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Hcp B-ap-Jtam Blzm-\tam B-h-iy-anÃm-̄  hn-[w hy-àam-b Im-cy-am-Wv {]-hm-N-I 
kv-t\-lw hn-izm-kn-bp-sS _m-[y-X-bm-sW-¶Xv. A-Xp-aq-ew eu-In-Ihpw ]m-c-{Xn-I-hp-am-
b \n-ch-[n t\-«-§Ä \-ap-¡v e-̀ n-¡p-¶p.   

  أول من يرد على الحوض أهُل بيتى وَمْن أحبنى من أمتى (الديلمى عن على)قال صلعم : 
بهما الحسن والحسين ابناي ، من أح« عن سلمان رضي اهللا عنه ، قال : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : 

 ، ومن أبغضهما  أبغضني ، ومن أبغضني أبغضه اهللا ، ومن ومن أحبني أحبه اهللا ، ومن أحبه اهللا أدخله الجنةأحبني ، 
  (حاكم)  »أبغضه اهللا أدخله النار 

ِه َعِلي ْبِن أَِبي طَاِلبٍ  َعْن َجد  
َكاَن َمِعي ِفي   َوأَبَاُهَما َوُأمُهَما ْينِ َأن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َأَخَذ بَِيِد َحَسٍن َوُحَسْيٍن فـََقاَل َمْن َأَحبِني َوَأَحب َهذَ 

  (ترمذي)  َدرََجِتي يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 
: " من - صلى اهللا عليه وسلم -قال: قال رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه  -روى االصبهاني في الترغيب عن أنس 

  أحبني كان معي في الجنة ".
 

C-hn-sS-̧ -d-ª ‘a-C-¿¯v' {]-tXy-Iw hn-i-Zo-I-cn-¡-s¸-tS-−-XmWv. Imc-Ww A-hnS-¶v 
]-d-ªp:   

ـــْت : َســـمِ  ـــاٍض ، قَاَل ـــا َعـــْن َعـــزَة بنـــِت ِعَي ْوًم ـــْن َأَحـــب قـَ ـــِه َوَســـلَم : " َم ـــاَل النِبـــي َصـــلى اللـــُه َعَلْي َـــا ِقْرَصـــاَفَة ، َقـــاَل : َق ْعُت أَب
ـــــَرتِِهْم " مـــــن أحـــــب قومـــــا علـــــى أعمـــــالهم حشـــــر يـــــوم القيامـــــة فـــــى زمـــــرتهم فحوســـــب (طبرانـــــي)    َحَشـــــَرُه اللـــــُه ِفـــــي زُْم

  بحسابهم وإن لم يعمل أعمالهم (الخطيب عن جابر)

 اِمِت قَاَل قَاَل أَبُو َذرِه ْبِن الصَعْن َعْبِد الل  
ـــا أَبَـــا ذَ  ـــاَل أَنْـــَت َي ـــَل َكَعَمِلِهـــْم َق ـــْوَم َوَال َيْســـَتِطيُع َأْن يـَْعَم ـــُل ُيِحـــب اْلَق ـــوَل اللـــِه الرُج ـــُت يَـــا َرُس ـــَت قـُْلـــُت قـُْل ـــَع َمـــْن َأْحَبْب ر َم

ــــ ــــوَلُه َق ــــِإني ُأِحــــب اللــــَه َوَرُس ــــْن َف ــــَع َم ــــَت َم ــــراٍت أَْن َــــَالَث َم ــــُه ث ــــا َل ــــاَل َهاِشــــٌم قَاَلَه ــــَت َق ــــْن َأْحَبْب ــــَع َم َــــا َذر َم َــــا أَب ــــَت ي اَل فَأَْن
  (احمد)  َأْحَبْبتَ 

  َعْن ِزر ْبِن ُحبَـْيٍش قَالَ 
ــــْينِ  َفَســــأَْلُتُه َعــــْن اْلَمْســــِح َعَلــــى اْلُخف ــــاٍل اْلُمــــَراِدي ــــُه  أَتـَْيــــُت َصــــْفَواَن بْــــَن َعسى اللــــِه َصــــلــــا َنُكــــوُن َمــــَع َرُســــوِل اللَقــــاَل ُكن فـَ

ـــْن َغـــاِئٍط  َـــٍة َوَلِكـــْن ِم ـــْن َجَناب َـــَة أَيـــاٍم ِإال ِم ـــا َثَالث َن ـــزَِع ِخَفافـَ َـــا َأْن َال نـَْن َيْأُمُرن ـــِه َوَســـلَم فـَ ـــَوِري َعَلْي ـــي َجْه ـــْوٍم َوَجـــاَء َأْعَراِب ـــْوٍل َونـَ َوبـَ
ـــاَل يَـــ َق ـــْوِت فـَ ـــْومَ الص ـــُل ُيِحـــب اْلَق ـــُد الرُج ـــْم  ا ُمَحم ـــا يـَْلَحـــْق ِبِه ـــْرُء َمـــَع َوَلم ـــِه َوَســـلَم اْلَم ـــوُل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْي َقـــاَل َرُس فـَ

 َعْن ثَاِبٍت َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ (احمد)    َمْن َأَحب  
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لُــــُغ َعَمَلُهـــْم َأن رَُجـــًال قَــــاَل يَـــا َرُســــوَل اللـــِه الرُجــــُل ُيِحـــب اْلَقــــْوَم  َقــــاَل َرُســـوُل اللــــِه َصـــلى اللــــُه َعَلْيـــِه َوَســــلَم اْلَمــــْرُء َوَال يـَبـْ فـَ
 (احمد)  َمَع َمْن َأَحب  

