رياض الصالي
تأليف

المام أب زكريا يي بن شرف النووي الدمشقيّ
 676 – 631هـ

مقـــدمة الؤلف
المد ل الواحد القهار ،العزيز الغفار ،مكور الليل على النهار ،تذكرة لول القلوب والبصار ،وتبصرة لذوى اللباب والعتبار،
الذى أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم ف هذه الدار ،وشغلهم براقبته وإدامه الفكار ،وملزمة التعاظ والدكار ،ووفقهم للدأب
ف طاعته ،والتأهب لدار القرار ،والذر ما يسخطه ويوجب دار البوار ،والحافظة على ذلك مع تغاير الحوال والطوار.
أحده أبلغ حدٍ وأزكاه وأشله وأناه.
وأشهد أن ل إله إل ال الب الكري ،الرؤف الرحيم ،وأشهد أن ممدا عبده ورسوله ،وحبيبة وخليله ،الادى إل صراط مستقيم،
والداعى إل دين قوي .صلوات ال وسلمه عليه ،وعلى سائر النبي ،وآل كل ،وسائر الصالي.
أما بعد :فقد قال ال تعال{ :وما خلقت الن والنس إل ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون} [الذاريات56،75 :

] وهذا تصريح بأنم خلقوا للعبادة ،فحق عليهم العتناء با خلقوا له والعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة ،فإنا دار نفادٍ ل مل

إخلدٍ ،ومركب عبور ل منل حبور ،ومشروع انفصام ل موطن دوام .فلهذا كان اليقاظ من أهلها هم العباد ،وأعقل النار فيها هم
الزهاد .قال ال تعال{ :إنا مثل الياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الرض ما يأكل الناس والنعام حت إذا أخذت

الرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلً أو نارا فجعلناها حصيدا كأن ل تغن بالمس كذلك نفصل
اليات لقوم يتفكرون} [ يونس ]24 :ف هذا العن كثية ولقد أحسن القائل:
إن ل عبادًا فُطـــنا ** طلقوا الدنيا وخافوا الفتنـا
نظروا فيها فلما علموا ** أنا ليست لي وطنـــا
جعلوها لُجة واتـذوا ** صال العمال فيها سفنـا

فإذا كان حالا ما وصفته ،وحالنا وما خلقنا له ما قدمته ،فحق على الكلف أن يذهب بنفسه مذهب الخيار ،ويسلك مسلك أول
النهى والبصار ،ويتأهب لا أشرت إليه ،ويهتم با نبهت عليه .أصوب طريق له ف ذلك ،وأشد ما يسلكه من السالك :التأدب با

صح عن نبينا سيد الولي والخرين ،وقد قال ال تعال {:وتعاونوا على الب والتقوى} [ الائدة ]2:وقد صح عن رسول ال صلى

ال عليه وسلم أنه قال" :وال ف عون العبد ما كان العبد ف عون أخيه" وأنه قال":من دل على خي فله مثل أجور من تبعه ل ينقص
ل واحدا خي لك من حر النعم".
ذلك من أجورهم شيئا" وأنه قال لعلى رضي ال عنه" :فوال لن يهدى ال بك رج ً
فرأيت أن أجع متصرا من الحاديث الصحيحة ،مشتملً على ما يكون طريقا لصاحبه إل الخرة ،ومصلً لدابه الباطنة والظاهرة،
جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكي :من أحاديث الزهد ،ورياضات النفوس ،وتذيب الخلق ،وطهارات
القلوب وعلجها ،وصيانة الوارح وإزالة اعوجاجها ،وغي ذلك من مقاصد العارفي.

وألتزم فيه أن ل أذكر إل حديثا صحيحا من الواضحات ،مضافا إل الكتب الصحيحة الشهورات ،وأصدر البواب من القرآن

العزيز بآيات كريات ،وأوشح ما يتاج إل ضبط أو شرح معن خفى بنفائس من التنبيهات .وإذا قلت ف آخر حديث :متفق عليه،
فمعناه :رواه البخاري ومسلم.

وأرجو إن ت هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتن به إل اليات ،حاجزا له عن أنواع القبائح والهلكات .وأنا سائل أخا انتفع بشئ

منه أن يدعو ل ،ولوالدى ،ومشايى ،وسائر أحبابنا ،والسلمي أجعي ،وعلى ال الكري اعتمادى ،وإليه تفويضى واستنادى ،وحسب
ال ونعم الوكيل ،ول حول ول قوة إل بال العزيز الكيم.

بسم ال الرحن الرحيم

ص وإحضار النيّة
باب الِخل ِ

ف جيع العمال والقوال والحوال البارزة والفيّة

قَالَ اللّه تعال َ { :ومَا ُأمِرُوا إِلّ ِليَ ْعبُدُوا اللّ َه ُمخِْلصِيَ لَهُ الدّينَ ُحَنفَا َء َوُيقِيمُوا الصّلةَ َوُي ْؤتُوا الزّكَاةَ َوذَلِكَ
دِي ُن الْ َقيّ َمةِ } .
وقَالَ تعال  { :لَ ْن َينَالَ اللّهَ لُحُو ُمهَا وَل ِدمَا ُؤهَا وََلكِ ْن َينَالُهُ الّت ْقوَى ِمْنكُمْ } .
صدُورِكُمْ َأ ْو تُبْدُو ُه َيعْلَمْهُ اللّهُ } .
خفُوا مَا فِي ُ
وقَالَ تعال  { :قُلْ ِإنْ تُ ْ
ب بْن ُن َفيْل بْ ِن َعبْد اْلعُزّى بن رياح بْن عبدِ اللّ ِه بْن ُقرْ ِ
ط
ص عُمرَ ب ِن الْخَطّا ِ
 -1وعَنْ أَميِ الْ ُم ْؤ ِمنِيَ أب ح ْف ٍ
ي بن غالبٍ القُ َر ِش ّي العدويّ  .رضي ال عنه  ،قال  :س ْعتُ رسُولَ ال
ي بْن َك ْعبِ بْن ُلؤَ ّ
بْنِ رزاح بْ ِن عَدِ ّ
ج َرتُهُ إِلَى ال
ئ مَا َنوَى  ،فم ْن كانَتْ ه ْ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم يقُولُ « إنّما الَعما ُل بالّنيّات  ،وِإنّمَا ِلكُلّ امر ٍ
َ
ج َرتُهُ إل ما هَاجَر
و َرسُولِ ِه فهجرتُه إل ال ورسُولِهِ  ،ومنْ كَانْت هجْ َرتُه ل ُدْنيَا يُصيبُها  ،أَو ام َرَأ ٍة يَنْكحُها فهْ ْ
حمّدُ بنُ ِإسْمَاعيل بْن ِإبْراهي َم بْن الْمُغية بْن
ح ّدثِيَ :أبُو َعبْدِ ال مُ َ
حتِه .رواهُ إِماما الُ َ
إليْهِ » مّتفَقٌ على ص ّ
ضيَ ال
شيْريّ الّنيْسَابُوريّ رَ َ
حجّاجِ بن مُسل ٍم القُ َ
سْينِى مُسْل ُم بْن الْ َ
ج ْعفِيّ اْلبُخَارِيَّ ،وَأبُو الُ َ
برْد ْزبَ ْه الْ ُ
صنّفَة .
ب الْ ُم َ
َعْنهُمَا ف صَحيحيهِما اللّ َذيْ ِن ها أَصَحّ الْ ُكتُ ِ
ل عََليْهِ وسَلّم« :يَغْزُو
شةَ رَض َي ال عنها قالت :قال رسول ال صَلّى ا ُ
َ -2وعَنْ ُأمّ الْ ُم ْؤ ِمنِيَ ُأ ّم عَبْدِ اللّ ِه عَائ َ
ف بَأوّلِهِم وَآ ِخ ِرهِمْ » .قَاَلتْ ُ :ق ْلتُ يَا َرسُولَ اللّهِ َ ،كيْفَ
ض يُخْسَ ُ
َجْيشٌ اْل َكعَْبةَ فَإِذَا كَانُوا ببيْدا َء مِ َن الَ ْر ِ
ف بَِأوِّلهِم وَآ ِخ ِرهِمْ  ،ثُ ّم ُيبْ َعثُون
س ُ
س مِنهُمْ ،؟ قَالَ « :يُخْ َ
ف بََأوِّلهِم وَآخِ ِرهِ ْم وَفِيهِمْ َأ ْسوَاقُهُ ْم َومَنْ َلْي َ
س ُ
يُخْ َ
عَلَى ِنيّاِتهِ ْم » ُمتّفَ ٌق عََليْهِ  :هذا َلفْظُ الْبُخَارِيّ .
ج َر َة َبعْدَ اْل َفتْحِ ،وَلكنْ ِجهَادٌ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم « :ل هِ ْ
ضيَ ال عْنهَا قَالَت قا َل الّنِبيّ َ
 -3وعَ ْن عَائِشَة َر ِ
َوِنّيةٌ َ ،وِإذَا ا ْستُنْف ِرتُ ْم فاْنفِرُوا» ُمّتفَ ٌق عََليْهِ .
ج َرةَ مِ ْن َم ّكةَ َلنّهَا صَارَتْ دَارَ ِإسْلمٍ .
َو َم ْعنَا ُه  :ل هِ ْ

ل عََليْ ِه وسَلّم
صلّى ا ُ
ضيَ ال عْنهُمَا قَالَ ُ :كنّا مَع الّنِبيّ َ
 -4وعَنْ أب َعبْدِ اللّهِ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّ ِه ا َلنْصَارِيّ ر ِ
سهُ ُم الْمَ َرضُ»
ف غَزَاة َفقَالَ ِ« :إنّ بِالْ َمدِيَنةِ لَ ِرجَا ًل مَا سِ ْرتُ ْم مَسِيا  ،وَلَ َق َط ْعتُمْ وَادِيا إِ ّل كانُوا مَعكُم َحبَ َ
وَفِي روايَ ِة « :إِلّ شَركُوكُمْ ف الَجْرِ» رَوا ُه مُسْلِمٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم َفقَالَ:
صلّى ا ُ
ضيَ اللّ ُه َعنْهُ قَالَ :رَ َج ْعنَا مِ ْن غَ ْز َو ِة تَبُوكَ َم َع الّنِبيّ َ
ورواهُ البُخَارِيّ عَنْ َأنَسٍ رَ ِ
سهُ ْم اْلعُذْرُ».
«ِإنّ أَ ْقوَامَا خ ْل َفنَا بالدِينةِ مَا َسَلكْنَا ِشعْبا وَ َل وَادِيا إِلّ َوهُ ْم َم َعنَا َ ،حبَ َ
َ -5وعَنْ أب يَزِي َد َمعْ ِن بْن يَزِيدَ بْنِ الَخْنسِ رضي ال َعنْهمَْ ،وهُ َو َوَأبُو ُه وَجَ ّدهُ صَحَابِيّونَ ،قَال :كَانَ أب
جْئتُ َفأَخَ ْذُتهَا َفأَتْيتُهُ ِبهَا َ .فقَالَ  :وَاللّ ِه مَا
جدِ فَ ِ
ض َعهَا ِعنْدَ رَجُلٍ ف الْمَسْ ِ
ق ِبهَا َفوَ َ
يَزِيدُ َأخْ َرجَ َدنَانِيَ يَتصَ ّد ُ
ك مَا أَخذْتَ
ت يَا يَزِيدُ  ،وَلَ َ
ك مَا نويْ َ
ل عََليْهِ وسَلّم َفقَالَ« :لَ َ
صلّى ا ُ
ِإيّاكَ أَ َردْتُ َ ،فخَاص ْمتُهُ إِلَى رسول اللّهِ َ
يَا َمعْ ُن » رواه البخاريّ .
ف بْنِ زُهر َة بْنِ كِلبِ بْنِ مُ ّرةَ بْ ِن
ص مَالك بن ُأهَْيبِ بْ ِن َعبْ ِد َمنَا ِ
ق سعْ ِد بْنِ أب وَقّا ٍ
َ -6وعَنْ أب ِإسْحَا َ
جنّة  ،رضِي اللّ ُه َعْنهُم قال« :
ى اْلقُر ِشيّ ال ّزهَرِيّ رضِي اللّ ُه َعنْهُ ،أَح ِد الْعَشرة الْمَشْهودِ لَه ْم بِالْ َ
ك ْعبِ بنِ لُؤ ّ
ل عََليْهِ وسَلّم َيعُو ُدنِي عَامَ حَجّة اْلوَداعِ مِنْ وَج ٍع اشْت ّد بِي َفقُ ْلتُ  :يا رسُول اللّهِ
صلّى ا ُ
جَا َءنِي رسولُ ال َ
ِإنّي َقدْ بل َغ بِي مِن الْوج ِع مَا تَرى َ ،وَأنَا ذُو مَا ٍل وَ َل يَرُثنِي إِلّ ابْنةٌ لِي  ،أَفأَتصَدّق بثُُلَثىْ مالِي؟ قَالَ :ل ،
ث كثِيٌ َأوْ َكبِيٌ
ث والثُّل ُ
ث يا رسول اللّه؟ قال :الثّل ُ
ُق ْلتُ  :فالشّطُر يَارسوُلَ ال ؟ فقالَ  :ل ،قُ ْلتُ فالثُّل ُ
ِإنّكَ إِ ْن تَذ َر وَرثتك أغنِياءَ َخيْ ٌر مِن َأ ْن تذرهُ ْم عاَلةً يَتكفّفُونَ النّاس َ ،وِإنّكَ لَ ْن تُنفِق َنفَق ًة تبْتغِي ِبهَا وجْهَ
ف َبعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالِ :إنّك لن
ت عََلْيهَا َحتّى ما تَجْعلُ ف امْ َرأَتكَ قَال :فَقلْت :يَا َرسُولَ ال أُ َخلّ َ
ال إِلّ أُجرْ َ
ت بِهِ دَرجةً ورِفع ًة ولعَلّك أَ ْن تُخلّف َحتَى ينْتف َع بكَ أَقَوامٌ
ل َتبْتغِي بِ ِه وَجْهَ ال إلّ ازْددْ َ
ف فتعْمَل عَ َم ً
خلّ َ
تُ َ
س سعْ ُد بْنُ خـوَْلةَ
َوُيضَرّ بك آخرُونَ .الّلهُمّ َأ ْمضِ لِصْحاب هجْرَتهُم ،وَلَ ترُ ّدهُ ْم عَلَى َأ ْعقَابِهم ،لَكن الْبائ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم» أَن مَاتَ ب ّكةَ » متفقٌ عليه .
« يرْثى لَهُ رسولُ ال صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّمِ« :إنّ
خرٍ رضي ال َعنْهُ قال  :قالَ َرسُولُ ال صَلّى ا ُ
َ -7وعَنْ أب هُريْرة َعبْدِ الرّحْمن بْنِ ص ْ
صوَرِكُمْ  ،وََلكِ ْن َينْظُرُ إِلَى قُلُوِبكُمْ َوأَعماِلكُ ْم » رواه مسلم .
ال ل َينْظُرُ إِل أَجْسا ِمكْم  ،وَل إِل ُ

