
 راتـاخلي يف ةـابقـاملس
 

  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ": شبحاكه احلق يؼول         
 هئ مئ خئحئ جئ يي ىي  ني مي زيري ٰى ين ىن نن من
 حم جم يل ىل مل ":شبحاكه ويؼول(, 12:  احلديد) "  حب جب
 ويؼول( , 211:  عؿران آل) "حن جن يم ىم  مم خم

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي":  شبحاكه
 يه ىه" : شبحاكه ويؼول(, 241:  البؼرة) "ىب نب مب زب رب يئ  ىئنئ
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي  جي
 ":  شبحاكه ويؼول( , 11: فاضر) "  يئ ىئ  نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ

 حف جف مغجغ مع جع حطمظ مض خض حض
 "  مغ جغ مع جع ": تعاىل ويؼول( , 09: األكبقاء) "   خف

  ( .12:  ادطػػني)

َٓ  نَ َتـَْتظُِرو َهْل : َشبًْعا  بِاأْلَْعََملِ  َباِدُروا ": (وشؾم عؾقه اهلل صذ) كبقـا ويؼول          َفْؼًرا إِ

 َفَشر  الَدَجاَل ؛ َأوْ , ُُمِْفًزا  َمْوًتا َأوْ , ُمَػـًِّدا َهَرًما َأوْ , ُمْػِسًدا  َمَرًضا َأوْ , ا ُمْطِغقً  ِغـًى َأوْ , ا ُمـِْسقً 

؟ َأْدَهى َفالَساَعةُ  الَساَعَة ؛ َأوْ , ُيـْتََظُر  َغائٍِب   ريض) عباس ابن وعن( , السمذي رواه)"َوَأَمرر

: ََخٍْس  َقبَْل  ََخًْسا اْغتَـِمْ  ":  َيِعُظهُ  َوُهوَ  لَِرُجلٍ  قال( وشؾم عؾقه اهلل صذ) الـبي أن( عـفَم اهلل

 ُصُغؾَِك, َقبَْل  َوَفَراَغَك  َفْؼِرَك , َقبَْل  َوِغـَاكَ  َشَؼِؿَك , َقبَْل  َوِصَحتََك  َهَرِمَك , َقبَْل  َصبَاَبَك 

 ُفَؼَراءَ  َأنَ ( عـه اهلل ريض) ُهَرْيَرةَ  َأِب  وَعنْ ( , لؾحاكم ادستدرك)"َمْوتَِك  َقبَْل  َوَحقَاَتَك 

ُثورِ  َأْهُل  َذَهَب : َفَؼاُلوا , (َوَشَؾمَ  َعَؾقْهِ  اهللُ  َصَذ ) اهللِ  َرُشوَل  َأَتْوا ادَُْفاِجِرينَ   بِالَدَرَجاِت  الدر

َكُصوُم  َكََم  َوَيُصوُمونَ  ُكَصِّلِّ , َكََم  ُيَصؾرونَ : َقاُلوا  "اَك؟ ذَ  َوَما ":َفَؼاَل  ادُِْؼقِم , َوالـَِعقمِ  اْلُعَذ ,

َٓ  َوَيتََصَدُقونَ  , َٓ  َوُيْعتُِؼونَ  َكتََصَدُق , َو  " ( :َوَشَؾمَ  َعَؾقْهِ  اهللُ َصَذ ) اهللِ  َرُشوَل  َفَؼاَل  ُكْعتُِق , َو

َٓ  َبْعَدُكْم؟ َمنْ  بِهِ  َوَتْسبُِؼونَ  بََؼُؽمْ َش  َمنْ  بِهِ  ُتْدِرُكونَ  َصْقئًا ُأَعؾُِّؿُؽمْ  َأَفَل   َأْفَضَل  َأَحدٌ  َيُؽونُ  َو



َٓ  ِمـُْؽمْ  وَن , ُتَسبُِّحوَن , ": , َقاَل  اهللِ  َرُشوُل  َيا َبَذ ,: َقاُلوا «َصـَْعتُمْ  َما ِمثَْل  َصـَعَ  َمنْ  إِ ُ  َوُتَؽزِّ

َؿُدوَن ,  ( .مسؾم رواه) "َمَرةً  ثنِيَ َوَثَل  َثَلًثا َصَلةٍ  ُكلِّ  ُدُبرَ  َوََتْ

 َيْعَؾمُ  َلوْ  " :َقاَل ( وشؾم عؾقه اهلل صذ) اهلل َرُشوَل  َأنَ ( عـه اهلل ريض) ُهَرْيَرةَ  َأِب  وَعنْ    

