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 بسم اهللا الرمحن الرحمي

 

الثاين احلديث  

" دينهم أ مر املسلمني ليعمل جربيل جمىء  " 

رَ  َعن   َ نم  بَي نََما: " قَالَ  أَي ًضا َعن هم  هللام  َرِضَ  ُعم لموس   ََن  ولِ  ِعن دَ  جم  و عليه هللا صىل اَلّلِ  َرسم

ٍم، َذاَت  سمل ذ   يَو  نَا َطلَعَ  ا  ل   عَلَي  َِّياِب، بََياِض  َشِديدم  َرجم ِر، َسَوادِ  َشِديدم  الثِ  يمَرى َل  الّشع 

هِ  رِفمهم  َوَل  الّسفَِر، أَثَرم  عَلَي  َل  َجلََس  َحَّت . أََحد   ِمنّا يَع  ِّ  ا  .  سمل و عليه هللا صىل النِّبِ

نَدَ  هِ  فَأَس   بَتَي  ك  َل  رم ِه، ا  َبتَي  ك  هِ  َوَوَضعَ  رم   فَِخَذي ِه، عىََل  كَفّي 

َحّمدم  يَ : َوقَالَ  يِن  مم رِب  ََلمِ  َعن   أَخ  س 
ِ

۔ال    
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ولم  فَقَالَ  ََلمم  سمل و عليه هللا صىل اَلّلِ  َرسم س 
ِ

هَدَ  أَن   ال  َلَ  َل  أَن   تَش  لّ  ا  َحّمًدا َوأَنّ  اَلّلم  ا   مم

ولم  ، َرسم ِتَ  الّصََلَة، َوتمِقميَ  اَلّلِ ومَ  الّزََكَة، َوتمؤ  جّ  َرَمَضاَن، َوتَصم ن   ال َبي َت  َوََتم ت ا  تََطع   اس  

هِ  لَي  ۔َسِبيًَل  ا    

نَا.  َصَدق ت: قَالَ  م  َلم  فََعِجب  أَلم قمهم  يَس  مَصِدِّ !َوي  

يِن : قَالَ  رِب  ميَانِ  َعن   فَأَخ 
ِ

۔ال    

ِمنَ  أَن  : قَالَ  َلّلِ  تمؤ  ِبهِ  َوَمََلئِكَتِهِ  ِِبَ تم ِلِ  َوكم سم مِ  َورم آِخِر، َوال َيو  ِمنَ  ال  ِهِ  ِِبل قََدرِ  َوتمؤ  هِ  َخْي  ۔َوَشِِّ  

يِن : قَالَ . َصَدق ت: قَالَ  رِب  َسانِ  َعن   فَأَخ  ح 
ِ

۔ال    
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بمدَ  أَن  : قَالَ  ، ََكَنّك اَلّلَ  تَع  ن   تََراهم
ِ
نّهم  تََراهم  تَكمن   لَم   فَا

ِ
۔َراكيَ  فَا   

يِن : قَالَ  رِب  ئمولم  َما: قَالَ . الّساعَةِ  َعن   فَأَخ  هَا ال َمس   ۔الّسائِلِ  ِمن   ِبأَع ملََ  َعن    

يِن : قَالَ  رِب  ََمةم  تَِلَ  أَن  : قَالَ  أََماَراِِتَا؟ َعن   فَأَخ  فَاةَ  تََرى َوأَن   َربّتَهَا، ال  َراةَ  ال حم  ِرعَاءَ  ال َعاَلَ  ال عم

ن يَانِ  ِف  يَتََطاَولمونَ  الّشاءِ    َمِليًّا، فَلَِبث نَا ان َطلََق، ثمّ . ال بم

 ّ رم  يَ : قَالَ  ثم َ ِري ُعم تَد  ؟ َمن   أَ ۔الّسائِلم   

 م  اَلّلم : قمل تم  ولم أَع مَلم  َوَرسم   

نّهم : قَالَ 
ِ
ِيلم  فَا كم   أَََتكم   ِجرب  ِّمم مَعِل مِل   َرَواهم ". ] ِدينَكم   ي س  [مم  

 