ل عََليْهِ وسَلّم
صلّى ا ُ
 -8وعَنْ أب مُوسَى عبْدِ اللّ ِه بْنِ َقْيسٍ الَشعرِيّ رضِي ال عنه قالَُ :سئِلَ رسول ال َ
عَنِ الرّ ُج ِل يُقاتِ ُل َشجَا َعةً  ،ويُقاتِلُ حَ ِمّي ًة ويقاتِلُ رِياءً  ،أَيّ ذلِك ف َسبِيلِ اللّهِ؟ َفقَالَ رسول ال صَلّى الُ
عََليْ ِه وسَلّم  « :مَ ْن قاتَلَ ِلَتكُون كلِمةُ اللّهِ هِي اْلعُ ْليَا ف ُهوَ ف َسبِيلِ اللّ ِه » ُمتّفَقٌ عليه
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال« :إِذَا الْتقَى
 -9وعن أب َبكْرَة نُفيْ ِع بْ ِن الْحارِثِ الثّقفِي رَضِي ال عنه َأ ّن الّنِبيّ َ
الْمُسِْلمَانِ بسيْفْيهِمَا فالْقاتِلُ والقْتُولُ ف النّارِ» قُ ْلتُ  :يَا َرسُول اللّ ِه  ،هَذَا الْقَاتِلُ فمَا بَالُ الْمقْتُولِ ؟ قَال:
«ِإنّهُ كَانَ َحرِيصا عَلَى َقتْلِ صَا ِحبِهِ» متفقٌ عليه .
لةُ الرّجُلِ ف جاع ٍة
صَ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :
ضيَ ال عنه قال :قال رسول ال صَلّى ا ُ
َ -10وعَنْ أب هُ َريْ َرةَ رَ ِ
س َن الْوُضُوءَ  ،ثُمّ
ضأَ َفأَحْ َ
لتِهِ ف سُوقِ ِه َوَبيْتِ ِه بضْعا وعِشْرينَ َدرَ َجةً  ،وذلِكَ َأنّ أَحَ َدهُمْ إِذا َتوَ ّ
صَ
تزي ُد عَلَى َ
ط َعنْهُ
صلَةُ  ،لَ ْم يَخطُ خُط َوةً إِلّ رُفِعَ لَ ُه بِها دَرجةٌ  ،وَحُ ّ
لةَ  ،ل َيْنهَ ُزهُ إِلّ ال ّ
سجِد ل يُرِيدُ إِ ّل الصّ َ
َأتَى الْمَ ْ
ت الصّلةُ هِيَ الت تبِسُهُ ،
صلَ ِة مَا كَانَ ِ
سجِ َد كانَ ف ال ّ
جدَ  ،فَِإذَا دخل الْمَ ْ
ِبهَا خَطيَئةٌ حتّى يَدْخ َل الْمَسْ ِ
وَالْمَلئِ َك ُة ُيصَلّو َن عَلَى أَحَدكُمْ ما دام ف مَجْلِسهِ الّذي صَلّى فِيهِ  ،يقُولُونَ  :الّلهُمّ ا ْرحَمْهُ  ،الّلهُ ّم ا ْغفِرْ لَهُ ،
ل عََليْهِ
ظ مُسْلمٍ  .وََقوْلُهُ صَلّى ا ُ
ب عََليْهِ  ،مالَ ْم ُيؤْذِ فِيهِ  ،مَا لَ ْم يُحْدِثْ فِي ِه » متف ٌق عليه ،وهَذَا َلفْ ُ
الّلهُ ّم ُت ْ
وسَلّم « :يْنهَ ُزهُ » ُه َو بِفت ِح الْيا ِء وَالْها ِء وَبالزّاي  :أَي يُخْ ِرجُ ُه ويُْن ِهضُهُ .
ل عََليْ ِه
س بْ ِن َعبْدِ الْمُطَّلب رَضِي ال عنهما ،عَنْ رسول ال صَلّى ا ُ
س َعبْدِ اللّ ِه بْ ِن عبّا ِ
َ -11وعَنْ أب الْ َعبّا ِ
ت ثُ ّم َبيّنَ ذلك  :ف َمنْ
ت والسّيّئا ِ
وسَلّم  ،فِيما يَرْوى عَنْ ربّهِ َ ،تبَا َركَ َوَتعَالَى قَالَ « :إِنّ ال كَتبَ الْحسنا ِ
ه ّم بِحَسَنةٍ فَل ْم يعْمَ ْلهَا كتَبهَا اللّ ُه ِعنْ َدهُ َتبَا َر َك َوَتعَالَى عِنْ َدهُ حسنةً كامِل ًة َوِإنْ ه ّم بَا َفعَمَِلهَا َكَتَبهَا اللّ ُه عَشْر
سَنةً كامَِلةً ،
ف كثيةٍ َ ،وِإنْ هَ ّم بِسّيَئةِ فَلَ ْم َيعْ َم ْلهَا َكتََبهَا اللّ ُه عِنْ َدهُ حَ َ
ضعَا ٍ
ضعْفٍ إِلَى أَ ْ
سنَاتٍ إِلَى َسبْعِمَاِئةِ ِ
حَ َ
َوِإنْ هَ ّم بِها فعَمِلهَا َكتََبهَا اللّ ُه َسيَّئ ًة وَاحِ َدةً» متف ٌق عليه .
 -12وعن أب َعبْد الرّ ْحمَن َعبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَ َر بْ ِن الْخطّابِ ،رضي ال عنهما قال :سَ ِم ْعتُ رسول ال صَلّى
حدَرَتْ
لَثةُ نفر مِمّنْ كَانَ َقبَْلكُمْ َحتّى آوَاهُ ُم الْمبِيتُ إِلَى غَارٍ َفدَ َخلُوهُ ،فانْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم يَقُولُ« :انْطَلَ َق َث َ
اُ
خ َرةِ إِلّ َأنْ تَ ْدعُوا ال تعال بصال
ت عََلْيهِ ْم اْلغَارََ ،فقَالُوا ِ :إنّ ُه ل ُينْجِيكُ ْم مِ ْن الصّ ْ
صخْر ٌة مِ َن الْجبلِ فَسَدّ ْ
َ
َأعْمَالكُمْ .

ل وَل مالً فنأَى ب طََل ُ
ب
قال رجلٌ مِنهُمْ  :الّلهُمّ كَانَ لِي أَبَوا ِن َشيْخَانِ َكبِيانِ  ،و ُكْنتُ لَ أَغبِقُ قبْلهَما َأهْ ً
الشّج ِر َيوْما فَلمْ أُرِحْ عََليْهمَا َحتّى نَامَا فَحَلبْت َلهُمَا غبُوقَهمَا َفوَجَ ْدُتهُمَا نَائِميْنِ َ ،فكَ ِرهْت َأنْ أُوقظَهمَا َوَأنْ
صبَْيةُ
ق اْلفَجْ ُر وَال ّ
ح عَلَى يَدِى َأْنتَظِ ُر ا ْستِيقَاظَهُما َحتّى بَ َر َ
َأ ْغبِقَ َقبَْلهُمَا َأ ْهلً َأ ْو مَالً ،فََلِبثْتُ وَاْلقَدَ ُ
ج َعنّا مَا
ك اْبِتغَاءَ وَ ْجهِكَ َف َفرّ ْ
َيتَضا َغ ْونَ ِعنْدَ قَدَمى فَا ْسَتيْقظَا فَشَربَا َغبُوَقهُمَا  .الّلهُمّ إِنْ ُكنْتُ َفعَ ْلتُ ذَلِ َ
ج ِمنْهُ .
ستَطيعُونَ الْخُرُو َ
ت َشيْئا ل يَ ْ
حنُ فِيهِ مِنْ هَ ِذهِ الصّخْرَة  ،فاْنفَرَ َج ْ
نَ ْ
قال الخر  :الّلهُمّ ِإنّهُ كَانتْ ِليَ اْبَنةُ ع ّم كانتْ أَ َحبّ النّاسِ إَِليّ » وف رواية ُ « :كْنتُ أُ ِحّبهَا َكأَشد مَا
سنِيَ َفجَا َءْتنِى َفأَعْ َطْيُتهِا
ت ِمنّى َحتّى أَلَ ّمتْ ِبهَا َسَنةٌ مِنَ ال ّ
يُحبّ الرّجَا ُل النّسَاءِ َ ،فأَ َر ْدُتهَا عَلَى َنفْسهَا فَا ْمَتَنعَ ْ
ت عََلْيهَا » وف رواية  « :فَلَمّا
سهَا ف َفعَلَت َ ،حتّى إِذَا قَ َدرْ ُ
عِشْري َن َومِاَئةَ دِينَا ٍر عَلَى أَ ْن تُخَّل َى َبْينِى َوبَيْ َن َنفْ ِ
ب النّاسِ إِلّ
ت عَْنهَا َوهِىَ أَ َح ّ
حقّهِ  ،فاْنصَرَ ْف ُ
ت َبيْنَ ِرجْلْيهَا  ،قَالتْ  :اتّقِ ال ول َت ُفضّ الْخاتَمَ إِ ّل بِ َ
َقعَدْ ُ
حنُ فِيهِ ،
ج َعنّا مَا نَ ْ
ك ابِْتغَا َء وَ ْجهِكَ فافْ ُر ْ
ب الّذي َأعْطَيُتهَا  ،الّلهُمّ ِإنْ ُكْنتُ َفعْلتُ ذَلِ َ
وَتر ْكتُ ال ّذهَ َ
ج ِمْنهَا .
ستَطِيعُو َن الْخُرُو َ
فانفَ َر َجتِ الصّخْ َر ُة َغيْرَ َأّنهُمْ ل يَ ْ
وقَا َل الثّاِلثُ  :الّلهُمّ إِنّي ا ْسَتأْجَرْتُ أُجرَاءَ َوَأعْ َطْيتُهمْ أَ ْج َرهُ ْم َغيْرَ رَ ُج ٍل وَاحِ ٍد تَ َر َك الّذي لّه وذهب فثمّرت
أجره حت كثرت منه الموال فجائن بعد حي فقال يا عبد ال أَدّ إِلَيّ أَجْرِي َ ،فقُ ْلتُ  :كُ ّل مَا تَرَى منْ
أَ ْج ِركَ  :مِ َن الِبِ ِل وَاْلبَقَ ِر وَاْل َغنَم وَالرّقِيق فقال :يا َعبْدَ اللّ ِه ل تَسْتهْزيْ ب َ ،ف ُق ْلتُ  :لَ َأ ْسَتهْزيُ بكَ ،فأَخَ َذهُ
ج َعنّا مَا نَحْنُ فِيهِ ،
ك ابْتغَا َء وَ ْجهِكَ فا ْفرُ ْ
كُلّهُ فاسْتاقَهُ َفلَ ْم َيتْ ُركْ مِنْه َشيْئا  ،الّلهُمّ ِإنْ ُكنْتُ َفعَ ْلتُ ذَلِ َ
فَاْنفَ َر َجتِ الصّخْ َرةُ فخرَجُوا يَمْشُونَ » متفقٌ عليه.

 -2باب التوبة
قال العلماء :التوبة واجبة مِنْ كل ذنب .فإن كانت العصية بي العبد وبي اللّه تعال ل تتعلق بق آدمي فلها
ثلثة شروط :أحدها أن يقلع عَ ْن العصية ،والثان أن يندم عَلَى فعلها ،والثالث أن يعزم أن ل يعود إليها
أبدا؛ فإن فقد أحد الثلثة ل تصح توبته .وإن كانت العصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة :هذه الثلثة وأن
يبأ مِنْ حق صاحبها .فأن كانت مال أو نوه رده إليه ،وإن كان حد قذف ونوه مكنه ِمنْه أو طلب
عفوه ،وإن كانت غيبة استحله ِمنْها .ويب أن يتوب مِنْ جيع الذنوب ،فإن تاب مِ ْن بعضها صحت توبته
عند أهل الق مِنْ ذلك الذنب وبقى عليه الباقي .وقد تظاهرت دلئل الكتاب والسنة وإجاع المة عَلَى
وجوب التوبة.
قال اللّه تعال { :وتوبوا إِلَى اللّه جيعا أيها الؤمنون لعلكم تفلحون } .
وقال تعال { :استغفروا ربكم ث توبوا إليه } .
وقال تعال { :يا أيها الذين آمنوا توبوا إِلَى اللّه توبة نصوحا } .
ل عََليْهِ وسَلّم َيقُولُ  « :واللّه ِإنّي
صلّى ا ُ
 -13وعَنْ أب هُ َريْ َرةَ رضي ال عنه قال  :سِعتُ رسول ال َ
َل ْسَتغْفرُ ال َ ،وَأتُوبُ إِليْه  ،ف الَيوْمِ  ،أَكثر مِ ْن َسْبعِي م ّرةً » رواه البخاري .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :يا َأيّها النّاس
صلّى ا ُ
 -14وعن الَغَ ّر بْن يَسار الُزِنيّ رضي ال عنه قال  :قال رسول ال َ
تُوبُوا إِل اللّ ِه واسْتغْفرُوهُ فإِن أَتوبُ ف الَيوْ ِم مائة َمرّة » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،رضي ال عنه قال :
ك ا َلْنصَارِيّ خَا ِدمِ رسول ال صَلّى ا ُ
 -15وعنْ أب حَمْ َزةَ َأنَس بن مَالِ ٍ
ط عَلَى بعِ ِيهِ وقد أَضلّهُ ف أَرضٍ
ل عََليْ ِه وسَلّم  :للّهُ أَفْرحُ بتْوبةِ َعبْ ِد ِه مِنْ أَحَدِكُ ْم سق َ
قال رسول ال صَلّى ا ُ
فَلةٍ متفقٌ عليه .
وف رواية لُسْلمٍ  « :للّهُ أَشدّ فرحا ِبَتوْبةِ َعبْ ِدهِ حِي يتُوبُ إِلْي ِه مِنْ أَحَدِ ُكمْ كان عَلَى راحَِلتِ ِه ِبأَ ْرضٍ فلةٍ ،
س مِنْ رَاحِلتِهِ ،
ضطَجَعَ ف ظِّلهَا  ،وقد َأِي َ
فانْفلتتْ ِمنْ ُه وعَليْها طعامُهُ وشرَابُ ُه فَأِيسَ ِمْنهَا  ،فَأتَى شَجَرةً فا ْ