  ِف  َما الـَاُس 
ِ
ْ  ُثمَ  األََولِ  َوالَصفِّ  الـَِّداء  َيْعَؾُؿونَ  وْ , َولَ  َْٓشَتَفُؿوا َعَؾْقهِ  َيْسَتِفُؿوا َأنْ  إَِٓ  ََيُِدوا َل

بِْح  اْلَعتََؿةِ  ِف  َما َيْعَؾُؿونَ  , َوَلوْ  إَِلقْهِ  َْٓشَتبَُؼوا الَتْفِجرِ  ف َما ا َوالصر  متػق) " َحبًْوا َوَلوْ  ألََتْوُُهَ

 ريض) اخلََطاِب  ْبنَ  ُعَؿرَ  َشِؿْعُت : َقاَل  َأبِقِه , َعنْ ( عـه اهلل ريض) َأْشَؾمَ  ْبنِ  وَعْن َزْيدِ ( , عؾقه

ًٓ  ِعـِْدي َذلَِك  َفَواَفَق  َكتََصَدَق  َأنْ ( َوَشَؾمَ  َعَؾقْهِ  اهلل َصَذ ) اهلل َرُشوُل  َأَمَرَكا: َيُؼوُل ( عـه اهلل  , َما

 َصَذ ) اهلل َرُشوُل  َفَؼاَل  َماِِل, بِـِْصِف  َفِجئُْت : َقاَل  َيْوًما, َشبَْؼتُهُ  إِنْ  َبْؽرٍ  َأَبا َأْشبُِق  الَقْومَ : َفُؼْؾُت 

 ": َفَؼاَل  , ِعـَْدهُ  َما بُِؽلِّ  َبْؽرٍ  َأُبو َوَأَتى ِمثَْؾُه ,: ُقْؾُت  "أِلَْهؾَِك؟ َأْبَؼقَْت  َما "(:َوَشَؾمَ  َعَؾقْهِ  اهلل

  إىَِل  َأْشبُِؼهُ  َٓ : ُقْؾُت  َوَرُشوَلُه , اهلل ََلُمُ  َأْبَؼقُْت : َقاَل  "أِلَْهؾَِك؟ َأْبَؼقَْت  َما َبْؽرٍ  َأَبا َيا
ٍ
ء . َبًداأَ  ََشْ

 ( .السمذي رواه)

 َمَعهُ  َوَأَكا( َوَشَؾمَ  َعَؾقْهِ  اهلل َصَذ ) الـَبِير  َمرَ :  قال( عـه اهلل ريض) اخلطاب بن عؿر وعن        

 اهلل َصَذ ) ير َوالـَبِ  اهلل َعبْدُ  َوَشَجدَ  , لِِؼَراَءتِهِ  َفاْشتََؿعَ  , َيْؼَرأُ  َوُهوَ  َمْسُعودٍ  ْبنِ  اهلل بَِعبْدِ  َبْؽرٍ  َوَأُبو

:  َفَؼاَل  ,( َوَشَؾمَ  َعَؾقْهِ  اهلل َصَذ ) الـَبِير  َمَض  ُثمَ  " ُتْعَطهُ  َشْل  ":  َفَؼاَل  , َخْؾَػهُ ( َوَشَؾمَ  َعَؾقْهِ 

هُ  َمنْ " ا اْلُؼْرآنَ  َيْؼَرأَ  َأنْ  ََسَ  اهلل عبد إىل جلتفلد: قال , "َعْبدٍ  ُأمِّ  اْبنِ  ِمنِ  َفْؾقَْؼَرْأهُ  ُأْكِزَل  َكََم  َغضًّ

 أو الباب , رضبت فؾَّم : قال ,( وشّؾم عؾقه اهلل صّذ ) اهلل رشول بَم قال ألبّشه مسعود بن

 اهلل رشول قال بَم ألبّشك جئت: قؾت الّساعة؟ هذه بك جاء ما: قال صويت شؿع دّا: قال

 ما باخلرات, قشّبا فإّكه يػعل إن: قؾت بؽر, أبو شبؼك قد: قال ,( وشّؾم عؾقه اهلل صّذ )

ّٓ  قطّ  خرا اشتبؼـا  (.أمحد مسـد) "بؽر أبو إلقه شبؼـا إ

 إن له ققل لو : فؼال,  اخلرات ف السابؼني الصاحلني أحد حال عن أحدهم شئل وقد      

 .يعؿؾه عؿل مزيد وجد ما غًدا الؼقامة
 

 