 

C-XnÂ \n-s¶m-s¡ a-\-Ên-em-hp-¶-Xv kÂ-IÀ-½-§-fp-sS Im-cy-̄ nÂ \mw AÂ-]w ]n-
¶n-em-sW-¦nepw kv-t\-lw sIm-−v \-ap-¡v ap-t¶-dm³ I-gnbpw F-¶mWv. A-\-kv (d) 
]-d-bp-am-bn-cp-¶p:   

 النبــــي ــــا ُأِحــــب ــــا بكــــر وعمــــرَ  -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم-قــــال أنــــس : فأن ــــاهم ،  وأب ، وأرجــــو أن َأكــــوَن معهــــم بُحبــــي ِإي
   »وِإن لم أعَمْل أعَماَلُهم

 

AXp-sIm-−v kz-lm-_n-IÄ A-S-¡-ap-Å \-½p-sS ap³-Km-an-IÄ {]-hm-NI-sc D-]m-[n-I-
fnÃm-sX kv-t\-ln¨p. C-Xn-\v H-t«-sd D-Zm-l-c-W-§Ä N-cn-{X-̄ nÂ Zr-iy-amWv. Nne-Xv 
{i-²n-¡pI. 

A-_q-_-¡À kzn-²oJv (d): H-cn-¡Â a-¡-bnÂ sh-̈ v a-lm-\-hdp-IÄ {]-t_m-[-\-̄ n-
\p th-−n i-{Xp-¡Ä-¡p ap-¼nÂ F-gp-t¶-äp-\n¶p. A-hÀ A-t±l-s¯ A-Sn-¡p-Ibpw 
A-h-cp-sS t_m-[w a-d-bp-I-bpw sN-bvXp. t_m-[w Xn-cn-̈ v h-¶-t¸mÄ A-t±-lw ]-
dªp: F-\n-¡v {]-hm-NI-sc Im-Wn-̈ p-X-cn-I. D-½ kzn--²o-Jn(d)s\ Zm-dpÂ AÀ-J-anÂ 
sIm-−p-h¶p. {]-hm-NI-s\ I-−-t¸mÄ At±lw ]-d-ªp:    

  زال عني كل ما اجد برؤيتك يا رسول اهللا.
: -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم  -قــــال: للنبــــي  -رضــــي اهللا تعــــالى عنــــه  -وروى ابــــن عســــاكر عــــن ابــــن عمــــر: أن أبــــا بكــــر 

يعنــــي أبــــا قحافــــة، وذلــــك مــــن أجــــل أن إســــالم  -إســــالمه " والــــذي بعثــــك بــــالحق الســــالم أبــــي طالــــب أقــــر لعينــــي مــــن 
  أبي طالب كان أقر لعينك.

ـــَرَة قَـــالَ  بُـــو قَـــاَل َرُســـوُل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْيـــِه َوَســـلَم َمـــا نـََفَعِنـــي َمـــاٌل قَـــط َمـــا نـََفَعِنـــي َمـــاُل أَبِـــي َبْكـــٍر فـََبَكـــى أَ  َعـــْن أَبِـــي ُهَريـْ
  (احمد)  اِلي ِإال َلَك يَا َرُسوَل اللهِ َبْكٍر َوقَاَل َهْل أَنَا َومَ 

  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -عـــن أبـــى هريـــرة قـــال : قـــام أبـــو بكـــر علـــى المنبـــر فقـــال قـــد علمـــتم مـــا قـــام بـــه رســـول اهللا  
وبكــــى ثــــم أعادهــــا ثــــم بكــــى ثــــم أعادهــــا ثــــم بكــــى قــــال إن النــــاس لــــم يعطــــوا فــــى هــــذه الــــدنيا شــــيئا أفضــــل مــــن العفــــو 

  ا اهللا (النسائى ، وأبو يعلى ، والداقطنى فى األفراد)والعافية فسلوهم
ــــْوَق َصــــوِت النبــــيِ (قولــــه عــــز وجــــل  ُعــــوْا َأْصــــَواَتُكْم فـَ قيــــل إن رجلــــين مــــن الصــــحابة تماريــــا   )يَأَيـَهــــا الــــِذيَن َءاَمُنــــوْا َال تـَْرفـَ

لــــك : والـــذي بعثــــك بــــالحق ال عنـــده فارتفعــــت أصـــوتهما ، فنزلــــت هـــذه اآليــــة ، فقـــال أبــــو بكــــر رضـــي اهللا عنــــه عنـــد ذ
  أكلمك بعدها إال كأخي السرار .

 

D-a-dp-_v-\pÂ J-Xzm-_v (d): H-cn-¡Â D-aÀ (d) cm{Xn {]-P-I-fp-sS t£-am-t\zj-Ww \-S-
¯n a-Zo-\-bn-eq-sS A-e-bp-I-bm-bn-cp-¶p.   
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  فرأى مصباحا فى بيت فدنا فإذا عجوز تطرق شعرا لها لتغزله أى تنفشه بقدح وهى تقول
  صلى عليك المصطفون األخيار         على محمد صالة األبرار

  يا ليت شعرى والمنايا أطوار     قد كنت قواما بكى األسحار
    هل تجمعنى وحبيبى الدار                   

فجلــــس عمـــر يبكــــى فمـــا زال يبكـــى حتــــى قـــرع البـــاب عليهــــا فقالـــت مــــن   -صــــلى اهللا عليـــه وســـلم  -تعنـــى النبـــى    
هـــذا قــــال عمــــر بــــن الخطــــاب قالــــت ومــــا لــــى ولعمــــر ومـــا يــــأتى بعمــــر هــــذه الســــاعة قــــال افتحــــى رحمــــك اهللا فــــال بــــأس 

دى علـــى الكلمـــات التـــى قلـــت آنفـــا فردتـــه عليـــه فلمـــا بلغـــت آخـــره قـــال أســـألك أن عليـــك ففتحـــت لـــه فـــدخل فقـــال ر 
  تدخلينى معكما قالت 

  فرضى ورجع (ابن المبارك ، وابن عساكر) " وعمر فاغفر له يا غفار"
 

\mw ]-e-cq-]-̄ n-ep-Å kz-em-̄ p-IÄ sNmÃm-dp-−-tÃm. D-aÀ (d) H-cn-¡Â sNmÃn-b 
kz-em-̄ v C-§-s\-bm-bn-cp-¶p.    

