
 ملحق األحاديث النبوية
 

 أنصح بقراءة ىذا الممحق لفائدتو الجّمة
تم تضمين نصوص األحاديث النبوية خالل الرواية بين 

 ثم أضفت  حسب ما يناسب السياقعالمتي تنصيص
ىنا نصوص األحاديث كاممة مع التخريج قدر المستطاع 

  لما فييا من فائدة عظيمةطبقًا لترتيب الفصول
***** 

المكتبة "ُأثّمن دور.. تماشيًا مع التقنية في ىذا العصر
 ه في تخريج 1436في حمتيا الجديدة لعام " اإلسالمية

أحاديث ىذا الممحق عبر الموقع الشيير إسالم ويب مع 
 .استخدام اإلصدار السابق لألسانيد
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الفصل األول 
 

ع األعرج عن أبوالزناد حدثنا سفيان حدثنا الحميدي حدثنا
رضي اهلل عنو قالقال رسول اهلل صمى اهلل  أبي ىريرة ن

ما ال  أعددت لعبادي الصالحين"  قال اهلل:عميو وسمم
 "وال أذن سمعت وال خطر عمى قمب بشر عين رأت

فال تعمم نفس ما أخفي ليم من قرة  "فاقرءوا إن شئتم
حديث قدسي أخرجو . [17سورة السجدة، آية ]" أعين

البخاري في كتاب بدء الخمق وكتاب تفسير القرآن سورة 
السجدة وكتاب التوحيد وأخرجو مسمم والترمذي وابن 

 .ماجةوأحمد
 

عبادة  عن أنس عن قتادة حدثنا ىمام حدثنا حجاج حدثنا
من " :عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال بن الصامت

أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل  أحب لقاء اهلل
أو بعض أزواجو إنا لنكره الموت قال  عائشة قالت لقاءه

ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان 
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فميس شيء أحب إليو مما أمامو فأحب  اهلل وكرامتو
ن الكافر إذا حضر بشر  لقاء اهلل وأحب اهلل لقاءه وا 
بعذاب اهلل وعقوبتو فميس شيء أكره إليو مما أمامو 

أخرجو البخاري في كتاب " لقاءه كره لقاء اهلل وكره اهلل
الرقاق باب من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ومسمم في 

كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار والترمذي في 
الجنائز والزىد والنسائي في الجنائز وابن ماجة في الزىد 

 .وأحمد في مسند باقي المكثرين مسند أبي ىريرة
 

،  َناِفعٍ  ، َعنْ  َماِل ٌ  ، َأْخَبَرَنا َعْبُد المَِّو ْبُن ُيوُس َ  َحدَّثََنا
َرِضَي المَُّو َعْنُيَما ، َأنَّ َرُسوَل المَِّو  َعْبِد المَِّو ْبِن ُعَمرَ  َعنْ 

َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسِمٍم َلُو  " : َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ، َقالَ 
َشْيٌء ُيوِصي ِفيِو َيِبيُت َلْيَمَتْيِن ِإالا َوَوِصياُتُو َمْكُتوَبٌة 

اْبِن  ، َعنْ  َعْمٍرو ، َعنْ  ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِممٍ  َتاَبَعوُ  . " ِعْنَدهُ 
أخرجو البخاري . ، َعْن النَِّبيِّي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ  ُعَمرَ 

وأبو داود  ومسند اإلمام  في كتاب الوصايا باب الوصايا

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5175
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5175
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5175
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6659
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6659
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6659
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7863
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7863
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7863
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7271
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7271
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7271
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6123
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6123
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6123
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
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 .أحمد

 
،  اْبُن َوْىٍب  َأْنَبَأَنا: ، َقاَل  ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعَمى َأْخَبَرَنا
: ، َقاَل  اْبِن ِشَياٍب  ، َعنْ  ُيوُنُس  َأْخَبَرِني: َقاَل 
َأْخَبَرِني ،َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن ُعَمَر َأنَّ النَِّبيَّ  َساِلًما َفِ نَّ 

َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسِمٍم َتُمرُّ َعَمْيِو "َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل 
 َقاَل َعْبُد المَِّو ْبُن ُعَمَر َما "َ اَلُث َلَياٍل ِإالا َوِعْنَدُه َوِصياُتوُ 

َمرَّْت َعَميَّ ُمْنُذ َسِمْعُت َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 
 أخرجو النسائي في كتاب .َقاَل َذِلَ  ِإالَّ َوِعْنِدي َوِصيَِّتي 
 .الوصايا باب تأخير الوصية

 
  

الفصل الثاني 
 

 

،  ُمَعاُذ ْبُن ِىَشامٍ  َحدَّثََنا: ، َقاَل  ُعَبْيُد المَِّو ْبُن َسِعيدٍ  َأْخَبَرَنا
َقَساَمَة ْبِن  ، َعنْ  َقَتاَدةَ  ، َعنْ  َأِبي َحدَّثَِني: َقاَل 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8613
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8613
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8613
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5147
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5147
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5147
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8621
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8621
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8621
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7272
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7272
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7272
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3194
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3194
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3194
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5390
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5390
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5390
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7563
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7563
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7563
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8035
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8035
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8035
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6458
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6458
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6458
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6489
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6489
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6489
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َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم  ، ُزَىْيرٍ 
ِإَذا ُحِضَر اْلُمْؤِمُن َأَتْتُو َماَلِئَكُة الراْحَمِة ِبَحِريَرٍة "َقاَل 

َبْيَضاَء َفَيُقوُلوَن اْخُرِجي َراِضَيًة َمْرِضيًّا َعْنِك ِإَلى َرْوِح 
الماِو َوَرْيَحاٍن َوَربٍّ َغْيِر َغْضَباَن َفَتْخُرُج َكَأْطَيِب ِريِح 

اْلِمْسِك َحتاى َأناُو َلُيَناِوُلُو َبْعُضُيْم َبْعًضا َحتاى َيْأُتوَن ِبِو 
يَح الاِتي َجاَءْتُكْم  َباَب الساَماِء َفَيُقوُلوَن َما َأْطَيَب َىِذِه الرٍّ
ِمْن اْْلَْرِض َفَيْأُتوَن ِبِو َأْرَواَح اْلُمْؤِمِنيَن َفَمُيْم َأَشدُّ َفَرًحا 

ِبِو ِمْن َأَحِدُكْم ِبَغاِئِبِو َيْقَدُم َعَمْيِو َفَيْسَأُلوَنُو َماَذا َفَعَل 
ُفاَلٌن َماَذا َفَعَل ُفاَلٌن َفَيُقوُلوَن َدُعوُه َفِإناُو َكاَن ِفي َغمٍّ 

الدُّْنَيا َفِإَذا َقاَل َأَما َأَتاُكْم َقاُلوا ُذِىَب ِبِو ِإَلى ُأمٍِّو اْلَياِوَيِة 
نا اْلَكاِفَر ِإَذا اْحُتِضَر َأَتْتُو َماَلِئَكُة اْلَعَذاِب ِبِمْسٍح  َواِ 

َفَيُقوُلوَن اْخُرِجي َساِخَطًة َمْسُخوًطا َعَمْيِك ِإَلى َعَذاِب الماِو 
َعزا َوَجلا َفَتْخُرُج َكَأْنَتِن ِريِح ِجيَفٍة َحتاى َيْأُتوَن ِبِو َباَب 
يَح َحتاى َيْأُتوَن ِبِو  اْْلَْرِض َفَيُقوُلوَن َما َأْنَتَن َىِذِه الرٍّ

 في الجنائز ومسند أحمد النسائيسنن . "َأْرَواَح اْلُكفاارِ 
 .في باقي مسند المكثرين

 



 

سر الخلود 

 

8 
 

الفصل الثالث 
 

َحمَّاُد ْبُن  ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد المَِّو ْبُن ُعَمَر اْلَقَواِريِريُّي  َحدَّثَِني
َأِبي  ، َعنْ  َعْبِد المَِّو ْبِن َشِقيقٍ  ، َعنْ  ُبَدْيلٌ  ، َحدَّثََنا َزْيدٍ 

ِإَذا َخَرَجْت ُروُح اْلُمْؤِمِن َتَمقَّاَىا َمَمَكاِن  "، َقالَ  ُىَرْيَرةَ 
َفَذَكَر ِمْن ِطيِب ِريِحَيا ، َوَذَكَر : ُيْصِعَداِنَيا ، َقاَل َحمَّاٌد 

َأْىُل السََّماِء ُروٌح َطيِّيَبٌة َجاَءْت : َوَيُقوُل : اْلِمْسَ  ، َقاَل 
ِمْن ِقَبِل اأْلَْرِض َصمَّى المَُّو َعَمْيِ  َوَعَمى َجَسٍد ُكْنِت 
: َتْعُمِريَنُو ، َفُيْنَطَمُق ِبِو ِإَلى َربِّيِو َعزَّ َوَجلَّ ، ثُمَّ َيُقوُل 

نَّ اْلَكاِفَر ِإَذا : اْنَطِمُقوا ِبِو ِإَلى آِخِر اأْلََجِل ، َقاَل  َواِ 
َخَرَجْت ُروُحُو ، َقاَل َحمَّاٌد ، َوَذَكَر ِمْن َنْتِنَيا ، َوَذَكَر َلْعًنا 

