْم َمْن َيتَبُِع  ألِقَياَمِة، فََيُقوُل: َمْن َكاَن َيْعُبُد َشْيئ 

ُقوُل: أّنَا ألَقَمَر، َوِمْنُهْم َمْن َيتَبُِع ألطََوأِغيَت، َوَتْبَقى َهِذِه ألاَْمُة فِيَها ُمَنافُِقوَها، فََيا ْتِيِهُم أللَُه فَيَ 
َنا، فَا َِذأ َجاَء َرُبَنا َعَرفَْناُه، فََيا ْتِيِهُم أللَُه فََيُقوُل: أّنَا َرُبُكْم، فََيُقولُوَن َهَذأ َمَكانَُنا َحتَى َيا ْتَِيَنا َربُ 

َمْن  َرُبُكْم، فََيُقولُوَن: أّنَْت َرُبَنا، فََيْدُعوُهْم فَُيْضَرُب ألِصَرأُط َبْيَن َظْهَرأنَْي َجَهنََم، فَاّكُوُن أَّولَ 
: أللَُهَم َسلِْم َيُجوُز ِمَن ألُرُسِل بِاَْمتِِه، َولاَ يَ  َتَكلَُم َيْوَمئِذ  أَّحٌد أ َِلا ألُرُسُل، َوَكلاَُم ألُرُسِل َيْوَمئِذ 

َقالُوأ: نََعْم،  (َسلِْم، َوفِي َجَهنََم َكلاَلِيُب ِمْثُل َشْوِك ألَسْعَدأِن، َهْل َرأّْيُتْم َشْوَك ألَسْعَدأِن؟
َ َيْعلَُم َقْدَر ِعَظِمَها أ َِلا أللَُه، َتْخَطُف ألَناَس فَا ِنََها ِمْثُل َشْوِك ألَسعْ )َقاَل:  َدأِن َغْيَر أّنَُه لا

ْحَمَة بِاّْعَمالِِهْم، فَِمْنُهْم َمْن ُيوَبُق بَِعَملِِه، َوِمْنُهْم َمْن ُيَخْرَدُل ثَُم َيْنُجو، َحتَى أ َِذأ أَّرأَد أللَُه رَ 
َمَر أللَُه ألَملاَئَِكَة: أّْن ُيْخِرُجوأ َمْن َكاَن َيْعُبُد أللََه، فَُيْخِرُجونَُهْم َمْن أَّرأَد ِمْن أّْهِل ألَنارِ، أّ 

لَنارِ، َوَيْعِرفُونَُهْم بِا َثارِ ألُسُجوِد، َوَحَرَم أللَُه َعلَى ألَنارِ أّْن َتا ْكَُل أَّثَر ألُسُجوِد، فََيْخُرُجوَن ِمَن أ
ألَناُر أ َِلا أَّثَر ألُسُجوِد، فََيْخُرُجوَن ِمَن ألَنارِ، قَْد أْمَتَحُشوأ فَُيَصُب َعلَْيِهْم فَُكُل أْبِن أ َدَم َتا ْكُلُُه 

لِعَباِد َماُء ألَحَياِة، فََيْنُبُتوَن َكَما َتْنُبُت ألِحَبُة فِي َحِميِل ألَسْيِل، ثَُم َيْفُرُغ أللَُه ِمَن ألَقَضاِء َبْيَن أ
َن ألَجَنِة َوألَنارِ َوُهَو أ ِخُر أّْهِل ألَنارِ ُدُخول ا ألَجَنَة ُمْقبٌِل بَِوْجِهِه قَِبَل ألَنارِ، َوَيْبَقى َرُجٌل َبيْ 

فََيُقوُل: َيا َرِب أْصِرْف َوْجِهي َعِن ألَنارِ، َقْد َقَشَبنِي رِيُحَها َوأّْحَرَقنِي َذَكاُؤَها، فََيُقوُل: َهْل 
بَِك أّْن َتْساَّل َغْيَر َذلَِك؟ فََيُقوُل: لاَ َوِعَزتَِك، فَُيْعِطي أللََه َما َيَشاُء ِمْن َعَسْيَت أ ِْن فُِعَل َذلَِك 

َذأ أّْقَبَل بِِه َعلَى ألَجَنِة، َرأّى َبْهَجَتَها َسَكتَ  ، فََيْصِرُف أللَُه َوْجَهُه َعِن ألَنارِ، فَا ِ  َعْهد  َوِميَثاق 
ثَُم َقاَل: َيا َرِب َقِدْمنِي ِعْنَد َباِب ألَجَنِة، فََيُقوُل أللَُه لَُه: أّلَْيَس قَْد َما َشاَء أللَُه أّْن َيْسُكَت، 