ــــأبي  وروي أن عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي اهللا عنــــه ســــمع بعــــد مــــوت رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يبكــــي ويقــــول: ب
أنـــت وأمـــي يـــا رســـول اهللا لقـــد كـــان جـــذع تخطـــب النـــاس عليـــه فلمـــا كثـــر النـــاس اتخـــذت منبـــراً لتســـمعهم فحـــن الجـــذع 

تهم، بـــأبي أنـــت وأمـــي يـــا رســـول لفراقـــك حتـــى جعلـــت يـــدك عليـــه فســـكن فأمتـــك كانـــت أولـــى بـــالحنين إليـــك لمـــا فـــارق
ـــأبي  ـــه فقـــال عـــز وجـــل " مـــن يطـــع الرســـول فقـــد أطـــاع اهللا " ب ـــده أن جعـــل طاعتـــك طاعت اهللا لقـــد بلـــغ مـــن فضـــيلتك عن
ـــذنب فقـــال تعـــالى  ـــده أن أخبـــرك بـــالعفو عنـــك قبـــل أن يخبـــرك بال ـــغ مـــن فضـــيلتك عن ـــا رســـول اهللا لقـــد بل ـــت وأمـــي ي أن

وأمـــي يـــا رســـول اهللا لقـــد بلـــغ مـــن فضـــيلتك عنـــده أن بعثـــك آخـــر األنبيـــاء  " عفـــا اهللا عنـــك لـــم أذنـــت لهـــم " بـــأبي أنـــت
وذكــــرك فــــي أولهــــم فقــــال عــــز وجــــل " وإذ أخــــذنا مــــن النبيــــين ميثــــاقهم ومنــــك ومــــن نــــوح وإبــــراهيم " اآليــــة بــــأبي أنــــت 
ــــين أطباقهــــا  ــــوا قــــد أطــــاعوك وهــــم ب ــــا رســــول اهللا لقــــد بلــــغ مــــن فضــــيلتك عنــــده أن أهــــل النــــار يــــودون أن يكون وأمــــي ي
ـــا اهللا وأطعنـــا الرســـوال، بـــأبي أنـــت وأمـــي يـــا رســـول اهللا لـــئن كـــان موســـى بـــن عمـــران أعطـــاه  يعـــذبون يقولـــون يـــا ليتنـــا أطعن
ـــت وأمـــي  ـــأبي أن ـــك، ب ـــع منهـــا المـــاء صـــلى اهللا علي ـــه األنهـــار فمـــاذا بأعجـــب مـــن أصـــابعك حـــين نب اهللا حجـــراً تتفجـــر من

غــــدوها شــــهر ورواحهــــا شــــهر فمــــاذا بأعجــــب مــــن البــــراق  يــــا رســــول اهللا لــــئن كــــان ســــليمان بــــن داود أعطــــاه اهللا الــــريح
حـــين ســــريت عليـــه إلــــى الســـماء الســــابعة ثــــم صـــليت الصــــبح مـــن ليلتــــك بــــاألبطح صـــلى اهللا عليــــك، بـــأبي أنــــت وأمــــي 
يـــا رســـول اهللا لـــئن كـــان عيســـى بـــن مـــريم أعطـــاه اهللا إحيـــاء المـــوتى فمـــاذا بأعجـــب مـــن الشـــاة المســـمومة حـــين كلمتـــك 

لـــذراع: ال تـــأكلني فـــإني مســـمومة، بـــأبي أنـــت وأمـــي يـــا رســـول اهللا لقـــد دعـــا نـــوح علـــى قومـــه وهـــي مشـــوية فقالـــت لـــك ا
فقــــال رب ال تـــــذر علـــــى األرض مـــــن الكـــــافرين ديــــاراً ولـــــو دعـــــوت علينـــــا بمثلهـــــا لهلكنــــا فلقـــــد وطـــــىء ظهـــــرك وأدمـــــي 

بي أنــــت وأمــــي وجهــــك وكســــرت رباعيتــــك فأبيــــت أن تقــــول إال خيــــراً فقلــــت اللهــــم اغفــــر لقــــومي فــــإنهم ال يعلمــــون، بــــأ
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يــــا رســــول اهللا لقــــد اتبعــــك فــــي قلــــة ســــنك وقصــــر عمــــرك مــــا لــــم يتبــــع نوحــــاً فــــي كثــــرة ســــنه وطــــول عمــــره وآمــــن بــــك 
الكثيــــر ومــــا آمــــن معــــه إال القليــــل، بــــأبي أنــــت وأمــــي يــــا رســــول اهللا لــــو لــــم تجــــالس إال كفــــؤاً لــــك مــــا جالســــتنا ولــــو لــــم 