ُروٌح َخِبيَثٌة َجاَءْت ِمْن ِقَبِل : ، َوَيُقوُل َأْىُل السََّماِء 
، " اْنَطِمُقوا ِبِو ِإَلى آِخِر اأْلََجِل : َفُيَقاُل : اأْلَْرِض ، َقاَل 
َفَردَّ َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم : َقاَل َأُبو ُىَرْيَرَة 

أخرجو مسمم في ". َرْيَطًة َكاَنْت َعَمْيِو َعَمى َأْنِفِو َىَكَذا
 .كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىميا

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5422
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5422
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5422
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2491
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2491
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2491
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2491
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1832
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1832
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1832
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4861
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4861
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4861
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 أبي سعيد بن عن الميث حدثنا قتيبة حدثنا
رضي اهلل عنو  أبا سعيد الخدري أنو سمع أبيو عن سعيد
إذا وضعت  ": قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول

الجنازة فاحتمميا الرجال عمى أعناقيم فإن كانت 
ن كانت غير صالحة  قدموني قدموني صالحة قالت وا 

قالت يا ويميا أين يذىبون بيا يسمع صوتيا كل شيء 
أخرجو البخاري " لصعق إال اإلنسان ولو سمعيا اإلنسان

في الجنائز باب كالم الميت عمى الجنازة والنسائي في 
الجنائز باب السرعة بالجنازة وأحمد في باقي مسند 

 .المكثرين مسند أبي ىريرة
 

َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َجاَءْت َيُيوِديٌَّة َفاْسَتْطَعَمْت َعَمى َباِبي 
اِل َوِمْن ِفْتَنِة  َفَقاَلْت َأْطِعُموِني َأَعاَذُكْم المَُّو ِمْن ِفْتَنِة الدَّجَّ
َعَذاِب اْلَقْبِر َقاَلْت َفَمْم َأَزْل َأْحِبُسَيا َحتَّى َجاَء َرُسوُل المَِّو 
َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َفُقْمُت َيا َرُسوَل المَِّو َما َتُقوُل َىِذِه 

ُقْمُت َتُقوُل َأَعاَذُكْم المَُّو ِمْن ِفْتَنِة  "َوَما َتُقولُ "اْلَيُيوِديَُّة َقاَل 
اِل َوِمْن ِفْتَنِة َعَذاِب اْلَقْبِر َقاَلْت َعاِئَشُة َفَقاَم َرُسوُل  الدَّجَّ
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المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َفَرَفَع َيَدْيِو َمدًّا َيْسَتِعيُذ ِبالمَِّو ِمْن 
اِل َوِمْن ِفْتَنِة َعَذاِب اْلَقْبِر ثُمَّ َقاَل  َأماا ِفْتَنُة "ِفْتَنِة الدَّجَّ

اِل َفِإناُو َلْم َيُكْن َنِبيٌّ ِإالا َقْد َحذاَر ُأماَتُو َوَسُأَحذٍُّرُكُموُه  الداجا
َتُو ِإناُو َأْعَوُر َوالماُو َعزا َوَجلا  َتْحِذيًرا َلْم ُيَحذٍّْرُه َنِبيٌّ ُأما

َلْيَس ِبَأْعَوَر َمْكُتوٌب َبْيَن َعْيَنْيِو َكاِفٌر َيْقَرُؤُه ُكلُّ ُمْؤِمٍن 
َفَأماا ِفْتَنُة اْلَقْبِر َفِبي ُتْفَتُنوَن َوَعنٍّي ُتْسَأُلوَن َفِإَذا َكاَن 

اِلُح ُأْجِمَس ِفي َقْبرِِه َغْيَر َفِزٍع َواَل َمْشُعوٍف  ُما  الراُجُل الصا
ْساَلِم َفُيَقاُل َما َىَذا الراُجُل  ُيَقاُل َلُو ِفيَم ُكْنَت َفَيُقوُل ِفي اإلِْ
الاِذي َكاَن ِفيُكْم َفَيُقوُل ُمَحماٌد َرُسوُل الماِو َصماى الماُو َعَمْيِو 

َوَسماَم َجاَءَنا ِباْلَبيٍَّناِت ِمْن ِعْنِد الماِو َعزا َوَجلا َفَصداْقَناُه 
َفُيْفَرُج َلُو ُفْرَجٌة ِقَبَل النااِر َفَيْنُظُر ِإَلْيَيا َيْحِطُم َبْعُضَيا 
َبْعًضا َفُيَقاُل َلُو اْنُظْر ِإَلى َما َوَقاَك الماُو َعزا َوَجلا  ُما 

ُيْفَرُج َلُو ُفْرَجٌة ِإَلى اْلَجناِة َفَيْنُظُر ِإَلى َزْىَرِتَيا َوَما ِفيَيا 
َفُيَقاُل َلُو َىَذا َمْقَعُدَك ِمْنَيا َوُيَقاُل َعَمى اْلَيِقيِن ُكْنَت 

َذا َكاَن الراُجُل  َوَعَمْيِو ِمتا َوَعَمْيِو تُْبَعُث ِإْن َشاَء الماُو َواِ 
الساْوُء ُأْجِمَس ِفي َقْبرِِه َفِزًعا َمْشُعوًفا َفُيَقاُل َلُو ِفيَم ُكْنَت 

َفَيُقوُل اَل َأْدِري َفُيَقاُل َما َىَذا الراُجُل الاِذي َكاَن ِفيُكْم 
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َفَيُقوُل َسِمْعُت النااَس َيُقوُلوَن َقْواًل َفُقْمُت َكَما َقاُلوا َفُتْفَرُج 
َلُو ُفْرَجٌة ِقَبَل اْلَجناِة َفَيْنُظُر ِإَلى َزْىَرِتَيا َوَما ِفيَيا َفُيَقاُل َلُو 

اْنُظْر ِإَلى َما َصَرَف الماُو َعزا َوَجلا َعْنَك  ُما ُيْفَرُج َلُو 
ُفْرَجٌة ِقَبَل النااِر َفَيْنُظُر ِإَلْيَيا َيْحِطُم َبْعُضَيا َبْعًضا َوُيَقاُل 
َلُو َىَذا َمْقَعُدَك ِمْنَيا ُكْنَت َعَمى الشاكٍّ َوَعَمْيِو ِمتا َوَعَمْيِو 

 َقاَل ُمَحمَُّد ْبُن َعْمٍرو "تُْبَعُث ِإْن َشاَء الماُو  ُما ُيَعذابُ 
َفَحدَّثَِني َسِعيُد ْبُن َيَساٍر َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َعْن النَِّبيِّي َصمَّى 

ِإنا اْلَميٍَّت َتْحُضُرُه اْلَماَلِئَكُة َفِإَذا َكاَن "المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل 
اِلُح َقاُلوا اْخُرِجي َأياُتَيا الناْفُس الطايٍَّبُة َكاَنْت  الراُجُل الصا

ِفي اْلَجَسِد الطايٍِّب َواْخُرِجي َحِميَدًة َوَأْبِشِري ِبَرْوٍح 
َوَرْيَحاٍن َوَربٍّ َغْيِر َغْضَباَن َفاَل َيَزاُل ُيَقاُل َلَيا َذِلَك َحتاى 
َتْخُرَج  ُما ُيْعَرُج ِبَيا ِإَلى الساَماِء َفُيْسَتْفَتُح َلُو َفُيَقاُل َمْن 
َىَذا َفُيَقاُل ُفاَلٌن َفُيَقاُل َمْرَحًبا ِبالناْفِس الطايٍَّبِة َكاَنْت ِفي 

اْلَجَسِد الطايٍِّب اْدُخِمي َحِميَدًة َوَأْبِشِري َوُيَقاُل ِبَرْوٍح 
َوَرْيَحاٍن َوَربٍّ َغْيِر َغْضَباَن َفاَل َيَزاُل ُيَقاُل َلَيا َذِلَك َحتاى 

ُيْنَتَيى ِبَيا ِإَلى الساَماِء الاِتي ِفيَيا الماُو َعزا َوَجلا َفِإَذا 
َكاَن الراُجُل الساْوُء َقاُلوا اْخُرِجي َأياُتَيا الناْفُس اْلَخِبيَ ُة 



 

سر الخلود 

 

12 
 

َكاَنْت ِفي اْلَجَسِد اْلَخِبيِث اْخُرِجي ِمْنُو َذِميَمًة َوَأْبِشِري 
ِبَحِميٍم َوَغسااٍق َوآَخُر ِمْن َشْكِمِو َأْزَواٌج َفَما َيَزاُل ُيَقاُل َلَيا 
َذِلَك َحتاى َتْخُرَج  ُما ُيْعَرُج ِبَيا ِإَلى الساَماِء َفُيْسَتْفَتُح َلَيا 

َفُيَقاُل َمْن َىَذا َفُيَقاُل ُفاَلٌن َفُيَقاُل اَل َمْرَحًبا ِبالناْفِس 
اْلَخِبيَ ِة َكاَنْت ِفي اْلَجَسِد اْلَخِبيِث اْرِجِعي َذِميَمًة َفِإناُو اَل 
ُيْفَتُح َلِك َأْبَواُب الساَماِء َفُتْرَسُل ِمْن الساَماِء  ُما َتِصيُر 

اِلُح َفُيَقاُل َلوُ  َوَيُردُّي  ...."ِإَلى اْلَقْبِر َفُيْجَمُس الراُجُل الصا
 أخرجو أحمد في .ِمْثَل َما ِفي َحِديِث َعاِئَشَة َسَواًء 
 .مسنده في باقي مسند األنصار