َفَبيْنما هوَ كَذَلِكَ ِإ ْذ ُهوَ بِها قَائِمة ِعنْ َدهُ َ ،فأَخذ بِخطا ِمهَا ثُمّ قَا َل مِ ْن ِش ّدةِ الفَرحِ  :الّلهُمّ أَنت عبْدِي وأَنا
ربّكَ ،أَ ْخ َطأَ مِ ْن شِ ّدةِ الفرح » .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال« :
 -16وعن أب مُوسى َعبْدِ اللّهِ بنِ َقْيسٍ ا َل ْشعَرِيّ  ،رضِي ال عنه  ،عن الّنِبيّ َ
ب مُسِيءُ الّليْلِ حتّى تَطْلُعَ
إِن ال تعال يبْسُطُ يد ُه بِالّليْ ِل ليتُوب مُسي ُء الّنهَا ِر وَيبْسُطُ يَد ُه بالّنهَا ِر ليَتُو َ
س مِن مغْ ِربِها » رواه مسلم .
الشّ ْم ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ تاب َقبْلَ َأنْ تطلُعَ
 -17وعَنْ أب هُريْرةَ رضي ال عنه قال  :قال رسول ال صَلّى ا ُ
س مِ ْن مغْ ِرِبهَا تَابَ ال عَليْه » رواه مسلم .
الشّ ْم ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم
 -18وعَنْ أب َعبْدِ الرّحْمن َعبْدِ اللّهِ بن عُمرَ بن الطّاب رضي ال عنهما عن النّبّ َ
قال« :إِنّ ال عزّ و َج ّل يقْبَ ُل توْبة العبْدِ مَالَم يُغرْغرِ» رواه الترمذي وقال :حديث حسنٌ .
خ ّفيْنِ فقال
 -19وعَنْ زِ ّر بْنِ ُحبْيشٍ قَال  :أَتْيتُ صفْوانَ بْ ِن عسّالٍ رضِي ال عنْهُ َأسْأَلُهُ عن الْمَسْ ِح عَلَى الْ ُ
 :مَا جَا َء بِكَ يَا زِرّ ؟ ف ُق ْلتُ  :ابْتغَاءُ اْلعِلْمِ  ،فقَال :إِ ّن الْملئِ َك َة َتضَعُ َأ ْجنِحتِها ِلطَاِلبِ اْلعِلْمِ رِضاء بَا
ت امْرَءا مِنْ
ط والْبوْلِ  ،و ُكنْ َ
خ ّفيْ ِن َبعْدَ اْلغَائِ ِ
يَطُلبُ  ،فَق ْلتُ ِ :إنّه قدْ حَكّ ف صدْرِي الْمسْ ُح عَلَى الْ ُ
ك شيْئا ؟ قال  :نعَ ْم كانَ
س ْعتَهُ يذْكرُ ف ذَلِ َ
ك  :هَلْ ِ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،فَجئْت َأسْأَلُ َ
أَصْحاب الّنِبيّ َ
ي ْأمُرنا إذا كُنا سفرا أ ْو مُسافِرين أَن ل ننْزعَ خفافَنا ثلثة َأيّامٍ ولَيَالِيهنّ إِلّ مِنْ جنَابةٍ  ،لكِ ْن مِ ْن غائطٍ
ل عََليْ ِه وسَلّم
ت  :هَل سِعتهُ يذكُر ف الْهوى شيْئا ؟ قال  :نعمْ ُكنّا مَع رسول ال صَلّى ا ُ
وبْو ٍل ونْومٍ  .فقُ ْل ُ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
ف سف ٍر  ،فبيْنا ن ُن ِعنْدهُ إِذ نادَاهُ َأعْراب بصوْتٍ له جهوريّ  :يا مُحمّدُ  ،فأَجَابهُ رسولُ ال َ
ل عََليْ ِه وسَلّم
ص ْوتِكَ فِإنّك ِعنْد النّبّ صَلّى ا ُ
ض مِنْ َ
ك ا ْغضُ ْ
ص ْوتِه « :ها ُؤمْ» فقُ ْلتُ لهُ َ :ويْحَ َ
وسَلّم نْوا مِنْ َ
ب اْلقَوم ولَمّا يلْحق ِبهِمْ؟ قال
ح ّ
ضضُ  :قَا َل ا َلعْراِبيّ  :الْمَرْ ُء يُ ِ
وق ْد ُنهِيت عَنْ هذا  ،فقال  :واللّه ل أَغ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :الْمرْءُ مع منْ أَ َحبّ َي ْو َم الْقِيامةِ » فما زَا َل يُح ّدُثنَا حتّى ذكر بابا من الْ َمغْرب
الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ي عَاما .قَا َل ُسفْيانُ أَحدُ ال ّروَاةِ  .قِبل الشّامِ خلقَهُ
مَسيةُ عرْضِه أوْ يسِي الرّاكِبُ ف عرْضِهِ أَ ْرَبعِيَ َأوْ َسْبعِ َ
س ِمنْهُ » رواه التّرْمذي وغيه
اللّ ُه تعال يوْم خلق السموات والَ ْرضَ مفْتوحا لِلتّوبة ل يُغلقُ حتّى تَطُلعَ الشّ ْم ُ
وقال  :حديث حسن صحيح .

ل عََليْهِ وسَلّم قَال :
صلّى ا ُ
 -20وعنْ أب سعِي ٍد َسعْد بْنِ مالك بْنِ سِنا ٍن الْخُدْرِيّ رضي ال عنه أَن َنِبيّ ال َ
« كان فِيمنْ كَانَ َقبْلكُمْ رَجُلٌ قتل تِسْع ًة وتِسْعي نفْسا  ،فسأَل عن أَعلَم َأهْ ِل الَ ْرضِ فدُلّ على را ِهبٍ ،
ي َنفْسا  ،فَهلْ لَ ُه مِ ْن ت ْوَبةٍ ؟ فقال  :ل فقتلَهُ فكمّ َل بِ ِه مِائةً ثّ سألَ عن
َفَأتَاهُ فقال ِ :إنّهُ َقتَل تِسعةً وتسعِ َ
أعلم أه ِل الرضِ  ،فدُلّ على رجلٍ عالٍ فقال :إنهَ قَتل مائ َة نفسٍ فهلْ لَ ُه مِ ْن َتوْبةٍ ؟ فقالََ :نعَمْ ومنْ يُولُ
بْينَهُ وبيْ َن التوْبة ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَ ْرضِ كذا وكذا  ،فِإ ّن با ُأنَاسا يعْبُدُونَ ال تعال فا ْعبُدِ ال َم ْعهُمْ  ،ول َترْجعْ
ت في ِه مَلئ َكةُ الرّحْ َمةِ
ض سُوءٍ  ،فانطَلَق حتّى إِذا َنصَف الطّريقُ َأتَاهُ الْموْتُ فاختَصم ْ
إِل أَرْضِكَ فِإّنهَا أَ ْر ُ
ت ملئ َك ُة الْعذابِ ِ :إنّهُ
وملكةُ اْلعَذابِ  .فقالتْ ملئكةُ الرّ ْح َمةَ  :جا َء تائِبا ُمقْبل بِق ْلبِهِ إِل اللّهِ تعال  ،وقاَل ْ
لْ يَعْ َملْ خيْرا قطّ  ،فَأتَاهُ ْم مَلكٌ ف صُو َرةِ آدمي فجعلوهُ بيْنهُمْ أَي حكما فقال قيسوا ما َبيْن الَرْضَي
فإِلَى َأيّتهما كَان أَدْن فهْو لَهُ ،فقاسُوا ف َوجَدُوه َأدْن إِلَى الَ ْرضِ الت أَرَادَ فَقَبضْتهُ مَلئ َكةُ الرّح ِة » متفقٌ
عليه.
جعِل مِنْ َأهْلِها » وف رِواية ف الصحيح
شبْرٍ  ،ف ُ
ب بِ ِ
وف روايةٍ ف الصحيح  « :فكَان إِلَى الْق ْرَي ِة الصّالَةِ أَقْر َ
 « :فَأوْحَى اللّ ُه تعالَى إِلَى هَ ِذهِ أَن َتبَاعَدِى ،وإِل هَ ِذهِ أَن تَق ّربِي وقَال  :قِيسُوا مَا بيْنهمَا َ ،فوَجدُوه إِلَى هَ ِذهِ
أَقَرَبَ بِشِبْرٍ َف ُغفَرَ لَهُ »  .وف روايةٍ  « :فنأَى ِبصَدْ ِر ِه نَحْوهَا » .
ي عَ ِميَ ،قال :
ضيَ ال عنه مِ ْن َبنِيهِ ِح َ
 -21وعَ ْن عبْدِ اللّهِ بنِ َكعْبِ ب ِن مَالكٍ  ،وكا َن قائِدَ ك ْعبٍ ر ِ
ل عََليْهِ وسَلّم  ،ف
صلّى ا ُ
ث بِح ِدِيثِهِ حِي تَلّف عَنْ رسول ال َ
حدّ ُ
سَ ِم ْعتُ كعْبَ بن مَالكٍ رضِي ال عنه يُ َ
ل عََليْهِ وسَلّم  ،ف َغ ْزوَ ٍة غَزَاها إِلّ ف غ ْز َوةِ
صلّى ا ُ
ف عَنْ رسولِ ال َ
غزو ِة تبُوكَ  .قَال ك ْعبٌ  :لْ أَتلّ ْ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
َتبُو َك َ ،غيْر َأنّي قدْ تّل ْفتُ ف غَزْوةِ بَ ْدرٍ  ،ولَ ْم ُيعَاتَبْ أَحد تَخلّف عنْهُ ِ ،إنّما خَ َرجَ رسولُ ال َ
وسَلّم والُسْلِمُو َن يُريُدونَ عِيَ قُريْش حتّى جَمعَ ال تعالَى بيْنهُم وبيْن عَ ُد ّوهِمْ عَلَى غيْرِ ميعادٍ  .وََلقَدْ
ل عََليْ ِه وسَلّم ليَْل َة العَقَبةِ حِيَ َتوَاَثقْنَا عَلَى ا ِلسْلمِ  ،ومَا أُ ِحبّ َأنّ لِي ِبهَا
ت مَعَ رسولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
شهدْ ُ
ت عَنْ رسول ال صَلّى الُ
س مِنهَا وكان من خبي ِحيَ تّل ْف ُ
مَشهَ َد بَدْرٍ  ،وإِن كَانتْ بدْرٌ َأذْكَرَ ف النّا ِ
ك اْلغَ ْزوَة  ،واللّ ِه ما
ي تَخّل ْفتُ َعنْهُ ف تِلْ َ
عََليْ ِه وسَلّم  ،ف غَ ْز َوةِ تبُوك َأنّي لَمْ أَكُنْ قَطّ أَ ْقوَى ول َأيْسَ َر ِمنّي حِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم يُريدُ
صلّى ا ُ
جَم ْعتُ قبْلها رَاحِلتيْنِ قطّ حتّى جَ َم ْعُتهُما ف تلك الْغَز َوةِ  ،ولَ ْم يكُن رسول ال َ
ل عََليْهِ وسَلّم ف حَ ّر شَديدٍ ،
صلّى ا ُ
ك اْلغَزْوةُ  ،ف َغزَاها رسول ال َ
ت تِل َ
غَزْوةً إِلّ ورّى بغَيْ ِرهَا حتّى كَانَ ْ
وَا ْستَ ْقبَ َل سَفرا َبعِيدا َو َمفَازا .وَاسَْت ْقبَلَ عَددا كَثيا  ،فجَلّى ل ْلمُسْل ِميَ َأمْ َرهُ ْم لَيتََأهّبوا ُأ ْهَبةَ غَ ْز ِوهِمْ َفأَ ْخبَ َرهُمْ

سلِمُون مَع رسول ال كثِيٌ وَ َل يَجْ َم ُعهُمْ ِكتَابٌ حَافِظٌ « يُريدُ بذلكَ ال ّديَوان »
بوَ ْج ِههِ ُم الّذي يُريدُ  ،وَالْمُ ْ
ك َسيَخْفى بِهِ مَالَمْ يَنْ ِز ْل فيهِ َو ْحىٌ مِن اللّ ِه  ،وغَزَا
قال َكعْبٌ  :فقلّ َرجُ ٌل يُريدُ َأنْ يََت َغيّبَ إِ ّل ظَنّ َأنّ ذل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم تلكَ الغزوةَ حي طَابت الثّمَارُ والظّللُ َ ،فأَنا إَِلْيهَا أَصْعرُ  ،فتجهّز رسول
رسول ال صَلّى ا ُ
جهّزَ معهُ فأَرْجعُ ولْ أَقْض شيئا  ،وأَقُولُ
ل عََليْهِ وسَلّم وَالْمُسْلِمُون معهُ  ،وط ِفقْت أَغدو لِكىْ َأتَ َ
صلّى ا ُ
ال َ
صبَحَ رسول ال
جدّ  ،فأَ ْ
ف َنفْسى :أَنا قَادِرٌ علَى ذلك إِذا أَ َردْتُ ،فل ْم يَز ْل يتمادى ب حتّى اسْتمَ ّر بالنّاسِ الْ ِ
ت وَلَم أَقْض
ض مِنْ جهازي شيْئا  ،ثُ ّم غَ َدوْتُ فَ َر َجعْ ُ
سلِمُونَ معَهُ  ،وَلَمْ أَ ْق ِ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم غَاديا والْمُ ْ
َ
َشيْئا َ ،فلَمْ ي َز ْل َيتَمادَى بِي َحتّى َأسْرعُوا وَتفَارَط اْلغَ ْزوُ َ ،فهَمَ ْمتُ َأنْ أَ ْرَتحِل فأَدْر َكهُمْ َ ،فيَالْيتَن فَع ْلتُ  ،ثُمّ
ل عََليْهِ وسَلّم يُحْ ُزُننِي َأنّي ل
صلّى ا ُ
س َبعْد ُخرُوجِ رسُول ال َ
لَمْ يُقَدّرْ ذلك ل  ،فَطفقتُ إِذَا َخرَ ْجتُ ف النّا ِ
ضعَفَاءِ  ،ولَمْ
ل مِمّ ْن عَذَرَ اللّ ُه تعالَى مِن ال ّ
ل َمغْمُوصا عََليْه ف النّفاقِ َ ،أوْ رَ ُج ً
أَرَى لِي ُأ ْسوَةً  ،إِلّ رَ ُج ً
ل عََليْهِ وسَلّم حتّى بَلَغ َتبُوكَ  ،فقا َل َو ُهوَ جَاِلسٌ ف الق ْومِ بَتبُوك  :ما َفعَلَ ك ْعبُ
يَذكُرن رسول ال صَلّى ا ُ
بْ ُن مَالكٍ ؟ فقالَ َرجُ ٌل مِن َبنِي سلمِة  :يا رسول ال َحبَسَ ُه بُرْدَاهُ  ،وَالنّظرُ ف عِطْفيْه  .فَقال لَ ُه ُمعَا ُذ بْنُ
صلّى
َجبَلٍ رضيَ اللّهُ عنه  .بِئس ما ُق ْلتَ  ،وَاللّهِ يا رسول ال مَا عَِل ْمنَا عَليْهِ إِلّ َخيْرا  ،فَسكَت رسول ال َ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
ل ُمْبيِضا يَزُو ُل به السّرَابُ  ،فقالَ رسولُ ال َ
ل عََليْ ِه وسَلّم .فبَْينَا ُهوَ علَى ذلك َرأَى رَ ُج ً
اُ
ق بصاع التّمْر حي لَ َز ُه النافقون قَالَ
ي َو ُهوَ الّذي َتصَ ّد َ
وسَلّم  :كُنْ َأبَا َخيْث َمةَ  ،فَإِذا هوَ أَبُو َخْيثَ َم َة الَْنصَار ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَ ْد توَجّهَ قَافل م ْن َتبُوكَ َحضَرَن َبثّي  ،فطفقتُ
َك ْعبٌ  :فَلّما َبلَغن َأنّ رسول ال صَلّى ا ُ
ك ِبكُلّ ذِي َرأْي مِنْ َأهْلي  ،فََلمّا قِيلَ :
ي عَلَى ذل َ
ب َوأَقُولُ :بِمَ أَخْ ُرجُ من سَخطه غَدا َوَأ ْستَع ُ
أَتذكّرُ الكذِ َ
ح َعنّي اْلبَاطِلُ َحتّى عَرَفتُ َأنّي ل أَنج ِمنْهُ بِشَيءٍ َأبَدا
ل عََليْ ِه وسَلّم قدْ َأظِلّ قادما زا َ
ِإنّ رسول ال صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم قَادما  ،وكان إِذا قد َم مِ ْن َسفَ ٍر بَ َدأَ بالْمَسْجد
صبَحَ رسول ال صَلّى ا ُ
َفأَجْ َم ْعتُ صِدَْقةُ  ،وأَ ْ
فرَكعَ فيه رَ ْك َعتَيْ ِن ثُمّ جَلس للنّاس  ،فلمّا فعل ذَلك جَا َء ُه الْمُخّلفُو َن يعْتذرُون إِليْه َويَحْلفُون لَ ُه  ،وكانوا
بضعا وثَاني َرجُل فقبل مْنهُ ْم عَلنيَتهُ ْم وَاسْتغفَر لُمْ َووَكلَ َسرَائ َرهُمْ إِل ال تعَال  .حتّى جْئتُ  ،فلمّا
ت بيْن يَ َديْهِ  ،فقالَ لِي  :مَا خَّلفَكَ ؟
س ُ
سََل ْمتُ تبسّم تبَسّم الْ ُمغْضب ثّ قَالَ َ :تعَالَ ،فجئتُ َأمْشي حَت جَلَ ْ
ستُ عنْد غيْركَ منْ َأهْلِ ال ّدْنيَا َل َرَأيْتُ
ت ظَهْرَك ،قَالَ قُ ْلتُ  :يَا َرسُولَ ال ِإنّي واللّه َلوْ جل ْ
أَلَ ْم تكُ ْن قد اْبتَ ْع َ
أَن سَأَ ْخرُج م ْن َسخَطه بعُذْرٍ  ،لقدْ ُأعْطيتُ َجدَل  ،وَلَكنّي وَاللّه لق ْد عَل ْمتُ لَئن حَ ّدْثتُكَ اْلَي ْومَ حديث
كَذبٍ ترْضى به عنّي َليُوشكَنّ اللّ ُه يُسْخطك عليّ  ،وإنْ حَ ّدْثتُكَ حَديث ص ْدقٍ تدُ عَل ّي فيه إِنّي لَرْجُو فِيه
ُع ْقبَى ال عَ ّز وَجلّ  ،واللّه ما كان لِي من عُذْرٍ  ،واللّ ِه مَا ُكنْتُ قَطّ أَ ْقوَى وَل َأيْسر ِمنّي حِيَ تَخل ْفتُ عَنك

صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َ « :أمّا هذَا فقَدْ صَ َدقَ َ ،فقُمْ َحتّى َيقْضيَ اللّ ُه فيكَ » وسَا َر
قَالَ  :فقالَ رسول ال َ
ِرجَا ٌل مِ ْن َبنِي سَلمة فاتّبعُون  ،فقالُوا لِي  :واللّ ِه مَا عَلِ ْمنَاكَ أَذنْبتَ َذنْبا قبْل هذَا  ،لقَ ْد عَجَزتَ ف أن ل
خّلفُون فقَدْ كَانَ كاِفيَكَ ذنْبكَ ا ْستِغفارُ
ل عََليْ ِه وسَلّم بَا ا ْعتَذَرَ إِلَيهِ الْمُ َ
صلّى ا ُ
َتكُون اعتذَرْت إِلَى رسول ال َ
ل عََليْ ِه وسَلّم لَك  .قَالَ  :فوال ما زَالُوا يُؤّنبُوننِي حتّى أَ َردْت أَنْ أَرْ ِجعَ إِل رسول ال
رسول ال صَلّى ا ُ
ت لُم  :هَلْ َل ِقيَ هَذا معِي مِنْ أَحدٍ ؟ قَالُوا َ :نعَمْ ل ِقيَهُ معك
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم فأَكْذِب نفسْي  ،ثُمّ قُل ُ
َ
َرجُلن قَال ِمثْ َل مَا قُ ْلتَ  ،وقيل لَهمَا ِمثْ ُل مَا قِيلَ لكَ  ،قَال ُق ْلتُ  :مَن هُمَا ؟ قالُوا  :مُرارةُ بْنُ ال ّربِيع
حيْن قدْ َشهِدا بدْرا فِيهِمَا ُأ ْس َوةٌ  .قَالَ :
اْلعَمْرِيّ  ،وهِلل ابْن أُمّيةَ الْوَاِقفِيّ ؟ قَالَ  :فَذكَروا لِي رَ ُجَليْنِ صَالِ َ
َفمَضيْت حِيَ ذَكَروهُمَا لِي .
ل عََليْ ِه وسَلّم عن كَل ِمنَا َأّيهَا الثلَثةُ مِن بَي من تَخَلّف عَنهُ  ،قالَ  :فا ْجتَنبَنا النّاس
َونَى رسول ال صَلّى ا ُ
َأوْ قَالََ :ت َغيّرُوا َلنَا َحتّى َتنَكّرت لِي ف نفسي الَ ْرضُ  ،فَمَا ه َي بالَ ْرضِ الت أَعْ ِرفُ  ،فَلَبْثنَا عَلَى ذَلكَ
ب اْل َقوْ ِم َوأَجَْل َدهُمْ َ ،فكُنتُ
ي ليَْلةً  .فَأمّا صَاحبايَ فَاسَتكَانَا وََقعَدَا ف ُبيُوتمَا يَبْكيَا ِن وَأمّا َأنَا َفكُنتُ َأشَ ّ
خْسِ َ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
ق وَل يُكَلّ ُمنِي أَحدٌ  ،وآتِي رسول ال َ
أَ ْخرُج َفأَشهَ ُد الصّلة مَ َع الْمُسْلِ ِميََ ،وأَطُوفُ ف ا َل ْسوَا ِ
وسَلّم فأُسَلّ ُم عََليْهِ َ ،وهُو ف مْلِسِهِ بع َد الصّلةِ َ ،فأَقُولُ ف نفسِي  :هَل َح ّركَ شفتَيهِ بردّ السّلمِ أَم لَ ؟ ثُمّ
ح َوهُ َأعْ َرضَ عَنّي  ،حَت إِذا
أُصلّي قريبا مِنهُ وأُسَارِقُ ُه النّظَرَ  ،فَِإذَا أَقبَلتُ على صلتِي نَظر إَِليّ  ،وإِذَا الَْت َفتّ نَ ْ
شيْت َحتّى تَسوّرْت جدارَ حَائط أب َقتَا َد َة َوهُوَا ابْن عَمّي وأَحبّ
ك عََليّ مِن َج ْفوَ ِة الْمُسْلميَ م َ
طَال ذل َ
النّاسَ إِلَيّ  ،فَسلّ ْمتُ عََليْهِ فَواللّ ِه مَا َر ّد عََليّ السّلمَ َ ،فقُلْت لَه  :يا َأبَا قتادَة َأنْشُدكَ باللّه هَ ْل َتعْلَمُن أُحبّ
س َكتََ ،فعُدت َفنَاشَدتُه فَس َكتَ َ ،ف ُعدْت َفنَاشَدْته َفقَالَ  :ال و َرسُولُهُ
ل عََليْ ِه وسَلّم ؟ فَ َ
صلّى ا ُ
ال وَ َرسُولَه َ
سوّرتُ الْجدَارَ
ت َعيْنَايَ َ ،وَتوَّليْتُ َحتّى تَ َ
ض ْ
َأعْلَمُ َ .ففَا َ
فَبْينَا َأنَا َأمْشي ف سُوقِ الدينةِ إِذَا َنبَطيّ م ْن نبطِ َأهْلِ الشّام مِمّنْ َق ِدمَ بال ّطعَا ِم يبيعُ ُه بالدين ِة َيقُولُ  :مَنْ
ك غَسّانَ ،
يَدُلّ عَلَى ك ْعبِ بْ ِن مَالكٍ ؟ فَطَف َق النّاسُ يشيون له إِلَى َحتّى جَاءَن َفدَفَعَ إِل كتَابا م ْن مَلِ ِ
و ُكْنتُ كَاتِبا َ .فقَ َرْأتُهُ فَِإذَا فيهِ َ :أمّا َبعْدُ فَِإنّهُ قَدْ بَل َغنَا أَن صا ِحبَكَ قدْ جَفاكَ  ،ولْ يْعلْك اللّهُ بدَا ِر َهوَانٍ وَل
َمضْيعَةٍ  ،فَالْح ْق بِنا ُنوَاسِك  ،فَقلْت حِي قرْأتُهَاَ :وهَ ِذهِ َأيْضا من الْبَلءِ َفتَيمّ ْمتُ ِبهَا التّنّور فَسَج ْرُتهَا .

ل عََليْ ِه وسَلّم َي ْأتِينِي ،
ي وَا ْستَ ْلَبثِ اْلوَ ْحىُ إِذَا رسولِ رسول ال صَلّى ا ُ
س َ
َحتّى إِذَا َمضَتْ أَ ْرَبعُون مِن الْخَمْ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم يََأمُ ُركَ أَ ْن َتعْتزِ َل امْرأَتكَ  ،ف ُق ْلتُُ :أطَّل ُقهَا َ ،أمْ مَاذا أَفعْلُ ؟ قَالَ :ل
صلّى ا ُ
َفقَالَِ :إنّ رسول ال َ
ب بِ ِمثْلِ ذلِكَ َ .فقُ ْلتُ لمْ َرَأتِي  :الْحقِي ِبأَهْلكِ َفكُونِي ِعنْ َدهُمْ
بَ ْل اعتْزِْلهَا فل تقرَبّنهَا َ ،وأَرْسلَ إِل صَا ِح ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم فقالتْ لَهُ  :يا
ضيَ اللّهُ ف هذَا الَمر  ،فَجَاءَت امْرَأةُ هِل ِل بْنِ ُأ َمّيةَ رسول ال صَلّى ا ُ
َحتّى َيقْ ِ
رسول ال إِ ّن هِللَ بْنَ أُمّي َة َشيْخٌ ضَائ ٌع لْيسَ لَهُ خا ِدمٌ  ،فه ْل َتكْرهُ َأنْ أَ ْخدُمهُ ؟ قال  :ل ،وََلكِ ْن ل َيقْرَبنّك
َ .فقَاَلتْ ِ :إنّهُ وَاللّه مَا بِ ِه مِنْ حَركةٍ إِلَى شَيءٍ َ ،ووَاللّه ما زَا َل َيْبكِي ُمنْذُ كَا َن مِنْ َأمْ ِر ِه مَا كَانَ إِلَى َيوْمِهِ
ل عََليْ ِه وسَلّم ف امْ َرَأتِك  ،فقَدْ أَذن لمْرَأ ِة هِللِ
هَذَا َ .فقَال لِي بعْضُ َأهْلِي :لَو اسْتأَذنْت رسول ال صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،ومَا يُدْرين مَاذا َيقُولُ رسولُ
صلّى ا ُ
بْنِ ُأ َمّيةَ َأ ْن تَخْ ُدمَهُ؟ فقُ ْلتُ :ل َأ ْسَتأْ ِذنُ فِيهَا رسول ال َ
ت بِذلك عشْر ليالٍ َ ،فكَمُلَ لَنا خْسُونَ َليَْلةً
ل عََليْهِ وسَلّم إِذَا اسَْتأْ َذْنتُهُ فِيهَا َوَأنَا رَجُ ٌل شَابّ فَلبِْث ُ
صلّى ا ُ
ال َ
ي نُهي عَنْ كَلمنا .
مِنْ ح َ
س عَلَى الْحال الت ذكَر
ت مِ ْن ُبيُوِتنَا  ،فَبينَا َأنَا جَال ٌ
جرِ صباحَ خْسيَ َليَْل ًة عَلَى ظهْ ِر َبيْ ٍ
ل َة الْفَ ْ
صَ
صّلْيتُ َ
ثُمّ َ
صوْتَ صَا ِرخٍ أوف عَلَى
ت عَليّ الَرضُ بَا رَ ُحَبتْ ،سَم ْعتُ َ
اللّ ُه تعالَى ِمنّا  ،قَدْ ضَاَقتْ عََل ّي َنفْسِى وَضَاَق ْ
ت سَاجِدا َ ،وعَرَ ْفتُ َأنّهُ قَدْ جَاءَ فَ َرجٌ فَآ َذنَ رسول
ص ْوتِهِ  :يَا َك ْعبُ بْ َن مَالِكٍ َأبْشِرْ ،فخرَرْ ُ
سَ ْل ٍع َيقُولُ بَأعْلَى َ
س ُيبَشّرُوننا ،
ب النّا ُ
صلّى صَلة الْفجْرِ فذهَ َ
ل عََليْهِ وسَلّم النّاس بِت ْوبَ ِة ال عَ ّز َوجَ ّل عََلْينَا حِي َ
صلّى ا ُ
ال َ
ع مِنْ َأسْلَمَ ِقبَلِي َوَأوْفَى عَلَى الْجَبلِ ،
فذهَبَ ِقبَلَ صَا ِحَب ّي ُمبَشّرُونَ  ،وركض رَ ُجلٌ إِلّ فرَسا َو َسعَى سا ٍ
س ْوُتهُمَا إِيّاهُ
سعْتُ ص ْوتَ ُه ُيبَشّ ُرنِي نَ َز ْعتُ لَ ُه َث ْوَبيّ َفكَ َ
صوْتُ َأسْ َرعَ مِنَ الْفَرَسِ  ،فلمّا جَا َءنِي الّذي ِ
وكَان ال ّ
ل عََليْهِ
سُتهُمَا وانْطَلَقتُ َأَتأَمّمُ رسول ال صَلّى ا ُ
ت َثوَْبيْنِ فَلَب ْ
ك َغيْ َرهُمَا ي ْومَئذٍ  ،وَا ْسَتعَرْ ُ
ببشارَته واللّه ما َأمْلِ ُ
جدَ
ت الْمَسْ ِ
وسَلّم يَتََلقّانِي النّاسُ َفوْجا َفوْجا ُي َهّنئُونن بِالّت ْوَبةِ َوَيقُولُون لِي ِ :لَت ْهنِكَ َت ْوَبةُ ال عََليْكَ ،حتّى دَخَ ْل ُ
ح ُة بْ ُن ُعَبيْد ال رضي ال عنه ُيهَ ْروِل َحتّى
ل عََليْ ِه وسَلّم جَاِلسٌ َحوْلَ ُه النّاسُ َ ،فقَامَ طلْ َ
فَِإذَا رسول ال صَلّى ا ُ
حنِي و َهنَّأنِي  ،واللّه مَا قَامَ َرجُ ٌل مِ َن الْمُها ِجرِينَ غَيْ ُرهُ َ ،فكَان َك ْعبٌ ل َينْساهَا لِطَلحَة  .قَالَ َك ْعبٌ :
صَاَف َ
خيْ ِر َي ْومٍ مَرّ
ق وَ ْجهُ ُه مِنَ السّرُور َأبْشِ ْر بِ َ
ل عََليْهِ وسَلّم  ،قال :وَه َو يَبْ ُر ُ
صلّى ا ُ
َفلَمّا سَلّ ْمتُ عَلَى رسول ال َ
عََليْكَ  ،مُذْ ولَ َدتْكَ ُأمّكَ  ،فقُ ْلتُ  :أمِنْ عِنْ ِد َك يَا َرسُول اللّهِ أَم مِ ْن ِعنْد ال ؟ قَالَ َ :ل بَ ْل مِ ْن ِعنْد ال عَز
ل عََليْهِ وسَلّم إِذَا سُ ّر ا ْستَنا َر وَ ْجهُهُ حتّى كَأنّ و ْجهَهُ قِ ْط َعةُ قَمر ،و ُكنّا نعْ ِرفُ
و َجلّ  ،وكانَ رسول ال صَلّى ا ُ