ــــو لــــم تؤاكــــل إال كفــــؤاً  ــــك مــــا نكحــــت إلينــــا ول ــــنكح إالكفــــؤأ ل ــــا فلقــــد واهللا جالســــتنا ونكحــــت إليهــــا  ت ــــك مــــا واكلتن ل
ــــــى األرض ولعقــــــت أصــــــابعك  ــــــت الحمــــــار وأردفــــــت خلفــــــك ووضــــــعت طعامــــــك عل ــــــا ولبســــــت الصــــــوف وركب وواكلتن

  (احياء)  تواضعاً منك صلى اهللا عليك وسلم.
: -لى عنــــه رضــــي اهللا تعــــا -أن عمــــر قــــال للعبــــاس  -رضــــي اهللا تعــــالى عنهمــــا  -روى البيهقــــي والبــــزار عــــن ابــــن عمــــر 

  .-صلى اهللا عليه وسلم  -أن تسلم أحب إلي من إسالم الخطاب، الن ذلك أحب إلى رسول اهللا 
 

D-kv-am³ (d): H-cn-¡Â H-cp NÀ¨-¡p th-−n \-_n (kz) D-kv-am-s\ (d) a-¡-bn-te-¡v 
]-d-ª-b¨p. Xz-hm-̂ v sN-¿m-\p-Å A-\p-hm-Zw i-{Xp-¡Ä \Â-In-b-t¸mÄ A-t±-lw ]-
d-ªp:  

ـــُت َألُطـــو  ـــا ُكْن ـــاَل : َم ـــأََبى َأْن َيُطـــوَف َوَق ـــِت َف ـــُه لَِيُطـــوَف بِاْلبَـْي ـــاَن َرِضـــَى اللـــُه َعْن ـــَن َعف ـــاَن ْب ـــوَف فـــَدَعْوا ُعْثَم ـــِه َحتـــى َيُط َف ِب
  .صلى اهللا عليه وسلم-اللِه ِبِه َرُسوُل 

 

A-en _n³ A-_o-Ym-en-_v: 

ـــه فخـــرج يلـــتمس  ـــه وســـلم خصاصـــة فبلـــغ ذلـــك عليـــا رضـــي اهللا عن ـــاس قـــال  أصـــاب نبـــي اهللا صـــلى اهللا علي ـــن عب عـــن ب
ــــه  ــــه إلــــى نبــــي اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم فــــأتى بســــتانا لرجــــل مــــن اليهــــود فاســــتقى ل عمــــال ليصــــيب منــــه شــــيئا يبعــــث ب

يهـــودي مـــن تمـــره ســـبع عشـــرة تمـــرة عجـــوة فجـــاء بهـــا إلـــى نبـــي اهللا صـــلى اهللا ســـبعة عشـــر دلـــوا كـــل دلـــو بتمـــرة فخيـــره ال
عليـــه وســـلم فقـــال مـــن أنـــي هـــذا يـــا أبـــا الحســـن قـــال بلغنـــي مـــا بـــك مـــن الخصاصـــة يـــا نبـــي اهللا فخرجـــت الـــتمس عمـــال 
ـــا نبـــي اهللا فقـــال نبـــي صـــلى اهللا صـــلى  ألصـــيب لـــك طعامـــا قـــال فحملـــك علـــى هـــذا حـــب اهللا ورســـوله قـــال علـــي نعـــم ي

 عليــــه وســــلم واهللا مــــا مــــن عبــــد يحــــب اهللا ورســــوله إال الفقــــر أســــرع إليــــه مــــن جريــــة الســــيل علــــى وجهــــه مــــن أحــــب اهللا
  (بيهقي السنن الكبري)  اهللا ورسوله فليعد تحفافا وإنما يعنى الصبر

ســـئل علـــى بـــن أبـــى طالـــب رضـــى اهللا عنـــه كيـــف كـــان حـــبكم لرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ؟ قـــال كـــان واهللا أحـــب 
  .ينا من أموالنا وأوالدنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمإإل

 

Aw-dp-_v-\pÂ B-kzv (d):    
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عـــن عمـــرو بـــن العـــاص رضـــي اهللا تعـــالى عنـــه قـــال: مـــا كـــان أحـــد أحـــب إلـــي مـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، وال 
ي لـــم أكـــن أجـــل فـــي عينـــي منـــه، ومـــا كنـــت أطيـــق أن أمـــالء عينـــي منـــه إجـــالال لـــه، ولـــو ســـئلت أن أصـــفه مـــا أطقـــت ألنـــ

  .أمالء عيني منه
 

C-_v-\p D-aÀ (d):   

خـــــدرت رجلـــــه فقيـــــل لـــــه:  -رضـــــي اهللا تعـــــالى عنهمـــــا  -وروى ابـــــن الســـــني فـــــي " عمـــــل يـــــوم والليلـــــة " أن ابـــــن عمـــــر 
  اذكر أحب الناس إليك يزل عنك فصاح: يا محمداه، فانتشرت.