 
 

الفصل الرابع 
 

َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقاَل َخَرْجَنا َمَع النَِّبيِّي َصمَّى المَُّو 
َعَمْيِو َوَسمََّم ِفي ِجَناَزِة َرُجٍل ِمْن اأْلَْنَصاِر َفاْنَتَيْيَنا ِإَلى 

اْلَقْبِر َوَلمَّا ُيْمَحْد َفَجَمَس َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 
َوَجَمْسَنا َحْوَلُو َوَكَأنَّ َعَمى ُرُءوِسَنا الطَّْيَر َوِفي َيِدِه ُعوٌد 
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اْسَتِعيُذوا ِبالماِو ِمْن "َيْنُكُت ِفي اأْلَْرِض َفَرَفَع َرْأَسُو َفَقاَل 
َعَذاِب اْلَقْبِر َمراَتْيِن َأْو َ اَل ًا  ُما َقاَل ِإنا اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن ِإَذا 
ْقَباٍل ِمْن اْْلِخَرِة َنَزَل ِإَلْيِو  َكاَن ِفي اْنِقَطاٍع ِمْن الدُّْنَيا َواِ 

َماَلِئَكٌة ِمْن الساَماِء ِبيُض اْلُوُجوِه َكَأنا ُوُجوَىُيْم الشاْمُس 
َمَعُيْم َكَفٌن ِمْن َأْكَفاِن اْلَجناِة َوَحُنوٌط ِمْن َحُنوِط اْلَجناِة 

َحتاى َيْجِمُسوا ِمْنُو َمدا اْلَبَصِر  ُما َيِجيُء َمَمُك اْلَمْوِت َعَمْيِو 
السااَلم َحتاى َيْجِمَس ِعْنَد َرْأِسِو َفَيُقوُل َأياُتَيا الناْفُس 

الطايٍَّبُة اْخُرِجي ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن الماِو َوِرْضَواٍن َقاَل َفَتْخُرُج 
َتِسيُل َكَما َتِسيُل اْلَقْطَرُة ِمْن ِفي السٍَّقاِء َفَيْأُخُذَىا َفِإَذا 
َأَخَذَىا َلْم َيَدُعوَىا ِفي َيِدِه َطْرَفَة َعْيٍن َحتاى َيْأُخُذوَىا 

َفَيْجَعُموَىا ِفي َذِلَك اْلَكَفِن َوِفي َذِلَك اْلَحُنوِط َوَيْخُرُج ِمْنَيا 
َكَأْطَيِب َنْفَحِة ِمْسٍك ُوِجَدْت َعَمى َوْجِو اْْلَْرِض َقاَل 
وَن َيْعِني ِبَيا َعَمى َمََلٍ ِمْن  َفَيْصَعُدوَن ِبَيا َفاَل َيُمرُّ

وُح الطايٍُّب َفَيُقوُلوَن ُفاَلُن  اْلَماَلِئَكِة ِإالا َقاُلوا َما َىَذا الرُّ
ْبُن ُفاَلٍن ِبَأْحَسِن َأْسَماِئِو الاِتي َكاُنوا ُيَسمُّوَنُو ِبَيا ِفي 

الدُّْنَيا َحتاى َيْنَتُيوا ِبَيا ِإَلى الساَماِء الدُّْنَيا َفَيْسَتْفِتُحوَن َلُو 
ُبوَىا ِإَلى الساَماِء  َفُيْفَتُح َلُيْم َفُيَشيٍُّعُو ِمْن ُكلٍّ َسَماٍء ُمَقرا
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الاِتي َتِميَيا َحتاى ُيْنَتَيى ِبِو ِإَلى الساَماِء السااِبَعِة َفَيُقوُل 
الماُو َعزا َوَجلا اْكتُُبوا ِكَتاَب َعْبِدي ِفي ِعمٍّيٍّيَن َوَأِعيُدوُه ِإَلى 
اْْلَْرِض َفِإنٍّي ِمْنَيا َخَمْقُتُيْم َوِفيَيا ُأِعيُدُىْم َوِمْنَيا ُأْخِرُجُيْم 

َتاَرًة ُأْخَرى َقاَل َفُتَعاُد ُروُحُو ِفي َجَسِدِه َفَيْأِتيِو َمَمَكاِن 
َفُيْجِمَساِنِو َفَيُقواَلِن َلُو َمْن َربَُّك َفَيُقوُل َربٍَّي الماُو َفَيُقواَلِن 

ْساَلُم َفَيُقواَلِن َلُو َما َىَذا  َلُو َما ِديُنَك َفَيُقوُل ِديِنَي اإلِْ
الراُجُل الاِذي ُبِعَث ِفيُكْم َفَيُقوُل ُىَو َرُسوُل الماِو َصماى الماُو 

َعَمْيِو َوَسماَم َفَيُقواَلِن َلُو َوَما ِعْمُمَك َفَيُقوُل َقَرْأُت ِكَتاَب 
الماِو َفآَمْنُت ِبِو َوَصداْقُت َفُيَناِدي ُمَناٍد ِفي الساَماِء َأْن 
َصَدَق َعْبِدي َفَأْفِرُشوُه ِمْن اْلَجناِة َوَأْلِبُسوُه ِمْن اْلَجناِة 

َواْفَتُحوا َلُو َباًبا ِإَلى اْلَجناِة َقاَل َفَيْأِتيِو ِمْن َرْوِحَيا َوِطيِبَيا 
َوُيْفَسُح َلُو ِفي َقْبرِِه َمدا َبَصرِِه َقاَل َوَيْأِتيِو َرُجٌل َحَسُن 
يِح َفَيُقوُل َأْبِشْر ِبالاِذي  اْلَوْجِو َحَسُن ال ٍَّياِب َطيٍُّب الرٍّ
َيُسرَُّك َىَذا َيْوُمَك الاِذي ُكْنَت ُتوَعُد َفَيُقوُل َلُو َمْن َأْنَت 

اِلُح  َفَوْجُيَك اْلَوْجُو َيِجيُء ِباْلَخْيِر َفَيُقوُل َأَنا َعَمُمَك الصا
َفَيُقوُل َربٍّ َأِقْم السااَعَة َحتاى َأْرِجَع ِإَلى َأْىِمي َوَماِلي َقاَل 
ْقَباٍل  نا اْلَعْبَد اْلَكاِفَر ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقَطاٍع ِمْن الدُّْنَيا َواِ  َواِ 
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ِمْن اْْلِخَرِة َنَزَل ِإَلْيِو ِمْن الساَماِء َماَلِئَكٌة ُسوُد اْلُوُجوِه 
َمَعُيْم اْلُمُسوُح َفَيْجِمُسوَن ِمْنُو َمدا اْلَبَصِر  ُما َيِجيُء َمَمُك 

اْلَمْوِت َحتاى َيْجِمَس ِعْنَد َرْأِسِو َفَيُقوُل َأياُتَيا الناْفُس 
ُق  اْلَخِبيَ ُة اْخُرِجي ِإَلى َسَخٍط ِمْن الماِو َوَغَضٍب َقاَل َفُتَفرا

وِف  ِفي َجَسِدِه َفَيْنَتِزُعَيا َكَما ُيْنَتَزُع السافُّوُد ِمْن الصُّ
اْلَمْبُموِل َفَيْأُخُذَىا َفِإَذا َأَخَذَىا َلْم َيَدُعوَىا ِفي َيِدِه َطْرَفَة 

َعْيٍن َحتاى َيْجَعُموَىا ِفي ِتْمَك اْلُمُسوِح َوَيْخُرُج ِمْنَيا َكَأْنَتِن 
ِريِح ِجيَفٍة ُوِجَدْت َعَمى َوْجِو اْْلَْرِض َفَيْصَعُدوَن ِبَيا َفاَل 

وَن ِبَيا َعَمى َمََلٍ ِمْن اْلَماَلِئَكِة ِإالا َقاُلوا َما َىَذا  َيُمرُّ
وُح اْلَخِبيُث َفَيُقوُلوَن ُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن ِبَأْقَبِح َأْسَماِئِو  الرُّ
الاِتي َكاَن ُيَسماى ِبَيا ِفي الدُّْنَيا َحتاى ُيْنَتَيى ِبِو ِإَلى 

ثُمَّ َقَرَأ َرُسوُل  "الساَماِء الدُّْنَيا َفُيْسَتْفَتُح َلُو َفاَل ُيْفَتُح َلوُ 
اَل ُتَفتاُح َلُيْم َأْبَواُب الساَماِء "المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 

 َواَل َيْدُخُموَن اْلَجناَة َحتاى َيِمَ  اْلَجَمُل ِفي َسمٍّ اْلِخَياطِ 
َفَيُقوُل الماُو َعزا َوَجلا اْكتُُبوا ِكَتاَبُو ِفي  "(40األعرا  )

يٍن ِفي اْْلَْرِض السُّْفَمى َفُتْطَرُح ُروُحُو َطْرًحا  ُما َقَرَأ  ِسجٍّ
َوَمْن ُيْشِرْك ِبالماِو َفَكَأناَما َخرا ِمْن الساَماِء َفَتْخَطُفُو الطاْيُر 
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يُح ِفي َمَكاٍن َسِحيٍق َفُتَعاُد ُروُحُو ِفي  َأْو َتْيِوي ِبِو الرٍّ
َجَسِدِه َوَيْأِتيِو َمَمَكاِن َفُيْجِمَساِنِو َفَيُقواَلِن َلُو َمْن َربَُّك 