خلِ َع مِن مَال صدََقةً إِلَى اللّ ِه وإِلَى
ستُ بَيْنَ ي َديْهِ قُلتُ :يَا رسول اللّهِ ِإنّ مِ ْن َت ْوَبتِي َأنْ َأنْ َ
ك ِمنْهُ ،فلَمّا جلَ ْ
ذلِ َ
َرسُولِهِ .
ض مَالِكَ َف ُهوَ َخيْر لَكَ َ ،فقُ ْلتُ ِإنّي ُأمْسِكُ َسهْمِي
ك َبعْ َ
ك عََليْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ :أمْسِ ْ
َفقَالَ َرسُول ال صَلّى ا ُ
الّذي بِخْيبَر  .وَُق ْلتُ  :يَا َرسُولَ ال إِن ال َتعَالَ ِإنّما َأنْجَانِي بالصدق َ ،وِإنْ مِ ْن َت ْوبَت أَن ل أُحدّثَ إِلّ
لهُ اللّ ُه َتعَالَى ف صدْق الْحَديث مُنذُ ذَكَرْتُ ذَلكَ
صدْقا ما َبقِيتُ  ،فوا ل ما عِل ْمتُ أحدا مِنَ السلمِي َأْب ْ
ِ
س َن مِمّا َأْبلَنِي اللّ ُه َتعَالَى  ،وَاللّ ِه مَا تَعمّدْت ِك ْذَبةً ُمنْذُ ُقلْت ذَلِكَ
ل عََليْ ِه وسَلّم أَحْ َ
ل ِرسُولِ ال صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم إِلَى َي ْومِي هَذَا َ ،وِإنّي لَرْجُو َأنْ يَحْفظن اللّ ُه َتعَال فِيمَا بَقِي  ،قَالَ َ :فَأنْزَلَ
ل َرسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
اللّ ُه َتعَالَى َ { :لقَ ْد تَابَ اللّ ُه عَلَى النِّبيّ وَالْ ُمهَا ِجرِي َن والَْنصَا ِر الّذِينَ اّتَبعُوهُ ف سَا َع ِة اْلعُسْرةِ } َحتّى َبلَغَ { :
ض بِمَا
ل عََليْ ِه وسَلّم َوعَلَى الّثلَثةِ الّذينَ ُخّلفُوا َحتّى إِذَا ضَاَقتْ عََلْيهِ ُم الَ ْر ُ
ِإنّه ِبهِمْ رَءُوفٌ َرحِيمٌ صَلّى ا ُ
َر ُحَبتْ } حت بلغ { :اّتقُوا اللّ َه وَكُونُوا مَ َع الصّادقي } [ التوبة . ] 119 ، 117 :
لسْلم َأعْظمَ ف نَفسِي مِنْ صِدْقي
ط َبعْدَ إِ ْذ هَدانِي اللّهُ ِل ِ
قالَ كعْبٌ  :واللّ ِه مَا أَْنعَمَ اللّ ُه عََل ّي مِ ْن ِنعْ َمةٍ قَ ّ
ك الّذِينَ كَ َذبُوا إِن ال تَعَالَى قَالَ للّذِينَ
ل عََليْهِ وسَلّم أَن لّ أَكُونَ كَ َذْبتُهُ  ،فأهلكَ َكمَا هَلَ َ
صلّى ا ُ
َرسُولَ اللّهِ َ
كَ َذبُوا حِيَ أَن َز َل الْوَ ْح َي شَ ّر مَا قَالَ لحدٍ َ ،فقَالَ اللّ ُه َتعَالَى { :سيَحلِفون بِاللّه َلكُمْ إِذَا اْنقََلبْتُم إِلْيهِم
ضوْا
حِلفُونَ َلكُمْ ِلتَرْ َ
لُتعْرِضوا عَْنهُ ْم فَأعْرِضوا َعْنهُمْ ِإّنهُمْ رِجْس ومَأواهُمْ َج َهنّمُ جَزاءً بِمَا كَانُوا يكْسبُون  .يَ ْ
ضوْا َعْنهُمْ فَإِن ال َل َيرْضَى عَ ِن اْل َقوْم الفاسقي َ } [ التوبة . ] 96 ، 95
َعْنهُمْ فَِإنْ ترْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم حِ َ
ي
ك الّذِينَ َقبِ َل ِمْنهُمْ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
قال َكعْبٌ  :كنّا خُّل ْفنَا َأّيهَا الّثلََث ُة عَنْ َأمْر أُولِئَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم أمْرَنا َحتّى َقضَى اللّ ُه َتعَالَى فِيهِ
حَلَفوا لَ ُه  ،فباي َعهُ ْم وَا ْسَت ْغفَرَ َلهُمْ  ،وِأرْ َجأَ رَسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
لَثةِ الّذِينَ ُخّلفُوا } .
بِذَلكَ  ،قَالَ اللّه َتعَالَى َ { :وعَلَى الّث َ
خلَيفهُ ِإيّانَا وإرجا ُؤهُ َأمْ َرنَا عَمّنْ حَلَفَ لَ ُه واعْتذَرَ
خّلفُنا عَن الغزو َ ،وِإنَّمَا ُهوَ تَ ْ
س الّذي ذَكَرَ مِمّا ُخلّفنا تَ َ
ولْي َ
إِليْهِ َف َقبِلَ ِمنْهُ ُ .مّتفَ ٌق عليه .
ج َي ْومَ
حبّ َأ ْن يَخْ ُر َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َخرَجَ ف غَزْو ِة تَبُوك َي ْو َم الميسِ  ،وَكَان يُ ِ
وف رواية « أَ ّن النِّبيّ صَلّى ا ُ
الميس » .

وف ِروَايةٍ  « :وَكَانَ َل يَق ُدمُ مِ ْن َسفَرٍ إِلّ نَارا ف الضّحَى  .فَِإذَا َقدِم بَ َدأَ بالْسجدِ فصلّى فِيهِ ركْعتيْ ِن ثُمّ
جَلَس فِيهِ » .
جيْد ِبضَم النّو ِن وََفتْح الْجيِمِ عِمْرانَ بْ ِن الُصيْ ِن الُزاعيّ رَضِي اللّ ُه َعْنهُمَا أَ ّن امْرَأةً مِ ْن
َ -22وعَنْ أب نُ َ
صْبتُ حَدّا فأَقِمْهُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َوهِيَ ُحبْلَى مِنَ ال ّزنَا  ،فقَاَلتْ  :يَا رسول ال أَ َ
صلّى ا ُ
جُهينةَ َأتَت َرسُولَ ال َ
ض َعتْ َفأِْتنِي َف َفعَلَ َفَأمَ َر ِبهَا َنبِيّ
سنْ إِليْهَا  ،فَِإذَا وَ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم وَليّهَا َفقَالَ  :أَحْ ِ
عََليّ  ،فَ َدعَا َنبِيّ ال َ
ت عََلْيهَا ِثيَابُها  ،ثُمّ َأمَ َر ِبهَا ف ُرجِمتْ  ،ثُمّ صلّى عََلْيهَا َ .فقَالَ لَ ُه عُمَرُ :
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،فَشُدّ ْ
اللّهِ َ
ي مِنْ َأهْ ِل الدِيَن ِة لوسعتهُمْ
ت َبيْن سبْعِ َ
ت َتوْبةً َلوْ قُسِ َم ْ
ُتصَلّي عََلْيهَا يَا َرسُولَ اللّ ِه وَقَدْ َزَنتْ  ،قَالَ َ :لقَ ْد تَابَ ْ
ت بِنفْسهَا للّ ِه عَزّ وجَل؟ »،رواه مسلم .
َوهَ ْل وَجَدْتَ أَفْضَ َل مِنْ َأنْ جَادَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ َ « :لوْ َأ ّن
صلّى ا ُ
َ -23وعَ ِن ابْنِ َعبّاس وأنس بن مالك رَضِي ال عْنهُم أَنّ َرسُولَ اللّهِ َ
ب»
لبْنِ آ َد َم وَادِيا مِنْ َذهَبِ أَ َحبّ أَ ْن َيكُونَ لَهُ وادِيانِ  ،وَلَ ْن يَ ْملَ فَاهُ إِلّ التّرَابُ َ ،ويَتُوب اللّ ُه عَلَى مَ ْن تَا َ
ُمّتفَ ٌق عَليْهِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :يَضْحكُ اللّ ُه سبْحَانُه
َ -24وعَنْ أب هريرة رَضِي اللّ ُه َعنْهُ َأنّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
لنّة ُ ،يقَاتِ ُل هَذَا ف سبيلِ اللّهِ فيُقْتل  ،ثُ ّم َيتُوبُ اللّ ُه عَلَى
لنِ ا َ
وَتعَالَى إِلَى رَجَُليْ ِن ي ْقتُلُ أح ُدهُمَا ال َخرَ يدْ ُخ َ
اْلقَاتِلِ فَيسْلِ ُم فيستشهدُ » ُمّتفَ ٌق عََليْهِ .

 -3باب الصب
قال اللّه تعال  { :يا أيها الذين آمنوا اصبوا وصابروا } .
وقال تعال  { :ولنبلونكم بشيء مِ ْن الوف والوع ونقص مِ ْن الموال والنفس والثمرات ،وبشر
الصابرين } .
وقال تعال  { :إنا يوف الصابرون أجرهم بغي حساب } .
وقال تعال { :ولن صب وغفر إن ذلك لن عزم المور } .
وقال تعال { :استعينوا بالصب والصلة إن اللّه مع الصابرين } .
وقال تعال { :ولنبلونكم حت نعلم الجاهدين ِمنْكم والصابرين } .
واليات ف المر بالصب وبيان فضله كثية معروفة.
ل عََليْ ِه وسَلّم
ضيَ اللّ ُه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ث بْ ِن عَاصِم الشْعريّ َر ِ
ك الْحَارِ ِ
 -25وعن أب مَالِ ٍ
ل الْميزا َن و ُسبْحَانَ ال والَمْدُ للّه تَمْلنِ َأ ْو تَمْل مَا َبيْنَ
 « :ال ّطهُو ُر شَطْ ُر الِيَان  ،وَالْحَمْدُ للّه تَ ْم َ
جةُ لَكَ َأ ْو عََليْكَ  .كُلّ
ضيَا ٌء  ،واْلقُرْآنُ حُ ّ
لةِ نو ٌر  ،والصّدََقةُ بُ ْرهَانٌ  ،وَالصّبْرُ ِ
صَ
ض وَال ّ
السّموَات وَالَ ْر ِ
النّاس يَغْدُوَ ،فبِائِ ٌع َنفْسَهُ ف ُم ْعِتقُها َ ،أ ْو مُوبِ ُقهَا» رواه مسلم .
ضيَ اللّ ُه َعنْهُمَا َأ ّن نَاسا مِ َن النصَارِ سَأَلُوا َرسُولَ ال
َ -26وعَنْ أب سَعي ٍد بْن مَالِك بْن ِسنَا ٍن الُدْرِيّ رَ ِ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم فأَعْطاهُم  ،ثُ ّم َسأَلُوهُ َفَأعْطَاهُمْ َ ،حتّى َنفِد مَا ِعنْ َدهُ َ ،فقَالَ َلهُمْ ِحيَ َأنَفَقَ كُ ّل َشيْءٍ
َ
صبّرْ
سَتغْ ِن ُيغْنِهِ اللّهُ َ ،ومَ ْن َيتَ َ
ف ُي ِعفّهُ ال َومَ ْن يَ ْ
ِبيَ ِدهِ  « :مَا َيكُنْ مِنْ َخيْرٍ َفلَنْ أدّخِ َر ُه عَْنكُمْ َ ،ومَ ْن يسْتعْفِ ْ
صبّ ْرهُ اللّهُ َ .ومَا ُأعْ ِطىَ َأحَ ٌد عَطَاءً َخيْرا َوَأ ْوسَ َع مِ َن الصّبْرِ » ُمّتفَ ٌق عََليْهِ .
ُي َ