 

D-½p-sF-a³ _ohn (d):   

  َعْن ثَاِبٍت َعْن أََنٍس قَالَ 
َوفَـــاِة َرُســـوِل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْيـــِه َوَســـلَم ِلُعَمـــَر اْنطَِلـــْق بَِنـــا ِإلَـــى ُأم أَْيَمـــَن نـَُزورَُهـــا َكَمـــا  قَـــاَل أَبُـــو َبْكـــٍر َرِضـــَي اللـــُه َعْنـــُه بـَْعـــَد 

ـــا  ـــاَال َلَهـــا َم َق ـــْت فـَ ـــا َبَك َه ـــا ِإلَيـْ َن ـــا انـْتَـَهيـْ ـــا فـََلم ـــِه َوَســـلَم يـَُزورَُه ـــوُل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْي ـــاَن َرُس ـــِك َك ـــٌر يـُْبِكي ـــَد اللـــِه َخيـْ ـــا ِعْن َم
ــــرٌ  ِلَرُســــوِلِه َصــــلى اللــــُه َعَلْيــــِه  ِلَرُســــوِلِه َصــــلى اللــــُه َعَلْيــــِه َوَســــلَم فـََقالَــــْت َمــــا أَْبِكــــي َأْن َال َأُكــــوَن َأْعَلــــُم َأن َمــــا ِعْنــــَد اللــــِه َخيـْ

 اْلَوْحَي َقْد انـَْقَطَع ِمْن الس َم َوَلِكْن أَْبِكي َأنُهَما َعَلى اْلُبَكاِء َفَجَعَال يـَْبِكَياِن َمَعَهاَوَسل   (مسلم)  َماِء فـََهيَجتـْ
 

Nn-e kz-lm-_n h-\n-X-IÄ:   

ـــن النجـــار فـــي (تـــاريخ المدينـــة) أن امـــرأة ســـألت عائشـــة أن اكشـــفي لـــي عـــن قبـــر رســـول اهللا  صـــلى اهللا عليـــه  -روى اب
  ورحمها. -رضي اهللا تعالى عنها  -فكشفته فبكت حتى ماتت   –وسلم 

وقــــد أصــــيب زوجهــــا   وقــــاص، قــــال: مــــر رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم بــــامرأة مــــن بنــــى دينــــارعــــن ســــعد بــــن أبــــى 
ــــا فعــــل رســــول اهللا صــــلى اهللا  وأخوهــــا وأبوهــــا مــــع رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم بأحــــد، فلمــــا نعــــوا لهــــا قالــــت: م

  عليه وسلم ؟ قالوا: خيرا يا أم فالن هو بحمد اهللا كما تحبين.
  ر إليه.قالت: أرونيه حتى أنظ

  قال: فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل.
  (سيرة ابن كثير)  قال ابن هشام: الجلل يكون من القليل والكثير، وهو ههنا القليل

يســـــتخبرن، فـــــإذا رجـــــالن   وروى ابـــــن أبـــــي حـــــاتم، عـــــن عكرمـــــة مرســـــال قـــــال: لمـــــا أبطـــــأ الخبـــــر علـــــى النســـــاء خـــــرجن
ـــة أو بع ـــت امـــرأة مـــن االنصـــار: مـــن هـــذان ؟ قـــالوا: فـــالن وفـــالن: أخوهـــا وزوجهـــا أو زوجهـــا مقتـــوالن علـــى داب ـــر، فقال ي

  وابنها.
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  .فقالت: ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالوا: حي، قالت: فال أبالي، يتخذ اهللا من عباده شهداء
 

AXp-sIm-−m-WtÃm i-{Xp-¡fm-b A-_q-kp-̂ vbm\pw DÀ-h-Xp-_v-\p a-kv-DuZpw C-{]-
Im-cw ]-d-ª-Xv.  

الدثنــــة مــــن الحــــرم ليقتلــــوه، فقــــال  أن أهــــل مكــــة أخرجــــوا زيــــد بــــن -رضــــي اهللا تعــــالى عنــــه  -روى البيهقــــي عــــن عــــروة 
ـــد  ـــدنا بمقامـــك تضـــرب عنقـــه، وأنـــت فـــي أهلـــك، فقـــال زي ـــا زيـــد، أتحـــب أن محمـــدا عن ـــاهللا ي ـــو ســـفيان: أنشـــدك ب لـــه أب

: واهللا مـــــا أحـــــب أن محمـــــدا االن فـــــي مكانـــــه الـــــذي هـــــو فيـــــه تصـــــيبه شـــــوكة تؤذيـــــه، وأنـــــا -رضـــــي اهللا تعـــــالى عنـــــه  -
  ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. جالس في أهلي، فقال أبو سفيان: واهللا

إلــــى أصــــحابه فقــــال أي قــــوم واهللا لقــــد وفــــدت علــــى الملــــوك ووفــــدت علــــى قيصــــر وكســــرى  بــــن مســــعود فرجــــع عــــروة
والنجاشــــي واهللا إن رأيــــت ملكــــاً قــــط يعظمــــه أصــــحابه مــــا يعظــــم أصــــحاب محمــــد محمــــداً واهللا إن تــــنخم نخامـــــةً  إال 

بهـــــا وجهـــــه وجلـــــده وإذا أمـــــرهم ابتـــــدروا أمـــــره وإذا توضـــــأ كـــــادوا يقتتلـــــون علـــــى وقعـــــت فـــــي كـــــف رجـــــل مـــــنهم فـــــدلك 
  .وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيماً له

 

C¯-cw N-cn-{X-kw-̀ -h-§Ä ap³-\n-dp-̄ n \mw H-cp B-ß-hn-Nn -́\w \-S-̄ p-I: Xn-cp-
ZqX-sc F-{X-am{Xw \mw kv-t\-ln-¡p-Ibpw C-ã-s¸-Sp-Ibpw sN-¿p-¶p−v? 

{]-hm-N-I kv-t\-l-s¯¸-än Camw k-lvvev (d) ]-d-ª A-hØ ssI-h-cn-¡m³ F-t¸m-
sg-¦nepw \-ap-¡m-bn-«p-t−m?  