َفَيُقوُل َىاْه َىاْه اَل َأْدِري َفَيُقواَلِن َلُو َما ِديُنَك َفَيُقوُل َىاْه 
َىاْه اَل َأْدِري َفَيُقواَلِن َلُو َما َىَذا الراُجُل الاِذي ُبِعَث ِفيُكْم 
َفَيُقوُل َىاْه َىاْه اَل َأْدِري َفُيَناِدي ُمَناٍد ِمْن الساَماِء َأْن 
َكَذَب َفاْفِرُشوا َلُو ِمْن النااِر َواْفَتُحوا َلُو َباًبا ِإَلى النااِر 
َفَيْأِتيِو ِمْن َحرٍَّىا َوَسُموِمَيا َوُيَضياُق َعَمْيِو َقْبُرُه َحتاى 
َتْخَتِمَف ِفيِو َأْضاَلُعُو َوَيْأِتيِو َرُجٌل َقِبيُح اْلَوْجِو َقِبيُح 
يِح َفَيُقوُل َأْبِشْر ِبالاِذي َيُسوُءَك َىَذا  ال ٍَّياِب ُمْنِتُن الرٍّ

َيْوُمَك الاِذي ُكْنَت ُتوَعُد َفَيُقوُل َمْن َأْنَت َفَوْجُيَك اْلَوْجُو 
َيِجيُء ِبالشارٍّ َفَيُقوُل َأَنا َعَمُمَك اْلَخِبيُث َفَيُقوُل َربٍّ اَل ُتِقْم 

َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيٍر َحدَّثََنا اأْلَْعَمُش َحدَّثََنا اْلِمْنَياُل  "السااَعةَ 
ْبُن َعْمٍرو َعْن َأِبي ُعَمَر َزاَذاَن َقاَل َسِمْعُت اْلَبَراَء ْبَن 

َعاِزٍب َقاَل َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 
ِفي ِجَناَزِة َرُجٍل ِمْن اأْلَْنَصاِر َفاْنَتَيْيَنا ِإَلى اْلَقْبِر َوَلمَّا ُيْمَحْد 
َقاَل َفَجَمَس َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َوَجَمْسَنا َمَعُو 

َفَيْنَتِزُعَيا َتَتَقطاُع َمَعَيا اْلُعُروُق "َفَذَكَر َنْحَوُه َوَقاَل 
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 َقاَل َأِبي َوَكَذا َقاَل َزاِئَدُة َحدَّثََنا ُمَعاِوَيُة ْبُن "َواْلَعَصبُ 
َعْمٍرو َحدَّثََنا َزاِئَدُة َحدَّثََنا ُسَمْيَماُن اأْلَْعَمُش َحدَّثََنا اْلِمْنَياُل 
ْبُن َعْمٍرو َحدَّثََنا َزاَذاُن َقاَل َقاَل اْلَبَراُء َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل 
المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ِفي ِجَناَزِة َرُجٍل ِمْن اأْلَْنَصاِر 

َوَتَم اَل َلُو َرُجٌل َحَسُن ال ٍَّياِب "َفَذَكَر َمْعَناُه ِإالَّ َأنَُّو َقاَل 
َوَتَم اَل َلُو َرُجٌل َقِبيُح "َوَقاَل ِفي اْلَكاِفِر  "َحَسُن اْلَوْجوِ 

 في مسنده في أول  أحمد أخرجو ."اْلَوْجِو َقِبيُح ال ٍَّياِب 
 .مسند الكوفيين

 
ِإنا "َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َعْن النَِّبيِّي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل 

اِلُح ِفي َقْبرِِه  اْلَميٍَّت َيِصيُر ِإَلى اْلَقْبِر َفُيْجَمُس الراُجُل الصا
َغْيَر َفِزٍع َواَل َمْشُعوٍف  ُما ُيَقاُل َلُو ِفيَم ُكْنَت َفَيُقوُل ُكْنُت 
ْساَلِم َفُيَقاُل َلُو َما َىَذا الراُجُل َفَيُقوُل ُمَحماٌد َرُسوُل  ِفي اإلِْ
الماِو َصماى الماُو َعَمْيِو َوَسماَم َجاَءَنا ِباْلَبيٍَّناِت ِمْن ِعْنِد الماِو 
َفَصداْقَناُه َفُيَقاُل َلُو َىْل َرَأْيَت الماَو َفَيُقوُل َما َيْنَبِغي ِْلََحٍد 

َأْن َيَرى الماَو َفُيْفَرُج َلُو ُفْرَجٌة ِقَبَل النااِر َفَيْنُظُر ِإَلْيَيا 
َيْحِطُم َبْعُضَيا َبْعًضا َفُيَقاُل َلُو اْنُظْر ِإَلى َما َوَقاَك الماُو  ُما 
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ُيْفَرُج َلُو ِقَبَل اْلَجناِة َفَيْنُظُر ِإَلى َزْىَرِتَيا َوَما ِفيَيا َفُيَقاُل َلُو 
َىَذا َمْقَعُدَك َوُيَقاُل َلُو َعَمى اْلَيِقيِن ُكْنَت َوَعَمْيِو ُمتا َوَعَمْيِو 
تُْبَعُث ِإْن َشاَء الماُو َوُيْجَمُس الراُجُل السُّوُء ِفي َقْبرِِه َفِزًعا 
َمْشُعوًفا َفُيَقاُل َلُو ِفيَم ُكْنَت َفَيُقوُل اَل َأْدِري َفُيَقاُل َلُو َما 

َىَذا الراُجُل َفَيُقوُل َسِمْعُت النااَس َيُقوُلوَن َقْواًل َفُقْمُتُو 
َفُيْفَرُج َلُو ِقَبَل اْلَجناِة َفَيْنُظُر ِإَلى َزْىَرِتَيا َوَما ِفيَيا َفُيَقاُل 
َلُو اْنُظْر ِإَلى َما َصَرَف الماُو َعْنَك  ُما ُيْفَرُج َلُو ُفْرَجٌة ِقَبَل 

النااِر َفَيْنُظُر ِإَلْيَيا َيْحِطُم َبْعُضَيا َبْعًضا َفُيَقاُل َلُو َىَذا 
َمْقَعُدَك َعَمى الشاكٍّ ُكْنَت َوَعَمْيِو ُمتا َوَعَمْيِو تُْبَعُث ِإْن َشاَء 

 في كتاب الزىد باب ذكر ابن ماجةسنن  . "الماُو َتَعاَلى
 .القبر والبمى

 
 

الفصل الخامس 
 

َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو َقاَل َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى 
َما َبْيَن الناْفَخَتْيِن َأْرَبُعوَن َقاَل َأْرَبُعوَن "المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 
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َيْوًما َقاَل َأَبْيُت َقاَل َأْرَبُعوَن َشْيًرا َقاَل َأَبْيُت َقاَل َأْرَبُعوَن 
َسَنًة َقاَل َأَبْيُت َقاَل  ُما ُيْنِزُل الماُو ِمْن الساَماِء َماًء 

ْنَساِن َشْيٌء ِإالا  َفَيْنُبُتوَن َكَما َيْنُبُت اْلَبْقُل َلْيَس ِمْن اإلِْ
َيْبَمى ِإالا َعْظًما َواِحًدا َوُىَو َعْجُب الذاَنِب َوِمْنُو ُيَركاُب 

، كتاب تفسير  البخاري أخرجو. "اْلَخْمُق َيْوَم اْلِقَياَمةِ 
 .القرآن، سورة عم يتساءلون

 
عن َسْيَل ْبَن َسْعٍد َقاَل َسِمْعُت النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو 

ُيْحَشُر النااُس َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَمى َأْرٍض "َوَسمََّم َيُقوُل 
َبْيَضاَء َعْفَراَء َكُقْرَصِة َنِقيٍّ َقاَل َسْيٌل َأْو َغْيُرُه َلْيَس ِفيَيا 

 في كتاب الرقاق، وأخرجو البخاريأخرجو .  "َمْعَمٌم ِْلََحدٍ 
 . مسمم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار

 
المغيرة بن  عن سفيان حدثنا محمد بن يوس  حدثنا

رضي اهلل  ابن عباس عن جبير سعيد بن عن النعمان
 قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عنيما قال

كما بدأنا أول خمق  " ثم قرأ "تحشرون حفاة عراة غرال "
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فأول  [104األنبياء ] "نعيده وعدا عمينا إنا كنا فاعمين
 م يؤخذ برجال من أصحابي ذات  إبراىيم من يكسى

اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنيم لم 
يزالوا مرتدين عمى أعقابيم منذ فارقتيم فأقول كما قال 

وكنت عمييم شييدا ما  "عيسى ابن مريم العبد الصالح
دمت فييم فمما توفيتني كنت أنت الرقيب عمييم وأنت 

ن تغفر  عمى كل شيء شييد إن تعذبيم فإنيم عبادك وا 
[. 118-117المائدة ] "ليم فإنك أنت العزيز الحكيم

أخرجو البخاري في كتاب أحاديث األنبياء باب قول اهلل 
 ...".واذكر في الكتاب مريم"
 