ل عََليْ ِه وسَلّم « :عَجَبا
ضيَ اللّ ُه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ ال صَلّى ا ُ
ب بْ ِن ِسنَانٍ رَ ِ
ص َهيْ ِ
حيَى ُ
َ -27وعَنْ أب يَ ْ
لمْ ِر الْ ُم ْؤمِنِ ِإنّ َأمْ َرهُ كُلّهُ لَهُ َخيْرٌ  ،وََلْيسَ ذَلِكَ لِ َحدٍ إِلّ للْ ُم ْؤمِن ِ :إنْ أَصَاَبتْ ُه سَرّاءُ شَكَرَ َفكَانَ َخيْرا لَهُ ،
صبَرَ َفكَانَ خيْرا لَ ُه » رواه مسلم .
َوِإنْ أَصَاَبتْهُ ضَرّاءُ َ
ت فاطِ َمةُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َجعَ َل يتغشّاهُ الكرْبُ فقَال ْ
ضيَ ال عنْهُ قَالَ  :لّا ثقُ َل الّنِبيّ َ
 -28وعنْ أَنسٍ ر ِ
ب بعْ َد الَيوْ ِم » فلمّا مَاتَ قاَلتْ  :يَا أبتَاهُ
س عَلَى أبيك كرْ ٌ
ضيَ ال عْنهَا  :واكَرْبَ أَبتَاهُ َ ،فقَالَ  « :لْي َ
َر ِ
ضيَ ال
س مأوَاهُ  ،يَا أََبتَاهُ إِلَى جبْري َل نْنعَاهُ  ،فلَمّا دُف َن قالتْ فاطِ َمةُ رَ ِ
أَجَابَ ربّا دعَاهُ  ،يا أبتَاهُ جّن ُة الفِرْ َدوْ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم التّرابَ ؟ روَا ُه البُخاريّ .
صلّى ا ُ
حثُوا عَلَى رسُول ال َ
عَنهَا  :أطَابتْ أنفسُكُمْ َأ ْن تَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم وحبّهِ وابْنِ حبّهِ رضـيَ ال
صلّى ا ُ
 -29وعنْ أب زيْد أُسامَة بن زيد حَارَثةَ موْلَى رسُول ال َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  :إنّ اْبنِي قَدِ احتُضِ َر فاشْه ْدنَا  ،فأَرسَ َل يقْرِئُ السّلمَ
ت بْنتُ النِّبيّ صَلّى ا ُ
عنهُمَا  ،قالَ  :أَرْسَل ْ
صبِر ولتحْتسبْ » فأرسََلتْ
وَيقُول  « :إن للّه مَا أَ َخذَ  ،ولهُ مَا أعْطَى  ،وكُ ّل َشيْءٍ ِعنْ َدهُ بأجَ ٍل مُسمّى  ،فلت ْ
إِليْ ِه ُتقْسمُ عََليْ ِه ليأْتينّهاَ .فقَا َم َو َمعَهُ َسعْ ُد بْ ُن عُبا َدةََ ،و ُمعَا ُذ ابْنُ َجبَلٍ َ ،وُأبَ ّي بْنَ َكعْبٍ  ،وَ َزيْ ُد بْ ِن ثَاِبتٍ ،
ج ِرهِ وَنفْسُ ُه تَقعْقعُ
ل عََليْ ِه وسَلّم الصبّ  ،فأقعَ َدهُ ف حِ ْ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّ ُه َعْنهُمْ  ،فَرُفِعَ إِلَى َرسُولِ اللّهِ َ
وَ ِرجَالٌ رَ ِ
ب ِعبَا ِدهِ
ت َعيْناهُ  ،فقا َل سعْدٌ  :يَا رسُولَ ال مَا هَذَا ؟ فقالَ « :هَ ِذهِ رَحْمةٌ جعَلهَا اللّ ُه تعَلَى ف قُلُو ِ
َ ،ففَاض ْ
» وف روِايةٍ  « :ف قُلُوبِ م ْن شَا َء مِ ْن ِعبَا ِد ِه َوِإنّمَا يَرْ َحمُ اللّهُ م ْن عِبَا ِدهِ الرّحَمَا َء » ُمتّفَ ٌق عََليْهِ .
ح ّركُ وَتضْطَربُ .
َو َم ْعنَى « َت َق ْعقَعُ »  :تَت َ
ك فيِ َمنْ كَانَ قبَْلكُمْ،
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :كَا َن مَلِ ٌ
ضيَ اللّ ُه َعنْهُ َأنّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ص َهْيبٍ رَ ِ
َ -30وعَنْ ُ
حرَ َ ،فَب َعثَ إَِليْ ِه غُلَما
وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ َ ،فلَمّا َكبِرَ قَالَ لِلْ َملِك ِ :إنّي قَدْ َكبِرْتُ فَابعَثْ إَِليّ ُغلَما ُأعَلّمْهُ السّ ْ
يعَلّمُهُ  ،وَكَانَ ف طَريقِهِ إِذَا سَلَكَ رَا ِهبٌَ ،ف َقعَدَ إَِليْهِ َوسَمِعَ َكلَمهُ فَأعْجَبهُ  ،وَكَانَ إِذَا َأتَى السّا ِح َر مَرّ
شكَا ذَلِكَ إِلَى الرّا ِهبِ فقال  :إِذَا خَشِيتَ السّاحِر َفقُلْ :
بالرّاهِب وََقعَدَ إَِليْه  ،فَإِذَا َأتَى السّاحِرَ ضَ َربَهُ  ،فَ َ
سنِي السّاحرُ .
سنِي أَهْلي َ ،وإِذَا خَشِيتَ َأهْلَكَ َفقُلَْ :حبَ َ
حبَ َ
فَبْينَمَا هُو عَلَى ذَلِكَ إ ْذ أتَى عَلَى داّبةٍ عظِيمَة قدْ َحبَسَت النّاس فقال  :الي ْومَ أعَْلمُ السّاحِرُ أ ْفضَل أم
الرّاهبُ أفْضلَ ؟ فأ َخذَ حجَرا فقالَ  :اللهُ ّم إنْ كان أمْرُ الرّاهب أ َحبّ إَليْكَ مِنْ َأمْرِ السّاحِ ِر فاقتُ ْل هَ ِذهِ الدّابّة

ى بُنّ َأْنتَ اليوْمَ
ض َي النّاسُ  ،فرَماها فقتَلَها ومَضى النّاسُ ،فأتَى الرّاهب فأخبَرهُ  .فقال لهُ الرّاهبُ  :أ ْ
حتّى ْي ِ
أفْض ُل منّي  ،قدْ بلَ َغ مِ ْن أمْر َك مَا أَرَى  ،وِإنّكَ سُتْبتَلَى  ،فإ ِن ابْتُليتَ َفلَ ت ُد ّل عليّ  ،وكا َن الغُلمُ يبْرئُ
ك كانَ قدْ ع ِمىَ ،فأتَاهُ بداياَ كث َيةٍ
الكْم َة والبرصَ  ،ويدَاوي النّاس مِ ْن سائِرِ الدوَاءِ  .فَسَمعَ جلِيسٌ للملِ ِ
ت بِاللّهِ
شفِي ال تعَال ،فإ ْن آمنْ َ
ت ش َفيْتن  ،فقال إنّي ل أشفِي أحَداِ ،إنّمَا ي ْ
فقال  :ما ه ُهنَا لك أجْمَ ُع إ ْن أنْ َ
جلَس إليْهِ كما كانَ يِْلسُ فقالَ
تعَالَى دعوْتُ ال فشَفاكَ  ،فآمَنَ باللّه تعَال فشفَاهُ اللّ ُه َتعَالَى  ،فأتَى الَلِكَ ف َ
ب غيْرِي ؟ ،قَالَ َ :ربّي وربّكَ ال  ،فأَخَ َذهُ فَلمْ
لَ ُه الَلكُ  :منْ ردّ عَليْك بصَرك؟ قال  :ربّي  .قَالَ :ولكَ ر ّ
حرِك مَا تبْرئُ الكمَهَ
ى ُبنَيّ ق ْد َبلَغَ م ْن سِ ْ
لمِ  ،فقال ل ُه الَلكُ  :أ ْ
لمِ فجئَ بِال ُغ َ
يز ْل يُع ّذبُهُ حتّى د ّل عَلَى ال ُغ َ
والب َرصَ وَتفْع ُل وَت ْفعَلُ فقالَ ِ :إنّي ل أشْفي أَحَدا  ،إنّما يشْفي ال َتعَالَى ،فأخَ َذهُ فََلمْ يزَلْ يع ّذبُهُ حتّى دلّ
عَلَى الرّاهبِ  ،فجِئ بالرّاهِبِ فقيل لَهُ  :ارجَعْ عنْ دِينكَ ،فأبَى  ،فدَعا بالنْشَار فوُضِع النْشَارُ ف مفْرقِ
ضعَ النْشَارُ ف
س الَلكِ فقِلَ لَهُ  :ارجِعْ عنْ دينِكَ فأبَى  ،فوُ ِ
رْأسِهِ ،فشقّهُ حتّى وقَ َع شقّاهُ  ،ثُمّ جِئ بَلِي ِ
ك  ،فأبَى  ،فدَفعَهُ إِلَى َنفَرٍ
مفْ ِرقِ رَأسِهِ  ،فشقّ ُه به حتّى وقَع شقّاهُ  ،ثُمّ جئ بالغُلمِ فقِيل لَهُ  :ارجِعْ عنْ دينِ َ
منْ أصْحابِهِ فقال  :اذهبُوا بِهِ إِلَى جبَلِ كَذَا وكذَا فاصعدُوا بِ ِه البلَ  ،فـإذَا بلغتُمْ ذروت ُه فإنْ رجعَ عنْ دينِهِ
لبَل فقال  :الّلهُ ّم اكفنِيهمْ بَا شئْت  ،فرجَف بِه ُم الَبَلُ فسَقطُوا ،
وإِلّ فاطرَحو ُه فذهبُوا به فصعدُوا بهِ ا َ
وجَاءَ يْشي إِلَى الَلِكِ  ،فقالَ لَ ُه الَلكُ  :ما َفعَلَ أَصحَابكَ ؟ فقالَ  :كفانيهِمُ ال تعالَى  ،فدفعَهُ إِلَى َنفَرَ منْ
حرَ  ،فإنْ رَجَعَ عنْ دينِهِ وإلّ فَاقْذفُوهُ  ،فذَهبُوا بِهِ
صحَابِهِ فقال  :اذهبُوا بِهِ فاحلُوه ف قُرقُور َوتَوسّطُوا بِهِ الب ْ
أ ْ
ت ِبهِمُ السّفينةُ فغرِقوا  ،وجَاءَ يْشِي إِلَى الَلِك  .فقالَ لَهُ اللِكُ  :ما
فقال  :الّل ُه ّم اكفنِيهمْ بَا ِشئْت  ،فان َكفَأَ ْ
ستَ بقَاتِلِي حتّى تفْعلَ ما آمُركَ بِهِ  .قال :
ك إنّك ل ْ
َفعَلَ أَصحَابكَ ؟ فقال  :كفانِيهمُ ال تعالَى  .فقالَ للمَلِ ِ
ما ُهوَ ؟ قال  :تْمَ ُع النّاس ف صَعيدٍ واحدٍ  ،وتصُلبُن عَلَى ج ْذعٍ  ،ثُمّ خُذ سهْما مِ ْن كنَانتِي  ،ثُمّ ضعِ
جمَع النّاس
لمِ ثُ ّم ار ِمنِي  ،فإنّكَ إذَا َفعَ ْلتَ ذَلِكَ َقتَلْتنِي  .ف َ
س ثُمّ قُل  :بسْمِ اللّهِ ربّ ال ُغ َ
سهْمِ ف كَبدِ ال َقوْ ِ
ال ّ
ف صَعي ٍد واحِدٍ  ،وصَلبَ ُه عَلَى ج ْذعٍ  ،ثُمّ أَ َخ َذ سهْما م ْن كنَانَتِهِ  ،ثُمّ وضَعَ السّهمَ ف كبِ ِد ال َقوْسِ ،ثُمّ قَالَ :
ب الغُلمِ  ،ثُمّ رمَاهُ فَوَقعَ السّهمُ ف صُ ْدغِهِ  ،فَوضَعَ ي َدهُ ف صُ ْدغِهِ فمَاتَ  .فقَالَ النّاسُ  :آ َمنّا
بِسْم اللّهِ رَ ّ
لمِ َ ،فُأِتىَ الَلكُ َفقِيلُ لَهُ  :أَ َرَأيْت ما ُكنْت تْذَر َق ْد وَاللّه نَزَ َل بِك حَذ ُركَ  .قدْ آمنَ النّاسُ  .فأَمَرَ
ب ال ُغ َ
بِرَ ّ
ت وَأضْ ِرمَ فِيها النيانُ وقالَ  :مَنْ لَمْ يرْ َجعْ عنْ دينِ ِه فأقْحمُوهُ فِيهَا أوْ قيلَ لَهُ :
بِالخدُو ِد بأفْوَاهِ السّكك فخُدّ َ
لمُ  :يا أمّاهْ
صبِ ّي لَا  ،فَتقَاعَسَت أنْ تَقعَ فِيهَا  ،فقال َلهَا الغُ َ
ا ْقتَحمْ  ،ففعَلُوا حتّى جَاءتِ ام َرَأةٌ وم َعهَا َ
ك عَلَي الَقّ » روَا ُه مُسْلَمٌ .
اصبِرِي فَِإنّ َ

« ذرْوةُ الَبلِ »  :أعْلهُ  ،وَهي بكَسْر الذّال العْجمَة وضمها و « القُرْقو ُر » بضَ ّم القَاَفيْن  :ن ْوعٌ م ْن
صعِيدُ » هُنا  :الرضُ البار َز ُة و «الخْدُودُ» :الشّقوقُ ف ال ْرضِ كالّنهْ ِر الصّغ ِي و « أُض ِرمَ »
سفُن و « ال ّ
ال ّ
أوقدَ « وانكفَأَت» أي  :انقلَبتْ و « تقاعسَت » توقّفتْ وجبُنتْ .
ل عََليْ ِه وسَلّم بِامْ َرأَ ٍة َتبْكِي عِنْدَ َقبْرٍ َفقَال « :اّتقِي ال
صلّى ا ُ
َ -31وعَنْ َأَنسٍ رَضِي اللّ ُه َعنْهُ قَالَ  :مَرّ الّنبِيّ َ
ل عََليْهِ
ك عَنّي  ،فَِإنّكَ َل ْم ُتصَبْ ُبصِيبت ،وَلَ ْم تعْرفْهُ  ،فَقيلَ لَها ِ :إنّه الّنبِيّ صَلّى ا ُ
صبِرِي » َفقَاَلتْ  :إَِليْ َ
وَا ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فلَ ْم َتجِد ِعنْ َدهُ َبوّابيَ  ،فَقالتْ  :لَمْ َأعْرِفْكَ  ،فقالَ  « :إِنّما
ت بَابَ الّنبّي صَلّى ا ُ
وسَلّم َ ،فأَت ْ
صبْ ُر عِنْ َد الصّ ْد َمةِ الولَى » متف ٌق عليه.
ال ّ
صبّ َلهَا » .
وف رواية لُسْلمٍ َ « :تبْكِي عَلَى َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :يَقولُ اللّ ُه َتعَالَى :مَا ِل َعبْدِي
َ -32وعَنْ أب هَرَي َرةَ رَضي اللّه عنه َأنّ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
لنّة » رواه البخاري .
صفِيّ ُه مِنْ َأهْلِ ال ّدنْيَا ثُمّ ا ْحتَسَبهُ إِلّ ا َ
ضتُ َ
ا ُلؤْمِ ِن ِعنْدِي َجزَاءٌ إِذَا قَب ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم عَن الطّاعونِ َ ،فأَخبَ َرهَا َأنَهُ
شةَ رضي اللّ ُه عنها أَنهَا َسأَلَتْ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
 -33وعَ ْن عائ َ
س مِ ْن َعبْ ٍد َيقَعُ ف
جعَلَهُ اللّ ُه تعالَى رحْمةً للْ ُمؤْمنِيَ  ،فََلْي َ
كَا َن عَذَابا َيْبعَثُهُ اللّه تعال عَلَى م ْن يَشَاءُ  ،فَ َ
شهِيدِ
حتَسِبا َيعْلَمُ َأنّهُ َل يُصِيبُهُ إِ ّل مَا َكَتبَ اللّهُ لَهُ إِلّ كَانَ لَ ُه ِمثْلُ أَ ْجرِ ال ّ
الطّاعُون َفيَ ْم ُكثُ ف بلَ ِدهِ صَابِرا ُم ْ
» رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقولُ  « :إنّ اللّه عَزّ وجَلّ
 -34وعَنْ أَنسٍ رضي اللّه عنه قال  :سَ ِم ْعتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ضتُهُ مِْنهُمَا الْجّنةَ » يُريدُ عينيْه  ،رواه البخاريّ .
قَالَ  :إِذَا اْبتََلْيتُ عَبدِي ببيبَتيْهِ فَصبَ َر َعوّ ْ
لنّة ؟
 -35وعنْ عطا ِء بْن أَب رَباحٍ قالَ  :قالَ لِي ابْ ُن عبّاسٍ رضي اللّ ُه عنهُمَا أل أريكَ امْ َرَأةً مِن أَهْ ِل ا َ
ل عََليْهِ وسَلّم فقاَلتْ ِ :إنّي أُصْ َرعُ  ،وِإنّي أَتكَشّفُ
ت النبّ صَلّى ا ُ
َفقُلت  :بلَى  ،قَالَ  :ه ِذ ِه الْرَأةُ السوْداءُ َأتَ ِ
ك الْجّنةُ ،وإِ ْن ِشئْتِ د َعوْتُ اللّه تَعالَى َأنْ يُعاِفيَكِ »
صبَرْتِ ول ِ
 ،فَا ْدعُ اللّه تعال لِي قَالَ  « :إِن شئْتِ َ
فقَالتْ  :أَصْبُ  ،فَقالت ِ :إنّي َأتَكشّفُ  ،فَا ْدعُ اللّه َأنْ ل أَتكشّفَ َ ،ف َدعَا َلهَا  .متّف ٌق عليْهِ .