A-t±-lw ]-d-bp-¶p:   

قـــال ســـهل مـــن لـــم يـــر واليـــة الرســـول عليـــه فـــي جميـــع األحـــوال ويـــرى نفســـه فـــي ملكـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ال يـــذوق 
  .حالوة سنته

 

kv-t\-l-sa¶-Xv A-f¡mt\m ImWmt\m I-gn-bm-̄  H-¶mWv. A-Xv AÃm-lphn-
t\mtSm {]-hmN-I-t\mtSm B-sW-¦nepw icn. F-¶mÂ Nn-e A-S-bm-f-§-fn-eq-sS kv-
t\l-s¯ \-ap-¡v A-f-¡m³ ]-äpw. {]-kvXp-X A-S-bm-f-§Ä D-s−-¦nÂ D-d-̧ n-¡mw, 
\mw {]-hm-NI-s\ kv-t\-ln-¡p¶p. C-sÃ-¦nÂ \mw A-hnS-s¯ kv-t\-ln-¡m-̄ -h-
cmWv; \mhp-sIm-−v B-hÀ-̄ n-̈ v {]-Jym-]n-¡p-¶p-s−-¦n-epw. 

{]-hm-NI-s\ kv-t\-ln-¡p-¶p F-¶-Xn-sâ H-¶ma-s¯ A-S-bm-fw A-hnS-s¯ ]n³-]-
äÂ X-s¶-bmWv. Camw Jm-fn C-bm-fv ]-d-bp-¶p:   



 

 

 

 

HADIA CSE Khutba Notes (02.12.2016) 

 

F´m-Wv {]-hm-N-I-kv-t\lw? (`mKw H¶v) 

……………………………………………………………………………………. 
 

7 | P a g e  

 

من أحب شيئا آثره وآثر موافقته وإال لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا فالصادق في حب النبي صلى اهللا عليه أعلم أن 
وسلم من تظهر عالمة ذلك عليه وأولها: االقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه 

(الشفا)  والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه  

 
H-cm-sf A-\p-[mh-\w sN-¿m-sX A-bm-sf C-ã-s¸-Sp-¶p F-¶p ]-d-bp¶-Xv hyÀ-Y-amWv. 
I-hn-hmIyw F-{X AÀ-Y-KÀ-̀ w!  

  هذا لعمري في القياس بديع !   تعصى اإلله وأنت تظهر حبه ؟ 
  إن المحب لمن يحب مطيع !         لو كان حبك صادقا ألطعته 

 

H-cn-¡Â Nn-eÀ h-¶v AÃm-lp-hn-s\ A-Xn-bm-bn kv-t\-ln-¡p-¶-Xm-bn {]-hmN-I-tcm-Sv 
]-d-ªp. A-t¸m-gm-Wv B-ep-Cw-dm³ 31 C-d-§n-bXv. 

AXp-sIm-−v {]-hm-N-Ikv-t\-ln-Ifm-b \mw kp¶-̄ v C-ã-s¸-Sp-¶-h-cmh-Ww. km-[m-
c-W \-ap-¡n-S-bn-se H-cp {]-tbmK-ap−v, C-Xv kp-¶-̄ -tÃ-bpÅq. kp¶-̄ v H-gn-hm-¡m-
atÃm F-¶-Xm-Wv C-Xn-sâ [z\n. CXv i-cn-bÃ.   

  َعْن أَِبي رَاِفٍع َوَغْيرِِه َرفـََعهُ 
ــــ ــــا َأَم ــــٌر ِمم ــــِه َأْم ــــِه يَْأتِي ــــى َأرِيَكِت ــــا َعَل ــــدَُكْم ُمتِكًئ ــــَين َأَح ــــاَل َال أُْلِف ــــي  َق ــــْدنَا ِف ــــا َوَج ــــوُل َال َأْدِري َم ــــُه فـَيَـُق ــــُت َعْن ــــِه َأْو نـََهْي ْرُت ِب

  (ترمذي)  ِكَتاِب اللِه اتـبَـْعَناهُ 
 

{]-hm-N-Ikv-t\-lnI-sf kw-_-Ôn-̈ n-S-t¯m-fw kp-¶-̄ p-Ifpw {]-[m-\-am-Wv.   

ـــُم يَـــا َرُســـوَل اللـــ ـــْم َقـــاَل َمـــا َأْعَل ـــِن اْلَحـــاِرِث اْعَل ـــِبَالِل ْب ـــِه َوَســـلَم َقـــاَل ِل ـــاَل  ِه َقـــاَل اْعَلـــمْ َأن النِبـــي َصـــلى اللـــُه َعَلْي يَـــا بِـــَالُل َق
ْجــِر ِمثْــَل َمــْن َعِمــَل ِبَهــا ِمـــْن َمــا َأْعلَــُم يَــا َرُســوَل اللــِه قَــاَل ِإنــُه َمـــْن َأْحيَــا ُســنًة ِمــْن ُســنِتي قَــْد ُأِميتَــْت بـَْعــِدي فَـــِإن لَــُه ِمــْن اْألَ 

َتـــدََع ِبْدَعـــَة َضـــ ُقَص ِمـــْن ُأُجـــورِِهْم َشـــْيًئا َوَمـــْن ابـْ ـــنـْ َالَلٍة َال تـُْرِضـــي اللـــَه َوَرُســـوَلُه َكـــاَن َعَلْيـــِه ِمْثـــُل آثَـــاِم َمـــْن َعِمـــَل ِبَهـــا َغْيـــِر َأْن يـَ
ُقُص َذِلَك ِمْن َأْوزَاِر الناِس َشْيًئا   (ترمذي)  َال يـَنـْ

  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِب قَاَل قَاَل أََنُس ْبُن َماِلكٍ 
ْلِبـــَك ِغـــش ِألََحـــٍد فَافْـَعـــْل قَـــاَل لِـــي َرُســـوُل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعلَ  ْيـــِه َوَســـلَم يَـــا بـَُنـــي ِإْن قَـــَدْرَت َأْن ُتْصـــِبَح َوُتْمِســـَي لَـــْيَس ِفـــي قـَ