عن َعاِئَشَة َرِضَي المَُّو َعْنَيا َقاَلْت َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى 
ُتْحَشُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْراًل َقاَلْت َعاِئَشُة "المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 

َفُقْمُت َيا َرُسوَل الماِو الرٍَّجاُل َوالنٍَّساُء َيْنُظُر َبْعُضُيْم ِإَلى 
أخرجو .  "َبْعٍض َفَقاَل اْْلَْمُر َأَشدُّ ِمْن َأْن ُيِيماُيْم َذاكِ 

  . في كتاب الرقاق باب كي  الحشرالبخاري
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عن اْلِمْقَداُد ْبُن اأْلَْسَوِد َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَُّو 
ُتْدَنى الشاْمُس َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن اْلَخْمِق "َعَمْيِو َوَسمََّم َيُقوُل 

َقاَل ُسَمْيُم ْبُن َعاِمٍر َفَوالمَِّو  "َحتاى َتُكوَن ِمْنُيْم َكِمْقَداِر ِميلٍ 
َما َأْدِري َما َيْعِني ِباْلِميِل َأَمَساَفَة اأْلَْرِض َأْم اْلِميَل الَِّذي 

َفَيُكوُن النااُس َعَمى َقْدِر َأْعَماِلِيْم " ُتْكَتَحُل ِبِو اْلَعْيُن َقالَ 
ِفي اْلَعَرِق َفِمْنُيْم َمْن َيُكوُن ِإَلى َكْعَبْيِو َوِمْنُيْم َمْن َيُكوُن 

ِإَلى ُرْكَبَتْيِو َوِمْنُيْم َمْن َيُكوُن ِإَلى َحْقَوْيِو َوِمْنُيْم َمْن 
ُيْمِجُمُو اْلَعَرُق ِإْلَجاًما َقاَل َوَأَشاَر َرُسوُل الماِو َصماى الماُو 

 في كتاب مسممأخرجو .  "َعَمْيِو َوَسماَم ِبَيِدِه ِإَلى ِفيوِ 
 .الجنة وصفة نعيميا وأىميا

 
عن َعْبُد المَِّو ْبُن ُعَمَر َقاَل َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو 

َيْطِوي الماُو َعزا َوَجلا الساَماَواِت َيْوَم اْلِقَياَمِة "َعَمْيِو َوَسمََّم 
 ُما َيْأُخُذُىنا ِبَيِدِه اْلُيْمَنى  ُما َيُقوُل َأَنا اْلَمِمُك َأْيَن 

اْلَجبااُروَن َأْيَن اْلُمَتَكبٍُّروَن  ُما َيْطِوي اْْلََرِضيَن ِبِشَماِلِو  ُما 
أخرجو  . "َيُقوُل َأَنا اْلَمِمُك َأْيَن اْلَجبااُروَن َأْيَن اْلُمَتَكبٍُّرونَ 

 . في كتاب صفة القيامة والجنة والنارمسمم
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الفصل السادس 
 

َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو َأنَّ َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَُّو 
َعَمْيِو َوَسمََّم ُأِتَي ِبَمْحٍم َفُرِفَع ِإَلْيِو الذِّيَراُع َوَكاَنْت ُتْعِجُبُو 

َأَنا َسيٍُّد النااِس َيْوَم اْلِقَياَمِة "َفَنَيَش ِمْنَيا َنْيَشًة ثُمَّ َقاَل 
ِليَن َواْْلِخِريَن  َوَىْل َتْدُروَن ِمما َذِلَك َيْجَمُع الماُو النااَس اْْلَوا
ِفي َصِعيٍد َواِحٍد ُيْسِمُعُيْم الدااِعي َوَيْنُفُذُىْم اْلَبَصُر َوَتْدُنو 
الشاْمُس َفَيْبُمُغ النااَس ِمْن اْلَغمٍّ َواْلَكْرِب َما اَل ُيِطيُقوَن َواَل 

َيْحَتِمُموَن َفَيُقوُل النااُس َأاَل َتَرْوَن َما َقْد َبَمَغُكْم َأاَل 
َتْنُظُروَن َمْن َيْشَفُع َلُكْم ِإَلى َربٍُّكْم َفَيُقوُل َبْعُض النااِس 

ِلَبْعٍض َعَمْيُكْم ِبآَدَم َفَيْأُتوَن آَدَم َعَمْيِو السااَلم َفَيُقوُلوَن َلُو 
َأْنَت َأُبو اْلَبَشِر َخَمَقَك الماُو ِبَيِدِه َوَنَفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِو 
َوَأَمَر اْلَماَلِئَكَة َفَسَجُدوا َلَك اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربٍَّك َأاَل َتَرى 

ِإَلى َما َنْحُن ِفيِو َأاَل َتَرى ِإَلى َما َقْد َبَمَغَنا َفَيُقوُل آَدُم ِإنا 
َربٍّي َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَمُو ِمْ َمُو َوَلْن 
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ناُو َقْد َنَياِني َعْن الشاَجَرِة َفَعَصْيُتُو  َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْ َمُو َواِ 
َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي اْذَىُبوا ِإَلى َغْيِري اْذَىُبوا ِإَلى ُنوٍح 
ُل الرُُّسِل ِإَلى  َفَيْأُتوَن ُنوًحا َفَيُقوُلوَن َيا ُنوُح ِإناَك َأْنَت َأوا
َأْىِل اْْلَْرِض َوَقْد َسمااَك الماُو َعْبًدا َشُكوًرا اْشَفْع َلَنا ِإَلى 
َربٍَّك َأاَل َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِو َفَيُقوُل ِإنا َربٍّي َعزا َوَجلا 

َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَمُو ِمْ َمُو َوَلْن َيْغَضَب 
ناُو َقْد َكاَنْت ِلي َدْعَوٌة َدَعْوُتَيا َعَمى َقْوِمي  َبْعَدُه ِمْ َمُو َواِ 

َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي اْذَىُبوا ِإَلى َغْيِري اْذَىُبوا ِإَلى ِإْبَراِىيَم 
َفَيْأُتوَن ِإْبَراِىيَم َفَيُقوُلوَن َيا ِإْبَراِىيُم َأْنَت َنِبيُّ الماِو َوَخِميُمُو 
ِمْن َأْىِل اْْلَْرِض اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربٍَّك َأاَل َتَرى ِإَلى َما َنْحُن 

ِفيِو َفَيُقوُل َلُيْم ِإنا َربٍّي َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا َلْم 
نٍّي َقْد ُكْنُت  َيْغَضْب َقْبَمُو ِمْ َمُو َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْ َمُو َواِ 

 َفَذَكَرُىنَّ َأُبو َحيَّاَن ِفي اْلَحِديِث "َكَذْبُت َ اَلَث َكِذَباٍت 
َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي اْذَىُبوا ِإَلى َغْيِري اْذَىُبوا ِإَلى "

ُموَسى َفَيْأُتوَن ُموَسى َفَيُقوُلوَن َيا ُموَسى َأْنَت َرُسوُل 
َمَك الماُو ِبِرَساَلِتِو َوِبَكاَلِمِو َعَمى النااِس اْشَفْع َلَنا  الماِو َفضا

ِإَلى َربٍَّك َأاَل َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِو َفَيُقوُل ِإنا َربٍّي َقْد 
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َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَمُو ِمْ َمُو َوَلْن َيْغَضَب 
نٍّي َقْد َقَتْمُت َنْفًسا َلْم ُأوَمْر ِبَقْتِمَيا َنْفِسي  َبْعَدُه ِمْ َمُو َواِ 
َنْفِسي َنْفِسي اْذَىُبوا ِإَلى َغْيِري اْذَىُبوا ِإَلى ِعيَسى اْبِن 

َمْرَيَم َفَيْأُتوَن ِعيَسى َفَيُقوُلوَن َيا ِعيَسى َأْنَت َرُسوُل الماِو 
َوَكِمَمُتُو َأْلَقاَىا ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُو َوَكماْمَت النااَس ِفي 

اْلَمْيِد َصِبيًّا اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربٍَّك َأاَل َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِو 
َفَيُقوُل ِعيَسى ِإنا َربٍّي َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب 

َقْبَمُو ِمْ َمُو َقطُّ َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْ َمُو َوَلْم َيْذُكْر َذْنًبا 
َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي اْذَىُبوا ِإَلى َغْيِري اْذَىُبوا ِإَلى ُمَحماٍد 
ًدا َفَيُقوُلوَن َيا ُمَحماُد َأْنَت َرُسوُل الماِو َوَخاِتُم  َفَيْأُتوَن ُمَحما
َر  اْْلَْنِبَياِء َوَقْد َغَفَر الماُو َلَك َما َتَقداَم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخا
اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربٍَّك َأاَل َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِو َفَأْنَطِمُق 

َفآِتي َتْحَت اْلَعْرِش َفَأَقُع َساِجًدا ِلَربٍّي َعزا َوَجلا  ُما َيْفَتُح 
الماُو َعَميا ِمْن َمَحاِمِدِه َوُحْسِن ال اَناِء َعَمْيِو َشْيًئا َلْم 

َيْفَتْحُو َعَمى َأَحٍد َقْبِمي  ُما ُيَقاُل َيا ُمَحماُد اْرَفْع َرْأَسَك َسْل 
ُتْعَطْو َواْشَفْع ُتَشفاْع َفَأْرَفُع َرْأِسي َفَأُقوُل ُأماِتي َيا َربٍّ 