َ أّكُوُن  َ َتْساَّل َغْيَر ألَِذي كُْنَت َساّلَْت؟ فََيُقوُل: َيا َرِب لا أّْعَطْيَت ألُعُهوَد َوألِميَثاَق، أّْن لا
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َ َتْساَّل َغْيَرُه؟ فََيُقوُل: لاَ  أّْشَقى َخلِْقَك، فََيُقوُل: فََما َعَسْيتَ  أ ِْن أْْعِطيَت َذلَِك أّْن لا
، فَُيَقِدُمُه أ ِلَى َباِب ألَجنَ  ِة، َوِعَزتَِك، لاَ أّْساُّل َغْيَر َذلَِك، فَُيْعِطي َرَبُه َما َشاَء ِمْن َعْهد  َوِميَثاق 

َذأ َبلََغ َباَبَها، فََرأّى َزْهَرَتَها، َوَما فِيَها  ِمَن ألَنْضَرِة َوألُسُرورِ، فََيْسُكُت َما َشاَء أللَُه أّْن فَا ِ
َيْسُكَت، فََيُقوُل: َيا َرِب أّْدِخلْنِي ألَجَنَة، فََيُقوُل أللَُه: َوْيَحَك َيا أْبَن أ َدَم، َما أّْغَدَرَك، أّلَْيَس 

َ َتْساَّل َغْيَر ألَ  َ َتْجَعلْنِي َقْد أّْعَطْيَت ألُعُهوَد َوألِميَثاَق، أّْن لا ِذي أْْعِطيَت؟ فََيُقوُل: َيا َرِب لا
أّْشَقى َخلِْقَك، فََيْضَحُك أللَُه َعَز َوَجَل ِمْنُه، ثَُم َيا َْذُن لَُه فِي ُدُخوِل ألَجَنِة، فََيُقوُل: َتَمَن، 

ِمْن َكَذأ َوَكَذأ، أّْقَبَل ُيَذكُِرُه َرُبُه، َحتَى فََيَتَمَنى َحتَى أ َِذأ أنَْقَطَع أْْمنَِيُتُه، َقاَل أللَُه َعَز َوَجَل: 
َقاَل أُّبو َسِعيد  ألُخْدرُِي لِاّبِي  (أ َِذأ أنَْتَهْت بِِه ألاَّمانُِي، َقاَل أللَُه َتَعالَى: لََك َذلَِك َوِمْثلُُه َمَعهُ 

، (َقاَل أللَُه: لََك َذلَِك َوَعَشَرُة أّْمَثالِهِ )َقاَل:  ُهَرْيَرَة َرِضَي أللَُه َعْنُهَما: أ َِن َرُسوَل أللَِه 

َقاَل أُّبو  (لََك َذلَِك َوِمْثلُُه َمَعهُ )أ َِلا َقْولَُه:  َقاَل أُّبو ُهَرْيَرَة: لَْم أّْحَفْظ ِمْن َرُسوِل أللَِه 
: أ ِنِي َسِمْعُتُه َيُقوُل:   [وأللفظ للبخاري]متفق عليه (. َذلَِك لََك َوَعَشَرُة أّْمثَالِهِ )َسِعيد 

 

أول مً يكسع باب اجلية[ باب كىىه32] 

)أ تِي َباَب ألَْجَنِة َيْوَم ألِْقَياَمِة  :َقاَل: َقاَل َرُسوُل أللِه َعْن أّنَِس ْبِن َمالِك   -44
فَاّْستْفتُِح، فََيُقوُل ألَْخازُِن: َمْن أّنَْت؟ فَاّقُوُل: ُمَحَمٌد، فََيُقوُل: بَِك أِْمْرُت َلا أّفَْتُح لِاَّحد  

 م[أ خرجه مسل] .َقْبلََك(

ا َقاَل: َقاَل َرُسوُل أللهِ َوَعْن أّنَس   -41 ا َيْوَم ألِْقَياَمِة، أّْيض  )أّنَا أّْكَثُر أْلاّنْبَِياِء َتَبع 
 م[أ خرجه مسل]َوأّنَا أَّوُل َمْن َيْقَرُع َباَب ألَْجَنِة(. 
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الكىثسبباب اختصاصه[ 33] 

چڎ    ڎ  ڈ  چ وقول ألله سبحانه:

َذأَت َيْوم  َبْيَن أّْظُهِرنَا أ ِْذ أّْغَفى أ ِْغَفاَءة  ثَُم َرفََع َقاَل: َبْيَنا َرُسوُل أللِه  َعْن أّنَس   -42
ا، َفُقْلَنا: َما أّْضَحَكَك َيا َرُسوَل أللِه َقاَل:  ا ُسوَرٌة(َرأ َْسُه ُمَتَبِسم   )أْنِْزلَْت َعلََي أ نِف 

ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ٱ ٻ ٻچ َفَقَرأّ 

َفُقلَْنا  (أَّتْدُروَن َما ألَْكْوَثُر؟)ثَُم َقاَل: چڑ     ڑ   ک     ک  ک  ک    گ   

فَا ِنَُه نَْهٌر َوَعَدنِيِه َرِبي َعَز َوَجَل، َعلَْيِه َخْيٌر َكثِيٌر، ُهَو َحْوٌض َتِرُد )أللُه َوَرُسولُُه أّْعَلُم، َقاَل: 
ْخَتلَُج ألَْعْبُد ِمْنُهْم، فَاّقُوُل: َرِب، أ ِنَُه ِمْن أَْمتِي َعلَْيِه أَْمتِي َيْوَم ألِْقَياَمِة، أ نَِيُتُه َعَدُد ألُنُجومِ، فَيُ 

 [مأ خرجه مسل] (فََيُقوُل: َما َتْدرِي َما أّْحَدَثْت َبْعَدكَ 
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)ُعِرَضْت َعلََي أْلاَْمُم، فََرأّْيُت ألَنبَِي َوَمَعُه َقاَل: َعِن ألَنبِِي َعِن أْبِن َعَباس    -43
ٌم، ألُرَهْيُّط، َوألَنبَِي َوَمَعُه ألَرُجُل َوألَرُجَلاِن، َوألَنبَِي لَْيَس َمَعُه أَّحٌد، أ ِْذ ُرفَِع لِي َسَوأٌد َعِظي

َوَقْوُمُه، َولَِكْن أنُْظْر أ ِلَى أْلاْفُِق، فََنَظْرُت  : َهَذأ ُموَسى فََظَنْنُت أّنَُهْم أَْمتِي، فَِقيَل لِي
َذأ َسَوأٌد َعِظيٌم، فَِقيَل لِي: َهِذِه أَْمُتكَ  َذأ َسَوأٌد َعِظيٌم، فَِقيَل لِي: أنُْظْر أ ِلَى أْلاْفُِق أْلا َخِر، فَا ِ  فَا ِ

ا َيْدُخلُوَن ألَْجَنَة بَِغْيِر ِحَساب  َولَ  ( َوَمَعُهْم َسْبُعوَن أّلْف  ثَُم نََهَض فََدَخَل َمْنِزلَُه فََخاَض ا َعَذأب 
، َفَقاَل َبْعُضُهْم: َفَلَعلَُهُم  ألَناُس ِفي أْولَئَِك ألَِذيَن َيْدُخلُوَن ألَْجَنَة بَِغْيِر ِحَساب  َوَلا َعَذأب 

ْسَلاِم َولَْم َوَقاَل َبْعُضُهْم: َفَلَعلَُهُم ألَِذيَن وُ ألَِذيَن َصِحُبوأ َرُسوَل أللِه  لُِدوأ ِفي أْلا ِ
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)َما ألَِذي َتُخوُضوَن َفَقاَل: ُيْشِركُوأ بِاللِه، َوَذَكُروأ أّْشَياَء َفَخَرَج َعَلْيِهْم َرُسوُل أللهِ 
َرِبِهْم فِيِه؟( فَاّْخَبُروُه، فََقاَل: )ُهُم ألَِذيَن َلا َيْرقُوَن، َوَلا َيْسَتْرقُوَن، َوَلا َيَتَطَيُروَن، َوَعلَى 

، َفَقاَل: أْدُع أللَه أّْن َيْجَعَلنِي ِمْنُهْم، َفَقاَل: َيَتَوكَلُوَن( )أّنَْت ، فََقاَم ُعَكاَشُة ْبُن ِمْحَصن 
 )َسَبَقَك بَِها ُعَكاَشُة(ثَُم َقاَم َرُجٌل أ َخُر َفَقاَل: أْدُع أللَه أّْن َيْجَعَلنِي ِمْنُهْم، َفَقاَل: ِمْنُهْم( 

 [وأللفظ لمسلم ]متفق عليه
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 تم بحمد ألله

 .كاتبه، وقارئه، وسامعه، وشارحه، وناشره، وجميع ألمسلمينغفر ألله ل

خلاص لكي يكون موجب ألخلاص  .وألله أ رجو ألمن بالا 

 .وألختم بالحسنى أ ذأ ألعمر أنقضى ،ونسا ل ألله ألقبول وألرضا

 ثم صلاة ألله مع سلامه ، لله على أ تمامه وألحمد

 .وكل مؤمن به ،وحزبه ،وصحبه ،وأ له ،على ألنبي

 وكان ألفرأغ منه بفضل ألله تعالى في ليلة ألا حد

 ألثامن عشر من شهر ألله ألمحرم 

 لسنة سبع وثلاثين وأ ربعمئة وأ لف

  من هجرة صاحب ألخصائص

 وألحمد لله رب ألعالمين

 

 