َقـــــْد َأَحبنِـــــي َوَمــــْن َأَحبنِـــــي َكـــــاَن َمِعــــي ِفـــــ (ســـــنن   ي اْلَجنـــــةِ ثُــــم قَـــــاَل لِـــــي يَــــا بـُنَـــــي َوَذلِـــــَك ِمــــْن ُســـــنِتي َوَمـــــْن َأْحيَـــــا ُســــنِتي فـَ
  الترمذي)
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Hcp kp-¶-̄ n-sâ ]n-¶n-ep-Å bp-àn F-́ m-Wv F-¶v t]mepw \mw A-t\z-jn-̈ v \-S-¡-

cpXv . 

ــــو كــــان األمــــر  ــــاطن الخــــف أولــــى مــــن  -أمــــر الــــدين-ويقــــول علــــي بــــن أبــــي طالــــب : ل بالعقــــل؛ لكــــان المســــح علــــى ب
لكنـــــي رأيـــــت النبـــــي صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم  -ألن بـــــاطن الخـــــف هـــــو الـــــذي يقـــــع فـــــي األرض-المســـــح علـــــى أعـــــاله 

 يمسح على أعاله، فهم يمسحون على أعاله.
 

H-cn-¡Â bm-{X-¡m-c-sâ \n-kv-¡m-c-s¯]-än Nn-eÀ C-_v-\p D-a-dn (d) t\m-Sv A-t\z-jn-
¨p.   

إنـــا نجـــد صـــالة الخـــوف وصـــالة الحضـــر فـــي القـــرآن وال نجـــد صـــالة الســـفر فقـــال ابـــن عمـــر فقـــال يـــا أبـــا عبـــد الـــرحمن 
ـــاه  ـــا ابـــن أخـــى إن اهللا بعـــث إلينـــا محمـــدا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وال نعلـــم شـــيئا وإنمـــا نفعـــل كمـــا رأين رضـــى اهللا عنهمـــا ي

  يفعل،
 

Camw im-̂ nCu (d) ]-d-bp-¶p:  

 قال الشافعي: ليس في سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال اتباعها
kz-lm_-̄ v {]-hm-NI-s\ A-\p-K-an-¡p-¶-XnÂ Im-Wn-̈  {i-² A-Zv-̀ p-XI-c-amWv. D-Zm-
l-c-W-̄ n-\v C-_v-\pa-kv-Du-Zn(d) sâ N-cn{Xw t\m-¡q.   

ــــم يــــدخل  كــــان النبــــي صــــلى اهللا عليــــه وســــلم علــــى المنبــــر يقــــول: اســــمعوا اجلســــوا أنصــــتوا، و عبــــد اهللا بــــن مســــعود ل
المســــجد بعــــد، فجلــــس عبـــــد اهللا بــــن مســــعود خـــــارج المســــجد؛ ألنــــه ســـــمع قــــول النبــــي: (اجلســـــوا) وهــــو مــــا دخـــــل 

ـــه وســـلم، فجلـــس، وقـــد ثبـــت مثـــل هـــذا عـــن  ـــذي بلغـــه أمـــر النبـــي صـــلى اهللا علي ـــن مســـعود رضـــي اهللا المكـــان ال ـــر اب غي
 عنه.

 

th-sd H-cp kz-lm-_n-bm-Wv km-_n-Xv _n³ ssJkv (d).   

ـــــْوَق   عــــن أنـــــس بـــــن مالــــك، رضـــــي اهللا عنـــــه، ُعـــــوا َأْصـــــَواَتُكْم فـَ لمــــا نزلـــــت هـــــذه اآليـــــة: { يَــــا أَيـَهـــــا الـــــِذيَن آَمنُــــوا ال تـَْرفـَ
ـــُتْم ال َتْشـــُعُروَن } أن النبــــي صـــلى اهللا عليـــه وســـلم افتقـــد ثابــــت بـــن قـــيس، فقـــال رجـــل: يــــا  َصـــْوِت النبِـــي } إلـــى: { َوأَنـْ

ـــُع  ـــه: مـــا شـــأنك؟ فقـــال: شـــر، كـــان يـَْرَف ـــه ُمَنكًســـا رأســـه، فقـــال ل ـــاه فوجـــده فـــي بيت ـــا أعلـــم لـــك علمـــه. فأت رســـول اهللا، أن
صــــوته فــــوق صــــوت النبــــي صــــلى اهللا عليــــه وســــلم، فقــــد حــــبط عملــــه، فهــــو مــــن أهــــل النــــار. فــــأتى الرجــــل النبــــي صــــلى 

: فرجــــع إليــــه المــــرة اآلخــــرة ببشــــارة عظيمــــة فقــــال: "اذهــــب اهللا عليــــه وســــلم فــــأخبره أنــــه قــــال كــــذا وكــــذا، قــــال موســــى
  (ابن كثير)  إليه فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة" تفرد به البخاري من هذا الوجه
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C-_m-Z-̄ p-I-fp-sS K-W-̄ nÂ h-cp-¶ Im-cy-§-fnÂ am-{X-am-WtÃm b-YmÀ-Y-̄ nÂ \mw 
{]-hm-NI-sc ]n³-]-tä-−Xv. F-¶mÂ, kz-lm_-̄ v þ A-h-cnÂ \n-¶m-WtÃm \mw b-
YmÀ-Y kv-t\-lw ]Tn-t¡−-Xv þ A-§-s\-bm-bn-cp-¶nÃ. FÃm-änepw A-hÀ \_n (kz) 
sb A-\p-[mh-\w sN-¿m³ {i-an-¡p-am-bn-cp-¶p.   