ُأماِتي َيا َربٍّ ُأماِتي َيا َربٍّ َفُيَقاُل َيا ُمَحماُد َأْدِخْل ِمْن ُأماِتَك 
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َمْن اَل ِحَساَب َعَمْيِيْم ِمْن اْلَباِب اْْلَْيَمِن ِمْن َأْبَواِب اْلَجناِة 
َوُىْم ُشَرَكاُء النااِس ِفيَما ِسَوى َذِلَك ِمْن اْْلَْبَواِب  ُما َقاَل 
َوالاِذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإنا َما َبْيَن اْلِمْصَراَعْيِن ِمْن َمَصاِريِع 

 . "اْلَجناِة َكَما َبْيَن َمكاَة َوِحْمَيَر َأْو َكَما َبْيَن َمكاَة َوُبْصَرى
 في كتاب تفسير القرآن، سورة بني البخاريأخرجو 
 .(اإلسراء)إسرائيل 

 
َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َعْن النَِّبيِّي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل 

َماُم " َسْبَعٌة ُيِظمُُّيْم الماُو ِفي ِظمٍِّو َيْوَم اَل ِظلا ِإالا ِظمُُّو اإلِْ
اْلَعاِدُل َوَشابٌّ َنَشَأ ِبِعَباَدِة الماِو َوَرُجٌل َقْمُبُو ُمَعماٌق ِفي 
اْلَمَساِجِد َوَرُجاَلِن َتَحاباا ِفي الماِو اْجَتَمَعا َعَمْيِو َوَتَفراَقا 
َعَمْيِو َوَرُجٌل َدَعْتُو اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل َفَقاَل ِإنٍّي 
َأَخاُف الماَو َوَرُجٌل َتَصداَق ِبَصَدَقٍة َفَأْخَفاَىا َحتاى اَل َتْعَمَم 
َيِميُنُو َما تُْنِفُق ِشَماُلُو َوَرُجٌل َذَكَر الماَو َخاِلًيا َفَفاَضْت 

 و َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى َقاَل َقَرْأُت َعَمى َماِلٍ  َعْن "َعْيَناهُ 
ُخَبْيِب ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم َعْن َأِبي 
َسِعيٍد اْلُخْدِريِّي َأْو َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َأنَُّو َقاَل َقاَل َرُسوُل المَِّو 
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َوَرُجٌل "َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ِبِمْثِل َحِديِث ُعَبْيِد المَِّو َوَقاَل 
أخرجو  . "ُمَعماٌق ِباْلَمْسِجِد ِإَذا َخَرَج ِمْنُو َحتاى َيُعوَد ِإَلْيوِ 

 في باب الزكاة وأحمد في باقي مسند المكثرين، مسمم
 .مسند أبي ىريرة رضي اهلل عنو

 
 

الفصل السابع 
 

عن َعْبُد المَِّو ْبُن َعْمٍرو َقاَل النَِّبيُّي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 
َحْوِضي َمِسيَرُة َشْيٍر َماُؤُه َأْبَيُض ِمْن الماَبِن َوِريُحُو "

َأْطَيُب ِمْن اْلِمْسِك َوِكيَزاُنُو َكُنُجوِم الساَماِء َمْن َشِرَب ِمْنَيا 
 في كناب الرقاق باب  البخاري أخرجو ."َفاَل َيْظَمُأ َأَبًدا
 .في الحوض

 

َعْن َصْفَواَن ْبِن ُمْحِرٍز اْلَماِزِنيِّي َقاَل َبْيَنَما َأَنا َأْمِشي َمَع 
اْبِن ُعَمَر َرِضَي المَُّو َعْنُيَما آِخٌذ ِبَيِدِه ِإْذ َعَرَض َرُجٌل 
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َفَقاَل َكْيَ  َسِمْعَت َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َيُقوُل 
ِفي النَّْجَوى َفَقاَل َسِمْعُت َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 

ِإنا الماَو ُيْدِني اْلُمْؤِمَن َفَيَضُع َعَمْيِو َكَنَفُو َوَيْسُتُرُه "َيُقوُل 
َفَيُقوُل َأَتْعِرُف َذْنَب َكَذا َأَتْعِرُف َذْنَب َكَذا َفَيُقوُل َنَعْم َأْي 
َرُه ِبُذُنوِبِو َوَرَأى ِفي َنْفِسِو َأناُو َىَمَك َقاَل  َربٍّ َحتاى ِإَذا َقرا
َسَتْرُتَيا َعَمْيَك ِفي الدُّْنَيا َوَأَنا َأْغِفُرَىا َلَك اْلَيْوَم َفُيْعَطى 
ِكَتاَب َحَسَناِتِو َوَأماا اْلَكاِفُر َواْلُمَناِفُقوَن َفَيُقوُل اْْلَْشَياُد 

َىُؤاَلِء الاِذيَن َكَذُبوا َعَمى َربٍِّيْم َأاَل َلْعَنُة الماِو َعَمى 
 في كتاب المظالم باب قول  البخاري أخرجو."الظااِلِمينَ 

". أال لعنة اهلل عمى الظالمين"اهلل تعالى 
 

وابن  ومحمد بن المثنى أبو غسان المسمعي حدثنا
معاذ وىو ابن  وألفاظيم متقاربة قالوا حدثنا بشار
سالم بن أبي  عن قتادة عن أبي حدثني ىشام
أن  ثوبان عن معدان بن أبي طمحة اليعمري عن الجعد

حوضي  لبعقر إني" نبي اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال
أضرب بعصاي حتى يرفض  اليمن ْلىل أذود الناس
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عمييم فسئل عن عرضو فقال من مقامي 
وسئل عن شرابو فقال أشد بياضا من المبن  عمان إلى

وأحمى من العسل يغت فيو ميزابان يمدانو من الجنة 
أخرجو مسمم في " ذىب واْلخر من ورق أحدىما من

كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا وأحمد في باقي 
. مسند األنصار من حديث ثوبان

 
حماد  قال أخبرنا يحيى بن إسحاق يعني السالحيني حدثنا

ني لفي القبر  أبي سنان عن بن سممة قال دفنت ابنا لي وا 
فأخرجني فقال أال أبشر  قال  أبو طمحة إذ أخذ بيدي

أبي  عن الضحا  بن عبد الرحمن قمت بمى قال حدثني
قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  قال موسى األشعري

يا ممك الموت قبضت ولد عبدي قبضت  قال اهلل تعالى"
قال فما قال قال حمدك  قرة عينو و مرة فؤاده قال نعم

" بيت الحمد واسترجع قال ابنوا لو بيتا في الجنة وسموه
أخرجو الترمذي في كتاب الجنائز وأحمد في أول مسند 

. الكوفيين
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عبيد  عن يحيى قال حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا
حفص بن  عن خبيب بن عبد الرحمن قال حدثني اهلل

عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  أبي ىريرة عن عاصم
اإلمام  في ظمو يوم ال ظل إال ظمو سبعة يظميم اهلل" قال

قمبو معمق في  العادل وشاب نشأ في عبادة ربو ورجل
المساجد ورجالن تحابا في اهلل اجتمعا عميو وتفرقا 

عميو ورجل طمبتو امرأة ذات منصب وجمال فقال إني 
أخاف اهلل ورجل تصدق أخفى حتى ال تعمم شمالو ما 

أخرجو ". عيناه تنفق يمينو ورجل ذكر اهلل خاليا ففاضت
البخاري في أبواب صالة الجماعة واإلمامة باب من 
جمس في المسجد ينتظر الصالة، وكتاب الزكاة باب 
الصدقة باليمين، وكتاب الحدود باب فضل من تر  

الفواحش وكتاب الرقاق باب البكاء من خشية اهلل 
 .وأخرجو مسمم في كتاب الزكاة باب إخفاء الصدقة
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الفصل الثامن 
َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َعْبِد المَِّو ْبِن َقْيٍس اأْلَْشَعِريِّي َعْن َأِبيِو َأنَّ 

َفٌة "النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل  اْلَخْيَمُة ُدراٌة ُمَجوا
ُطوُلَيا ِفي الساَماِء َ اَلُ وَن ِمياًل ِفي ُكلٍّ َزاِوَيٍة ِمْنَيا 

َمِد  "ِلْمُمْؤِمِن َأْىٌل اَل َيَراُىْم اْْلَخُرونَ  َقاَل َأُبو َعْبِد الصَّ
أخرجو  . "ِستُّوَن ِمياًل " َواْلَحاِرُث ْبُن ُعَبْيٍد َعْن َأِبي ِعْمَرانَ 

 في كتاب بدء الخمق باب ما جاء في صفة البخاري
 ...الجنة وأنيا مخموقة

 
أبو  حدثنا سفيان حدثنا الحميدي حدثنا
رضي اهلل عنو قالقال  أبي ىريرة عن األعرج عن الزناد

أعددت لعبادي "  قال اهلل:رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
وال أذن سمعت وال خطر عمى  ما ال عين رأت الصالحين
فال تعمم نفس ما أخفي  "فاقرءوا إن شئتم "قمب بشر

حديث . [17سورة السجدة، آية ]" ليم من قرة أعين
قدسي أخرجو البخاري في كتاب بدء الخمق وكتاب 

تفسير القرآن سورة السجدة وكتاب التوحيد وأخرجو مسمم 
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 .والترمذي وابن ماجة وأحمد

 
َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو َعْن النَِّبيِّي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو 

َخَمَق الماُو آَدَم َوُطوُلُو ِستُّوَن ِذَراًعا  ُما َقاَل "َوَسمََّم َقاَل 
اْذَىْب َفَسمٍّْم َعَمى ُأوَلِئَك ِمْن اْلَماَلِئَكِة َفاْسَتِمْع َما 

ياِتَك َفَقاَل السااَلُم َعَمْيُكْم َفَقاُلوا  ُيَحيُّوَنَك َتِحياُتَك َوَتِحياُة ُذرٍّ
السااَلُم َعَمْيَك َوَرْحَمُة الماِو َفَزاُدوُه َوَرْحَمُة الماِو َفُكلُّ َمْن 
َيْدُخُل اْلَجناَة َعَمى ُصوَرِة آَدَم َفَمْم َيَزْل اْلَخْمُق َيْنُقُص 

 في كتاب أحاديث األنبياء البخاريأخرجو . "َحتاى اْْلنَ 
 ...باب خمق آدم صموات اهلل عميو وذريتو

 
َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو َأنَّ َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَُّو 

ُل ُزْمَرٍة َتْدُخُل اْلَجناَة َعَمى ُصوَرِة اْلَقَمِر "َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل  َأوا
َلْيَمَة اْلَبْدِر َوالاِذيَن َعَمى ِإْ رِِىْم َكَأَشدٍّ َكْوَكٍب ِإَضاَءًة ُقُموُبُيْم 
َعَمى َقْمِب َرُجٍل َواِحٍد اَل اْخِتاَلَف َبْيَنُيْم َواَل َتَباُغَض ِلُكلٍّ 
اْمِرٍئ ِمْنُيْم َزْوَجَتاِن ُكلُّ َواِحَدٍة ِمْنُيَما ُيَرى ُمخُّ َساِقَيا 

ِمْن َوَراِء َلْحِمَيا ِمْن اْلُحْسِن ُيَسبٍُّحوَن الماَو ُبْكَرًة َوَعِشيًّا 
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اَل َيْسَقُموَن َواَل َيْمَتِخُطوَن َواَل َيْبُصُقوَن آِنَيُتُيْم الذاَىُب 
ُة َوَأْمَشاُطُيْم الذاَىُب َوَوُقوُد َمَجاِمرِِىْم اْْلَُلواُة َقاَل  َواْلِفضا
َأُبو اْلَيَماِن َيْعِني اْلُعوَد َوَرْشُحُيْم اْلِمْسُك َوَقاَل ُمَجاِىٌد 
ُل اْلَفْجِر َواْلَعِشيُّ َمْيُل الشاْمِس ِإَلى َأْن ُأَراُه  ْبَكاُر َأوا اإلِْ

 في كتاب بدء الخمق باب ما البخاري أخرجو. "َتْغُربَ 
 ...جاء في صفة الجنة وأنيا مخموقة

 
َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َعْن النَِّبيِّي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل 

ِميَن " َيْدُخُل َأْىُل اْلَجناِة اْلَجناَة ُجْرًدا ُمْرًدا ِبيًضا ِجَعاًدا ُمَكحا
َأْبَناَء َ اَلٍث َوَ اَلِ يَن َعَمى َخْمِق آَدَم ِستُّوَن ِذَراًعا ِفي 

 في باقي مسند المكثرين أحمدمسند  ."َعْرِض َسْبِع َأْذُرعٍ 
 .مسند أبي ىريرة

 
َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّي َعْن َرُسوِل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو 

ِإنا الراُجَل َلَيتاِكُئ ِفي اْلَجناِة َسْبِعيَن َسَنًة َقْبَل "َوَسمََّم َقاَل 
َل  ُما َتْأِتيِو اْمَرَأُتُو َفَتْضِرُب َعَمى َمْنِكَبْيِو َفَيْنُظُر  َأْن َيَتَحوا

نا َأْدَنى ُلْؤُلَؤٍة َعَمْيَيا  َوْجَيُو ِفي َخدٍَّىا َأْصَفى ِمْن اْلِمْرآِة َواِ 
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ُتِضيُء َما َبْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َفُتَسمٍُّم َعَمْيِو َقاَل َفَيُردُّ 
ناُو  السااَلَم َوَيْسَأُلَيا َمْن َأْنِت َوَتُقوُل َأَنا ِمْن اْلَمِزيِد َواِ 
َلَيُكوُن َعَمْيَيا َسْبُعوَن َ ْوًبا َأْدَناَىا ِمْ ُل النُّْعَماِن ِمْن 

ُطوَبى َفَيْنُفُذَىا َبَصُرُه َحتاى َيَرى ُمخا َساِقَيا ِمْن َوَراِء َذِلَك 
نا َعَمْيَيا ِمْن التٍّيَجاِن ِإنا َأْدَنى ُلْؤُلَؤٍة َعَمْيَيا َلُتِضيُء َما  َواِ 

 باقي مسند أحمدمسند . "َبْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب 
 .المكثرين باب أبي سعيد الخدري

 
َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو 

اْلَكْوَ ُر َنْيٌر ِفي اْلَجناِة َحافاَتاُه ِمْن َذَىٍب "َعَمْيِو َوَسمََّم 
َوَمْجَراُه َعَمى الدُّرٍّ َواْلَياُقوِت ُتْرَبُتُو َأْطَيُب ِمْن اْلِمْسِك 

َقاَل َىَذا  "َوَماُؤُه َأْحَمى ِمْن اْلَعَسِل َوَأْبَيُض ِمْن ال اْم ِ 
 في كتاب تفسير الترمذيأخرجو . َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح 

القرآن باب ومن تفسير سورة الكوثر وابن ماجة في الزىد 
 .وأحمد في مسند المكثرين
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َعْن َسْيٍل َرِضَي المَُّو َعْنُو َعْن النَِّبيِّي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو 
يااُن َيْدُخُل ِمْنُو "َوَسمََّم َقاَل  ِإنا ِفي اْلَجناِة َباًبا ُيَقاُل َلُو الرا

اِئُموَن َيْوَم اْلِقَياَمِة اَل َيْدُخُل ِمْنُو َأَحٌد َغْيُرُىْم ُيَقاُل  الصا
اِئُموَن َفَيُقوُموَن اَل َيْدُخُل ِمْنُو َأَحٌد َغْيُرُىْم َفِإَذا  َأْيَن الصا

 في البخاريأخرجو . "َدَخُموا ُأْغِمَق َفَمْم َيْدُخْل ِمْنُو َأَحدٌ 
 .كتاب الصوم باب باب الريان لمصائمين

 
 

الفصل التاسع 
 

َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو 
َأنا "َوَسمََّم َكاَن َيْوًما ُيَحدِّيُث َوِعْنَدُه َرُجٌل ِمْن َأْىِل اْلَباِدَيِة 

ْرِع َفَقاَل َلُو  َرُجاًل ِمْن َأْىِل اْلَجناِة اْسَتْأَذَن َرباُو ِفي الزا
َأَلْسَت ِفيَما ِشْئَت َقاَل َبَمى َوَلِكنٍّي ُأِحبُّ َأْن َأْزَرَع َقاَل 
َفَبَذَر َفَباَدَر الطاْرَف َنَباُتُو َواْسِتَواُؤُه َواْسِتْحَصاُدُه َفَكاَن 

َأْم َاَل اْلِجَباِل َفَيُقوُل الماُو ُدوَنَك َيا اْبَن آَدَم َفِإناُو اَل 
 َفَقاَل اأْلَْعَراِبيُّي َوالمَِّو اَل َتِجُدُه ِإالَّ ُقَرِشيًّا َأْو "ُيْشِبُعَك َشْيءٌ 
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َأْنَصاِريًّا َفِ نَُّيْم َأْصَحاُب َزْرٍع َوَأمَّا َنْحُن َفَمْسَنا ِبَأْصَحاِب 
أخرجو . َزْرٍع َفَضِحَ  النَِّبيُّي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 

 . في كتاب المزارعةالبخاري
 

َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّي َرِضَي المَُّو َعْنُو َقاَل َقاَل َرُسوُل 
ُيْؤَتى ِباْلَمْوِت َكَيْيَئِة َكْبٍش "المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 

َأْمَمَح َفُيَناِدي ُمَناٍد َيا َأْىَل اْلَجناِة َفَيْشَرِئبُّوَن َوَيْنُظُروَن 
َفَيُقوُل َىْل َتْعِرُفوَن َىَذا َفَيُقوُلوَن َنَعْم َىَذا اْلَمْوُت َوُكمُُّيْم 

َقْد َرآُه  ُما ُيَناِدي َيا َأْىَل النااِر َفَيْشَرِئبُّوَن َوَيْنُظُروَن 
َفَيُقوُل َىْل َتْعِرُفوَن َىَذا َفَيُقوُلوَن َنَعْم َىَذا اْلَمْوُت َوُكمُُّيْم 
َقْد َرآُه َفُيْذَبُح  ُما َيُقوُل َيا َأْىَل اْلَجناِة ُخُموٌد َفاَل َمْوَت َوَيا 
َأْىَل النااِر ُخُموٌد َفاَل َمْوَت  ُما َقَرَأ َوَأْنِذْرُىْم َيْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ 
ُقِضَي اْْلَْمُر َوُىْم ِفي َغْفَمٍة َوَىُؤاَلِء ِفي َغْفَمٍة َأْىُل الدُّْنَيا 