قـــال عمــــر رضــــي اهللا عنــــه خرجنــــا مــــع رســــول اهللا صــــلى اهللا عليـــه و ســــلم فــــأتى المقــــابر فجلــــس إلــــى قبــــر وكنــــت أدنــــى 
  القوم منه 

   فقال ما يبكيكم قلنا بكينا لبكائكفبكى وبكينا  
ــــأذن لــــي واســــتأذنته فــــي أن أســــتغفر لهــــا فــــأبى علــــي   ــــي فــــي زيارتهــــا ف ــــر آمنــــة بنــــت وهــــب اســــتأذنت رب ــــال هــــذا قب ق

  (احياء)  فأدركني ما يدرك الولد من الرقة
قـــال: رأيــــت  -اهللا تعـــالى  رحمـــه -روى أبـــو يعلـــى، والبـــزار، وابــــن خريمـــة، والبيهقـــي، وابـــن حبــــان عـــن زيـــد بـــن أســــلم 

ابــــن عمــــر رضــــي اهللا تعــــالى عنهمــــا محلــــول اإلزار، فســــألته عــــن ذلــــك فقــــال: رأيــــت رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم 
  يصلي كذلك.

ــــه  ــــت رســــول اهللا صــــلى اهللا علي ــــى رأي ــــال ال أدرى إال أن ــــه فق ــــي مكــــان فســــئل عن ــــه ف ــــدبر ناقت ــــن عمــــر ي ــــد اهللا ب رؤى عب
ــــبس النعــــال الســــبتية ويصــــبغ بالصــــفرة إذ رأى النبــــي صــــلى اهللا عليــــه وســــلم  كــــان ابــــن  وســــلم فعلــــه ففعلتــــه، عمــــر يل

  .يفعل نحو ذلك
 

C-\n A-Xn-\v k-¶-²-cÃm¯-h-tcm-Sv kz-lm_-̄ v s]-cp-am-dn-bn-cp¶-Xv t\m-¡q.   

  َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُمَغفلٍ 
ـــنْ  ـــى َع ـــِه َوَســـلَم نـََه ـــِإن َرُســـوَل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْي ـــُه َال َتْخـــِذْف َف ـــاَل َل َق ـــًال َيْخـــِذُف فـَ ـــَرُه اْلَخـــذْ  أَنـــُه رََأى رَُج ـــاَن َيْك ِف َأْو َك
ــــن َوتـَْفَقــــأُ ا َهــــا قَــــْد َتْكِســــُر السَوَلِكنـ ــــُه َال ُيَصــــاُد بِــــِه َصــــْيٌد َوَال يـُْنَكــــى بِــــِه َعــــُدورَآُه بـَْعــــَد َذلِــــَك اْلَخــــْذَف َوقَــــاَل ِإن ْلَعــــْيَن ثُــــم

ُثَك َعــــْن َرُســــوِل اللــــِه َصــــلى اللــــُه َعلَ  ــــُه ُأَحــــد ــــاَل َل َق ــــِه َوَســــلَم أَنــــُه نـََهــــى َعــــْن اْلَخــــْذِف َأْو َكــــرَِه اْلَخــــْذَف َيْخــــِذُف فـَ ــــَت ْي َوأَْن
  (بخاري)  َتْخِذُف َال ُأَكلُمَك َكَذا وََكَذا

َفـــــَة بِاْلَمـــــَداِئِن فَاْسَتْســـــَقى ُحذَ  ـــــْرَوَة أَنـــــُه َســـــِمَع َعْبـــــَد اللـــــِه بْـــــَن ُعَكـــــْيٍم قَـــــاَل ُكنـــــا َمـــــَع ُحَذيـْ َفـــــُة َعـــــْن أَبِـــــي فـَ ِدْهَقـــــاٌن َفَجـــــاَءُه يـْ
فَـــِإن َرُســـوَل اللـــِه َصـــلى اللـــُه   َوقَـــاَل ِإنـــي ُأْخِبـــرُُكْم أَنـــي قَـــْد َأَمْرتُـــُه َأْن َال َيْســـِقَيِني ِفيـــهِ  ِبَشـــَراٍب ِفـــي ِإنَـــاٍء ِمـــْن ِفضـــٍة فـََرَمـــاُه بِـــهِ 

نـَْيا َوُهــــَو َلُكــــْم َعَلْيــــِه َوَســــلَم قَــــاَل َال َتْشــــَربُوا ِفــــي ِإنَــــاِء الــــذَهِب َواْلفِ  ــــُه َلُهــــْم ِفــــي الــــديَباَج َواْلَحرِيــــَر فَِإن ــــِة َوَال تـَْلَبُســــوا الــــد ض
  (مسلم)  ِفي اْآلِخَرِة يـَْوَم اْلِقَياَمة

 

Np-cp-¡-̄ nÂ I-hn-hmN-Iw t]m-se-bm-bn-cp-¶p {]-hm-N-I-cp-sS ap-¼nÂ kz-lm-_-̄ v.   
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  سمعا وطاعة  ت مُ  تْ لي مُ  ولو قلتَ 
 لداعي الموت أهال ومرحبا وقلتُ                       

 

(ct−m aqt¶m B-gv-N-IÄ kw-km-cn-¡m-hp-¶ Cu hn-j-b-̄ n-sâ Xp-SÀ-̀ m-Kw  

D-−m-bn-cn-¡p-¶-XmWv) 
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