 أخرجو البخاري في كتاب تفسير القرآن ".َوُىْم اَل ُيْؤِمُنونَ 
. (مريم)سورة كييعص 
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َعْن َعْبِد المَِّو َرِضَي المَُّو َعْنُو َقاَل النَِّبيُّي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو 
ِإنٍّي َْلَْعَمُم آِخَر َأْىِل النااِر ُخُروًجا ِمْنَيا َوآِخَر َأْىِل "َوَسمََّم 

اْلَجناِة ُدُخواًل َرُجٌل َيْخُرُج ِمْن النااِر َكْبًوا َفَيُقوُل الماُو اْذَىْب 
َفاْدُخْل اْلَجناَة َفَيْأِتيَيا َفُيَخياُل ِإَلْيِو َأناَيا َمْْلَى َفَيْرِجُع 

َفَيُقوُل َيا َربٍّ َوَجْدُتَيا َمْْلَى َفَيُقوُل اْذَىْب َفاْدُخْل اْلَجناَة 
َفَيْأِتيَيا َفُيَخياُل ِإَلْيِو َأناَيا َمْْلَى َفَيْرِجُع َفَيُقوُل َيا َربٍّ 

َوَجْدُتَيا َمْْلَى َفَيُقوُل اْذَىْب َفاْدُخْل اْلَجناَة َفِإنا َلَك ِمْ َل 
الدُّْنَيا َوَعَشَرَة َأْم َاِلَيا َأْو ِإنا َلَك ِمْ َل َعَشَرِة َأْم َاِل الدُّْنَيا 

َفَيُقوُل َتْسَخُر ِمنٍّي َأْو َتْضَحُك ِمنٍّي َوَأْنَت اْلَمِمُك َفَمَقْد 
َرَأْيُت َرُسوَل الماِو َصماى الماُو َعَمْيِو َوَسماَم َضِحَك َحتاى َبَدْت 

أخرجو . "َنَواِجُذُه َوَكاَن َيُقوُل َذاَك َأْدَنى َأْىِل اْلَجناِة َمْنِزَلةً 
 . في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنارالبخاري

 
َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّي َرِضَي المَُّو َعْنُو َعْن النَِّبيِّي َصمَّى 

َيْدُخُل َأْىُل اْلَجناِة اْلَجناَة َوَأْىُل النااِر "المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل 
النااَر  ُما َيُقوُل الماُو َتَعاَلى َأْخِرُجوا ِمْن النااِر َمْن َكاَن ِفي 
َقْمِبِو ِمْ َقاُل َحباٍة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإيَماٍن َفُيْخَرُجوَن ِمْنَيا َقْد 
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اْسَودُّوا َفُيْمَقْوَن ِفي َنَيِر اْلَحَيا َأْو اْلَحَياِة َشكا َماِلٌك 
َفَيْنُبُتوَن َكَما َتْنُبُت اْلِحباُة ِفي َجاِنِب الساْيِل َأَلْم َتَر َأناَيا 
َتْخُرُج َصْفَراَء ُمْمَتِوَيًة َقاَل ُوَىْيٌب َحدا ََنا َعْمٌرو اْلَحَياِة 

 في كتاب اإليمان البخاريأخرجو . "َوَقاَل َخْرَدٍل ِمْن َخْيرٍ 
 ...باب تفاضل أىل اإليمان في األعمال

 
حفص بن  حدثنا
عن  رضي اهلل عنو أنس عن قتادة عن ىشام حدثنا عمر

ليصيبن أقواما سفع   "النبي صمى اهلل عميو وسمم قال
 م يدخميم اهلل الجنة  من النار بذنوب أصابوىا عقوبة

أخرجو البخاري في " الجينميون بفضل رحمتو يقال ليم
إن رحمة اهلل "كتاب التوحيد باب ما جاء في قولو تعالى 

 .وأحمد في مسند المكثرين" قريب من المحسنين
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الفصل العاشر 

 
َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّي َقاَل َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو 

ِإنا الماَو َتَباَرَك َوَتَعاَلى َيُقوُل ِْلَْىِل اْلَجناِة َيا "َعَمْيِو َوَسمََّم 
َأْىَل اْلَجناِة َفَيُقوُلوَن َلباْيَك َرباَنا َوَسْعَدْيَك َفَيُقوُل َىْل 

َرِضيُتْم َفَيُقوُلوَن َوَما َلَنا اَل َنْرَضى َوَقْد َأْعَطْيَتَنا َما َلْم 
ُتْعِط َأَحًدا ِمْن َخْمِقَك َفَيُقوُل َأَنا ُأْعِطيُكْم َأْفَضَل ِمْن َذِلَك 

َقاُلوا َيا َربٍّ َوَأيُّ َشْيٍء َأْفَضُل ِمْن َذِلَك َفَيُقوُل ُأِحلُّ 
أخرجو  . "َعَمْيُكْم ِرْضَواِني َفاَل َأْسَخُط َعَمْيُكْم َبْعَدُه َأَبًدا

 . في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنارالبخاري
 

َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍ  َأنَّ َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 
ِإنا ِفي اْلَجناِة َلُسوًقا َيْأُتوَنَيا ُكلا ُجُمَعٍة َفَتُيبُّ ِريُح "َقاَل 

الشاَماِل َفَتْحُ و ِفي ُوُجوِىِيْم َوِ َياِبِيْم َفَيْزَداُدوَن ُحْسًنا 
َوَجَمااًل َفَيْرِجُعوَن ِإَلى َأْىِميِيْم َوَقْد اْزَداُدوا ُحْسًنا َوَجَمااًل 
َفَيُقوُل َلُيْم َأْىُموُىْم َوالماِو َلَقْد اْزَدْدُتْم َبْعَدَنا ُحْسًنا َوَجَمااًل 
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. "َفَيُقوُلوَن َوَأْنُتْم َوالماِو َلَقْد اْزَدْدُتْم َبْعَدَنا ُحْسًنا َوَجَمااًل 
 في كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىميا باب مسممأخرجو 

 ...في سوق الجنة
 

َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّي َوَأِبي ُىَرْيَرَة َعْن النَِّبيِّي َصمَّى المَُّو 
وا َفاَل "َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل  ُيَناِدي ُمَناٍد ِإنا َلُكْم َأْن َتِصحُّ

نا َلُكْم  نا َلُكْم َأْن َتْحَيْوا َفاَل َتُموُتوا َأَبًدا َواِ  َتْسَقُموا َأَبًدا َواِ 
نا َلُكْم َأْن َتْنَعُموا َفاَل َتْبَأُسوا  َأْن َتِشبُّوا َفاَل َتْيَرُموا َأَبًدا َواِ 

َأَبًدا َفَذِلَك َقْوُلُو َعزا َوَجلا َوُنوُدوا َأْن ِتْمُكْم اْلَجناُة 
أخرجو مسمم في كتاب  . "ُأوِرْ ُتُموَىا ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُمونَ 
 باب في دوام نعيم أىل مسممالجنة وصفة نعيميا وأىميا 

 ...الجنة
 

ِإَذا "َعْن ُصَيْيٍب َعْن النَِّبيِّي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل 
َدَخَل َأْىُل اْلَجناِة اْلَجناَة َقاَل َيُقوُل الماُو َتَباَرَك َوَتَعاَلى 
ُتِريُدوَن َشْيًئا َأِزيُدُكْم َفَيُقوُلوَن َأَلْم تَُبيٍّْض ُوُجوَىَنا َأَلْم 

َنا ِمْن النااِر َقاَل َفَيْكِشُف اْلِحَجاَب َفَما  ُتْدِخْمَنا اْلَجناَة َوتَُنجٍّ
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 "ُأْعُطوا َشْيًئا َأَحبا ِإَلْيِيْم ِمْن الناَظِر ِإَلى َربٍِّيْم َعزا َوَجلا 
َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة َحدَّثََنا َيِزيُد ْبُن َىاُروَن َعْن 

ْسَناِد َوَزاَد ثُمَّ َتاَل َىِذِه اْْلَيَة  ِلماِذيَن "َحمَّاِد ْبِن َسَمَمَة ِبَيَذا اإلِْ
 في مسممأخرجو . ("26يونس ) َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدةٌ 

كتاب اإليمان باب إثبات رؤية المؤمنين في اْلخرة 
 .ربيم

 
قال  مروان بن معاوية قال حدثنا الحميدي حدثنا
كنا  قال جرير بن عبد اهلل عن قيس عن إسماعيل حدثنا

عند النبي صمى اهلل عميو وسمم فنظر إلى القمر ليمة 
إنكم سترون ربكم كما ترون ىذا " يعني البدر فقال

فإن استطعتم أن ال تغمبوا  ال تضامون في رؤيتو القمر
ثم  "عمى صالة قبل طموع الشمس وقبل غروبيا فافعموا

" وسبح بحمد ربك قبل طموع الشمس وقبل الغروب" قرأ
أخرجو البخاري في كتاب مواقيت الصالة باب . [39ق ]

فضل صالة العصر وفي كتاب تفسير القرآن وكتاب 
 .التوحيد

 