سعُودٍ رضيَ اللّه عنه قَال َ :كَأنّي َأنْظُرُ إِل رسولِ اللّه صَلّى ا ُ
ل
 -36وعنْ أَب عبْدِ الرّحْم ِن عبْدِ اللّه بنِ م ْ
لمُهُ عَليْهم  ،ضَ َربُهُ َق ْومُهُ َفَأدْمـوْ ُه وهُو يْسحُ الدّم عنْ
عََليْ ِه وسَلّم يْكيِ نَبيّا من الَْنبِياءِ  ،صلواتُ اللّ ِه و َس َ
و ْجهِ ِه  ،يقُولُ  « :اللّه ّم ا ْغفِرْ ِل َقوْمي فِإّنهُمْ ل يعْلمُو َن » متف ٌق عََليْه .
سلِمَ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ « :مَا ُيصِيبُ الْمُ ْ
صلّى ا ُ
 -37وَعنْ أَب سَعي ٍد وأَب هُ َريْرة رضي اللّه َعنْهُمَا عن النّبّ َ
شوْ َكةُ يُشَاكُها إِلّ كفّر اللّه بَا مِنْ
ب وَلَ هَ ّم وَلَ َحزَن وَلَ َأذًى وَلَ غمّ  ،حتّى ال ّ
ص ٍ
صبٍ وَ َل وَ َ
مِ ْن َن َ
خطَايَاه » متفقٌ عليه .
و « اْلوَصَب »  :الْمرضُ .
ل عََليْ ِه وسَلّم َوهُو يُوعَكُ َفقُ ْلتُ يا
ت عَلى النَبّ صَلّى ا ُ
سعُود رضي اللّه عنه قَالَ  :دَخ ْل ُ
 -38وعن ابْن م ْ
ك َوعْكا شَدِيدا قال  « :أَجَلْ ِإنّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُل ِن ِمنْكُم» قُ ْلتُ  :ذلك َأنّ
ك تُوع ُ
رسُولَ اللّه ِإنّ َ
لَكَ أَجْريْن ؟ قال  « :أَجَلْ ذَلك كَذَلك مَا مِ ْن مُسِْل ٍم يُصِيبُهُ َأذًى  ،شوْ َكةٌ َفمَا فوَْقهَا إلّ َكفّر اللّه بَا
سيئاته  ،وَح ّطتْ عنْهُ ُذنُوبُهُ َكمَا تَحُطّ الشّجرةُ وَرَقهَا » متفقٌ عليه.
ث المّى  ،وقيل  :الْحُمى .
ك » َ :مغْ ُ
وَ « اْلوَعْ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَ ْن يُ ِردِ اللّ ُه بِهِ َخيْرا
 -39وعنْ أَب هُرَيرة رضيَ اللّ ُه عنه قال  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
صبْ ِمنْهُ »  :رواه البخاري .
ُي ِ
وضَبطُوا « ُيصِب »  :ب َفتْ ِح الصّا ِد وكَسْ ِرهَا .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل يتَمنيّ أَحدُكُ ُم الْ َموْ َ
ت
 -40وعَنْ َأَنسٍ رضي اللّهُ عنه قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ت الْوفاَةُ
ِلضُرّ أَصَابَهُ  ،فَِإنْ كَانَ ل بُ ّد فاعلً فليقُل  :الّلهُمّ أَحْين ما كَانَت الْحياةُ خَيا لِي وتوفّن إِذَا كَانَ ِ
َخيْرا لِي » متفق عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم
صلّى ا ُ
ب بْن الَرتّ رضيَ اللّ ُه عنه قال َ :شكَ ْونَا إِلَى رسولِ اللّهِ َ
 -41وعنْ أب عبدِ اللّهِ َخبّا ِ
سَتنْصرُ َلنَا أَل تَ ْدعُو َلنَا ؟ َفقَالَ  :قَد كَا َن مَنْ َقبْلكُ ْم يؤْخَذُ
َوهُو مُتَوسّ ٌد بُردةً لَهُ ف ظ ّل الْ َكعْبةِ َ ،فقُ ْلنَا  :أَل تَ ْ
ص َفيْن  ،ويُمْشطُ
حفَرُ لَهُ ف الَ ْرضِ ف جْعلُ فِيهَا ّ ،ث ُيؤْتِى بالْ ِمنْشارِ َفيُوضَعُ علَى َرْأسِهِ فيُجع ُل ن ْ
الرّجُ ُل فيُ ْ

ك عَنْ دِينِهِ  ،واللّه ليتِمنّ اللّ ُه هَذا ا َلمْر حتّى يسِي
حمِ ِه وَعظْمِهِ  ،ما َيصُ ّدهُ ذل َ
ط الْحدي ِد مَا دُونَ لَ ْ
ِبَأمْشا ِ
جلُونَ » رواه
ستَعْ ِ
الرّا ِكبُ مِ ْن صنْعاءَ إِلَى َحضْرمْوتَ ل يافُ إِلّ ال وال ّذْئبَ عَلَى غنَمِهِ  ،ولكِّنكُ ْم تَ ْ
البخاري .
وف رواية  « :و ُهوَ ُمتَوسّ ٌد بُرْد ًة وقَدْ لقِينَا مِنَ الْمُشْركِي شِ ّد ًة » .
ل عََليْ ِه وسَلّم نَاسا ف
صلّى ا ُ
 -42وعن ابن مَسعُودٍ رضي اللّه عنه قال  :لّا كَانَ َي ْومُ ُحَنيْنٍ آثر رسولَ اللّه َ
س مائةً مِ َن ا ِلبِ ِل وأَعْطَى عُيْيَنةَ بْنَ ِحصْ ٍن ِمثْلَ ذلِكَ  ،وأَعطى نَاسا منْ
ع بْنَ حاِب ٍ
اْلقِسْ َمةِ  :فَأعْطَى الَقْر َ
ب وآثَرهُ ْم يوْمئِذٍ ف الْقِسْ َمةِ َ .فقَالَ رجُلٌ  :واللّ ِه إ ّن هَ ِذهِ قِسْم ٌة ما عُدِلَ فِيها  ،وما أُريد فِيهَا
ف الْعر ِ
أشرا ِ
ل عََليْهِ وسَلّم  ،فأتيتُهُ فَأخبته بِما قال  ،فتغَيّر َو ْجهُهُ
صلّى ا ُ
وَجهُ اللّه َ ،فقُ ْلتُ :واللّه لُ ْخِب َرنّ َرسُولَ اللّهِ َ
حتّى كَانَ كَالصّ ْرفِ  .ثُمّ قال  « :فَم ْن َيعْدِلُ إِذَا لَمْ يعدِلِ اللّ ُه ورسُولُهُ ؟ ث قال  :يرحَمُ اللّ ُه موسى َقدْ
ي ِبأَ ْكثَ َر مِ ْن هَذَا فَص َب » َفقُ ْلتُ :ل جرمَ ل أَرْفعُ إلَيه بعْدها حدِيثا .متف ٌق عليه .
ُأوْذِ َ
صبْغٌ َأحْمَرُ .
وَقوْلُهُ « كَالصِرْفَ » هُو بِكسْ ِر الصا ِد الْ ُمهْملةِ َ :و ُهوَ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِذَا أَرَادَ اللّ ُه بعبْ ِدهِ َخيْرا
 -43وعن أنس رضي اللّه عنه قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ك عنْهُ ب َذْنبِهِ حتّى يُوافِ َي ب ِه يَو َم اْلقِيامةِ » .
عجّلَ لَ ُه الْ ُعقُوبةَ ف ال ّدنْيَا  ،وإِذَا أَرَادَ اللّه بِعب ِدهِ الشّرّ أمسَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :إ ّن عِظَ َم الْجزاءِ مَ َع عِ َظ ِم الْبلءِ  ،وإِنّ اللّه تعال إِذَا أَ َحبّ قَوما
وقَا َل النبِيّ صَلّى ا ُ
ط » رواه الترمذي وقَالَ :حديثٌ حسنٌ .
ضيَ فلَهُ الرضَا  ،ومَ ْن َسخِطَ فَلَهُ السّخْ ُ
ابتلهُمْ  ،فَمنْ ر ِ
 -44وعنْ َأَنسٍ رضي اللّه عنه قال  :كَا َن ابْنٌ لب طلْحةَ رضي اللّه عنه يَشْتَكي  ،فخرج أبُو طَلْحة ،
ب  :هو َأسْكَ ُن مَا كَانَ
صبِيّ  ،فََلمّا رَ َجعَ َأبُو طَلْحةَ قال  :ما َفعَ َل ابنِي ؟ قَالَت ُأ ّم سَُليْم َوهِيَ ُأمّ الصّ ّ
َف ُقِبضَ ال ّ
ب ِمْنهَاَ ،فلَمّا فرغَ قَاَلتْ  :وارُوا الصّبّ َ ،فلَمّا أَصْبحَ َأبُو طَلْحَة َأتَى
َ ،ف َق ّربَتْ إَِليْهِ اْلعَشَاءَ َفَتعَشّى  ،ثُمّ أَصَا َ
ل عََليْهِ وسَلّم َفأَخْبهَُ ،فقَالَ « :أَع ّر ْستُمُ الّليَْلةَ ؟ قَالَ َ :نعَمْ  ،قال  « :اللّه ّم باركْ َلهُما »
صلّى ا ُ
رسولَ اللّه َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،وبَعثَ مَع ُه بِتمْرَات ،
حةَ  :احْ ِملْهُ حتّى تََأِتيَ بِهِ النبّ صَلّى ا ُ
ت غُلما فقَالَ لِي َأبُو طَلْ َ
فَولَد ْ
ضغَهَا  ،ثُمّ أَخ َذهَا مِنْ فِيهِ
ل عََليْ ِه وسَلّم فَم َ
فقال « :أَمعهُ شْيءٌ ؟ » قال  :نعمْ  ،تَمراتٌ َفأَ َخ َذهَا الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ب ثُمّ َحّنكَه وسّاهُ عبدَ اللّهِ متف ٌق عليه .
جعََلهَا ف ف الصّ ّ
َف َ

ت تَسعة َأوْلدٍ كّل ُهمْ قدْ قَرؤُوا اْلقُرْآنَ ،
وف روايةٍ ل ْلبُخَاريّ  :قال ابْ ُن ُعيَْينَة َ :فقَالَ ر ُجلٌ م َن الَنْصارِ َ :ف َرَأيْ ُ
ي ْعنِي مِنْ َأوْل ِد َعبْدِ اللّه الْموْلُود .
ح َة بابنِهِ حتّى أَكُونَ
ت لهِْلهَا  :ل تُحَ ّدثُوا َأبَا طَلْ َ
ح َة مِنْ ُأ ّم سَُليْمٍ َ ،فقَاَل ْ
ت ابْ ٌن لبِي طَلْ َ
وف روايةٍ لسلِم  :ما َ
صنّعُ َقبْلَ ذلكَ  ،فَوقَعَ
َأنَا أُحَ ّدثُهُ َ ،فجَاءَ َفقَ ّرَبتْ إَِليْ ِه عَشَاءً َفأَكَ َل وشَرِبَ  ،ثُمّ تَصنّعتْ لهُ أَحْس َن ما كانتْ تَ َ
ب ِمنْها قَالتْ :يا َأبَا طلْحةَ  ،أَرَايْتَ َلوْ أَنّ َقوْما أَعارُوا عارِيتهُمْ َأهْل
ِبهَا  ،فََلمّا َأنْ رأَتْ َأنّهُ قَ ْد َشبِ ِع وأَصَا َ
ضبَ  ،ثُمّ قَالَ :
سبْ اْبنَكَ  .قَالَ  :ف َغ ِ
بْيتٍ فَطَلبوا عارَيَتهُم  ،أَلهُمْ أَنْ ْيَنعُوهَا؟ قَالَ  :ل َ ،فقَاَلتْ  :فاحت ِ
ل عََليْهِ وسَلّم فأ ْخبَرهُ با
صلّى ا ُ
ختُ ثُمّ أَخْبتِن بِابْن  ،فَانْطَلَقَ حتّى َأتَى رسولَ اللّه َ
تركتنِي حتّى إِذَا تَلطّ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :بَاركَ اللّه لكُما ف ليْلتِكُما » .
صلّى ا ُ
كَانَ َ ،فقَالَ رسولُ اللّه َ
صلّى
ل عََليْ ِه وسَلّم ف سفَ ٍر وهِي َمعَهُ وكَانَ رسولُ اللّه َ
قال  :فحمَلتْ  ،قال  :وكَانَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم إِذَا َأتَى الْمَدِينَ ِة مِ ْن َسفَرٍ َل يَ ْطرُقُها طُرُوقا فَدَنوْا مِ َن الْمَدِيَنةِ َ ،فضَ َرَبهَا الْمَخاضُ  ،فَا ْحَتبَس
اُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  .قَا َل  :يقُولُ َأبُو طَلْحةَ ِإنّكَ لتعل ُم يَا ربّ َأنّهُ
حةَ  ،وانْطَلقَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
عََلْيهَا َأبُو ط ْل َ
ستُ بِما
ل عََليْ ِه وسَلّم ِإذَا خَ َرجَ  ،وأَدْ ُخ َل مَعهُ إِذَا دَخَلَ  ،وَقدِ ا ْحتَبَ ْ
يعْجُبنِي َأنْ َأخْ ُرجَ معَ رسولِ اللّه صَلّى ا ُ
تَرى  .تقولُ ُأ ّم سَُليْمٍ  :يا َأبَا طلْح َة مَا أَجِد الّذي كْنتُ أَجِ ُد  ،انْطَلِقْ  ،فانْطَل ْقنَا  ،وضَربَا الَخاضُ حيَ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
ضعُهُ أَح ٌد َتغْ ُدوَ بِهِ عَلَى رسُول اللّه َ
ت غُلما  .فقاَلتْ لِي ُأمّي  :يا َأَنسُ ل يُ ْر ِ
َق ِدمَا فَولَد ْ
حدِيثِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  .وذَكَرَ تامَ الْ َ
وسَلّم  ،فلمّا أَصْبحَ احتم ْلتُهُ فانطَل ْقتُ بِهِ إِلَى رسولِ اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َ « :لْيسَ الشدي ُد بالصّرَعةِ ِإنّا
 -45وعنْ َأبِي هُريرةَ رضي اللّه عنه أَن رسول اللّه صَلّى ا ُ
ب » متفقٌ عليه .
ك نَفسَ ُه عِنْد اْل َغضَ ِ
الشدي ُد الّذي يْلِ ُ
س كثيا .
« والصّ َر َع ُة » بِض ّم الصّا ِد وفتْحِ الرّاءِ  ،وأصْلُ ُه عنْد الْعربِ منْ يص َرعُ النّا َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ،ورجُلن
 -46وع ْن سَُليْما َن بْنِ صُ َردٍ رضي اللّه عنهُ قال ُ :كنْتُ جالِسا مع الّنبِي صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :إنّي
ختْ أودَاجهُ  .فقال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
يسَتبّا ِن وأَح ُدهُمَا َقدِ احْمَ ّر َو ْجهُهُ  .وانْتفَ َ
شيْطَانِ الرّجِيمِ َذ َهبَ عنْهُ ما يدُ  .فقَالُوا
لعلَمُ َكلِمةً َلوْ قَاَلهَا لَ َذ َهبَ عنْهُ ما يِدُ  ،لوْ قَالَ َ :أعْو ُذ بِاللّ ِه مِنَ ال ّ
شيَطان الرّجِي ِم » .متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ « :تعوّ ْذ بِاللّ ِه مِن ال ّ
صلّى ا ُ
لَهُ ِ :إ ّن الّنِبيّ َ

ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :مَنْ كظَ َم غيظا  ،وهُو قَادِرٌ
 -47وع ْن مُعاذ بْنِ َأَنسٍ رضي اللّه عنه َأنّ النِّبيّ صَلّى ا ُ
ي مَا
خيّ َر ُه مِ َن الْحُو ِر اْلعِ ِ
عَلَى َأنْ ُيْنفِ َذهُ َ ،دعَاهُ اللّ ُه ُسبْحانَ ُه وتَعالَى عَلَى ُرؤُوسِ الْخلئ ِق َي ْو َم الْقِيا َمةِ َحتّى يُ َ
شَا َء » رواه َأبُو داوُ َد  ،والتّ ْرمِذيّ وقال  :حديثٌ حسنٌ .
ضبْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  :أوْصِن  ،قَالَ  « :ل تَغ َ
 -48وعنْ َأبِي هُريْ َرةَ رَضيَ اللّ ُه عنهُ َأنّ رَ ُجلً قَالَ للّنبِيّ صَلّى ا ُ
ضبْ » رواه البخاريّ.
» فَردّ َد مِرارا قَالَ  « ،ل َت ْغ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَا يَزَال اْلبَل ُء بِالْ ُم ْؤمِنِ
ضيَ اللّ ُه عنه قال  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ -49وعَنْ أب هُ َريْرةَ رَ ِ
وَالْمؤ ِمَنةِ ف َنفْسِهِ وَولَ ِد ِه ومَالِهِ َحتّى يَ ْلقَى اللّه تعال َومَا عََليْهِ خَطِيَئةٌ» رواه التّ ْرمِذيّ وقال  :حديثٌ حسنٌ
صحِيحٌ .
َ -50وعَ ْن ابْن َعبَاسٍ رضي اللّه عنهما قال  :قَ ِد َم ُعيَْينَة بْنُ ِحصْنٍ َفنَز َل عَلَى ابْنِ أَخيِهِ الْحُر بْنِ َقْيسٍ ،
س عُ َمرَ رضي اللّ ُه عنه
ب مَجِْل ِ
ضيَ اللّ ُه عنهُ  ،وَكَا َن اْلقُرّاءُ أَصْحا َ
وَكَانَ مِن الّنفَ ِر الّذِين يُ ْدنِيهِمْ عُمرُ ر ِ
ك وَجْ ٌه ِعنْ َد هَذَا المِيِ فَاسَْتأْ ِذنْ ل
َومُشاوَ َرتِهِ كُهولً كَانُوا َأ ْو ُشبّانا َ ،فقَا َل عُييَْن ُة لبْنِ أَخيِهِ  :يَا ابْنَ أَخِى لَ َ
حكُمُ
جزْ َل وَل تَ ْ
عََليْ ِه  ،فاستَأذنَ َفأَ ِذنَ لَ ُه عُمرُ َ .فلَمّا دخَلَ قَا َل ِ :هيْ يا ابْ َن الْخَطّاب َ ،فوَاللّه مَا ُتعْطِينَا الْ َ
ب عُمَرُ رضيَ اللّه عنه حتّى هَمّ َأ ْن يُوقِ َع بِهِ َفقَالَ لَ ُه الْحُرّ  :يا َأمِيَ الْ ُمؤْ ِمنِيَ ِإنّ اللّه تعَال
فِينَا باْلعَدْل َ ،ف َغضِ َ
ي } [ سورة العراف:
ض عَنِ الاهل َ
ف َوأَعْ ِر ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم ُ { :خ ِذ اْلعَ ْف َو َوْأمُرْ باْلعُرْ ِ
قَال لِنِبيّهِ صَلّى ا ُ
ي تلها  ،وكَا َن وَقّافا ِعنْد ِكتَابِ اللّهِ تعال رواه
 ] 198وإنّ هَذَا مِنَ الاهليَ  ،وَاللّه ما جاوَزَها عُمَرُ حِ َ
البخارى .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال ِ « :إّنهَا سَتكُو ُن َبعْدِى َأثَ َرةٌ
سعُودٍ رضي اللّه عنه أنّ رسولَ اللّه َ
 -51وعَن ابْنِ م ْ
َوُأمُو ٌر ُتنْكِرونَها  ،قَالُوا  :يا رسُولَ اللّهِ فَما تَأمرُنا ؟ قالَ ُ :تؤَدّو َن الْح ّق الّذي عََلْيكُ ْم وتَسْألونَ اللّه الذي
لكُ ْم » متفقٌ عليه  « .والَثَ َر ُة »  :النفرا ُد بالشيْءِ عمّنْ لَ ُه فيهِ حقّ .
سَتعْمِلُن
ل مِ َن ا َلْنصَارِ قال  :يا رسولَ اللّهِ أَل تَ ْ
ضيْرٍ رضي اللّ ُه عنهُ أَنّ رَ ُج ً
 -52وَعن أب ْييَى ُأ َسيْ ِد بْنِ ُح َ
صبِرُوا َحتّى تل َق ْونِي علَى الْح ْوضِ » متفقٌ
كَمَا ا ْسْتعْملتَ فُلنا وفلنا َفقَالَ ِ « :إّنكُ ْم َستَ ْل َقوْ َن َبعْدي َأثَ َرةً فا ْ
عليه .

ضيْرٌ » بِحا ٍء ُمهْمََلةٍ مضمُو َمةٍ وضا ٍد ُمعْجَ َم ٍة م ْفتُوحةٍ  ،واللّهُ َأعَْلمُ .
« وُأسَيْ ٌد » ِبضَ ّم الْهمْزةِ  « .و ُح َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ف بعْ ِ
ض
 -53وَعنْ أب ِإبْراهي َم َعبْدِ اللّه بْنِ أب َأوْف رضي اللّهُ عنهمَا َأنّ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
َأيّامِهِ الت َلقِيَ فِيهَا الْعَ ُد ّو  ،اْنتَظرَ َحتّى إِذَا مَالَتِ الشّ ْمسُ قَامَ فِيهمْ َفقَالَ « :يَا َأّيهَا النّاسُ ل َتتَمنّوا ِلقَا َء الْع ُدوّ
سيُوفِ » ثُمّ قَا َل الّنِبيّ
ت ظِلَلِ ال ّ
ح َ
جنّة تَ ْ
 ،وَا ْسأَلُوا اللّه العَاِفَيةَ  ،فَإِذَا لقيتُموهم فاصْبُوا  ،وَاعْلَمُوا َأنّ الْ َ
ب َومُجْرِيَ السّحَابِ َ ،وهَا ِزمَ الَحْزابِ  ،اهْ ِز ْمهُ ْم وَانْصُرْنا عََلْيهِمْ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :الّل ُه ّم ُمنْزِ َل الْ ِكتَا ِ
َ
»  .متفقٌ عليه وباللّه الّتوْفيقُ .
 -4باب الصدق
قال اللّه تعال  { :يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه ،وكونوا مع الصادقي } .
وقال تعال  { :والصادقي والصادقات } .
وقال تعال { :فلو صدقوا اللّه لكان خيا لم } .
وأما الحاديث:
ق َيهْدِي إِلَى
ل عََليْهِ وسَلّم قال ِ « :إنّ الصّ ْد َ
سعُودٍ رضي اللّه عنه عن النِّبيّ صَلّى ا ُ
 -54فَا َلوّ ُل  :عَن ابْ ِن مَ ْ
ب َيهْدِي إِلَى
ب ِعنْدَ اللّهِ صِدّيقا  ،وِإ ّن الْكَذِ َ
لّنةِ َ ،وِإنّ الرّجُ َل ليصْ ُدقُ َحتّى يُكتَ َ
اْلبِ ّر َوِإنّ اْلبِ ّر َيهْدِي إِلَى ا َ
ب ِعنْدَ اللّهِ كَذّابا » متفقٌ عليه .
الفجُو ِر َوِإنّ الفجُو َر َيهْدِي إِلَى النّارِ َ ،وِإنّ الرّجُلَ َلَيكْذِبُ َحتّى يُكتَ َ
ت مِنْ رسو ِل
 -55الثّان  :عَنْ أب ُمحَمّ ٍد الْحَس ِن بْ ِن عَِليّ بْنِ أب طَالِبٍ  ،رَضيَ اللّ ُه َعنْهما  ،قَالَ حفِ ْظ ُ
ق طُمأنيَنةٌ ،وَاْلكَذِبَ رِيبةٌ » رواه
ع ما يَرِيبُكَ إِلَى مَا ل يَريبُكَ  ،فَِإ ّن الصّ ْد َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َ « :د ْ
اللّه َ
التِرْمذي وقال  :حديثٌ صحيحٌ .
َقوْلُهُ  « :يرِيبُكَ » ُه َو بفت ِح الياء وضَمّها َ ،و َمعْنا ُه  :اتْ ُركْ ما تَشُكّ ف حِلّه  ،واعْدِلْ إِل مَا ل تَشُكّ فيه .

صةِ هِر ْقلُ  ،قَا َل
صخْ ِر بْنِ حَربٍ  .رضيَ اللّه عنه  .ف حديثِه الطّويلِ ف ِق ّ
 -56الثّالثُ  :عنْ أب ُسفْيانَ َ
ت  :يقول « اعْبُدُوا اللّ َه وَحْ َدهُ ل
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ َأبُو ُسفْيَانَ :قُ ْل ُ
هِر ْقلُ  :فَماذَا َي ْأمُرُكُ ْم يعْن النِّبيّ صَلّى ا ُ
ف  ،والصَّلةِ »  .متفقٌ
ق  ،والْعفَا ِ
تُشرِكُوا بِهِ َشيْئا  ،واتْرُكُوا ما يَقُو ُل آباؤُكُ ْم  ،وَيأْمُرنَا بالصّل ِة والصّد ِ
عليه.
 -57الرّابِ ُع  :عَنْ أب ثَاِبتٍ  ،وقِيلَ  :أب سعيدٍ  ،وقِيلَ  :أب الْولِيدِ َ ،سهْ ِل بْنِ حُنيْفٍ َ ،و ُهوَ بدرِيّ  ،رضي
شهَادَة ِبصِ ْدقٍ َبلّغهُ اللّ ُه َمنَازِلَ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :مَنْ سَأَلَ اللّهَ  ،تعالَى ال ّ
اللّه عنه  ،أَن النبّ صَلّى ا ُ
ت عَلَى فِراشِهِ » رواه مسلم .
الشّهدَاء  ،وإِ ْن مَا َ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :غزا َنبِ ّي مِ َن
 -58الا ِمسُ  :عَنْ أب هُريْرة رضي اللّهُ عنه قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ك ُبضْعَ امْ َرَأةٍَ .و ُهوَ يُرِيدُ أَن َيبِْنيَ ِبهَا
ا َلنْبِياءِ صلواتُ اللّه وسلمُهُ علَيهِمْ َفقَا َل لق ْومِهِ  :ل يتْبعْن رَ ُجلٌ ملَ َ
ت وهُو يَْنتَظ ُر أوْل َدهَا .
وَلَمّا َيبْ ِن بِها  ،ول أَح ٌد بنَى بيُوتا لَمْ يرفَع سُقوَفهَا  ،ول أَ َحدٌ ا ْشتَرى َغنَما َأوْ خََلفَا ٍ
فَغزَا فَدنَا مِ َن اْلقَرْي ِة صلةَ الْعصْرِ َأوْ قَريبا مِنْ ذلكَ َ ،فقَال للشّمس ِ :إنّكِ مَأمُورةٌ وأَنا مأمُورٌ  ،اللهمّ
جمَ َع اْلغَنَائِم  ،فَجاءَتْ َيعْنِي النّا َر لتَأكُلهَا َفلَمْ تطْع ْمهَا ،
سهَا علَينا َ ،فحُبستْ َحتّى َفتَحَ اللّ ُه عليْهِ  ،فَ َ
احْب ْ
فقالِ :إنّ فِيكُ ْم غُلُولً ،فليبايعنِي منْ كُلّ قبِيَلةٍ رجُلٌ  ،فلِزقتْ يدُ َرجُ ٍل بِي ِدهِ َفقَالَ  :فِيكُم اْلغُلولُ  ،فليبايعنِي
قبيَلتُك  ،فلزَقتْ يدُ رجُليْ ِن أو ثلَثةٍ ِبيَ ِدهِ فقَالَ  :فِيكُمُ اْلغُلُولُ  ،فَجاءوا ب َرأْسٍ ِمثْلِ َرأْس َبقَ َر ٍة مِنْ الذّهبِ ،
فوضَعها فَجَاءَت النّارُ َفأَكَلَتها  ،فلمْ تَحل اْلغَنَائِمُ لحدٍ قَبَلنَا  ،ثُمّ أَحَلّ اللّهُ لَنا الغَنَائِ َم لّا رأَى ضَع َفنَا وعجزنَا
فأحلّها لنَا » متفقٌ عليه .
« اللفاتُ » بفتح الاءِ العجمة وكس ِر اللمِ  :جْعُ خَِل َف ٍة  ،وهِي النّاَقةُ الاملُ .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم
ضيَ اللّهُ عنه  ،قال  :قال رسولُ اللّه َ
 -59السادِسُ  :عن أب خالدٍ حكيمِ بنِ حزَامٍ  .ر ِ
ح َقتْ بركةُ
 « :الْبّيعَان بالِيارِ ما ل يَتفرّقا  ،فإِن صدقَا وبيّنا بوُرِك لُما ف بَي ْعهِما  ،وإِن َكتَما وك َذبَا مُ ِ
بْي ِعهِما » متف ٌق عليه .

 -5بَابُ الراقبة
قَالَ اللّه تعال  { :الذي يراك حي تقوم وتقلبك ف الساجدين } .
وقَالَ تعال  { :وهو معكم أينما كنتم } .
وقَالَ تعال  { :إن اللّه ل يفى عليه شيء ف الرض ول ف السماء } .
وقَالَ تعال  { :إن ربك لبالرصاد } .
وقَالَ تعال  { :يعلم خائنة العي وما تفي الصدور } .
واليات ف الباب كثية معلومة.
س ِعنْد
 -60وَأمّا الحاديثُ  ،فا َلوّلُ  :عَنْ عُمرَ بنِ الطابِ  ،رضيَ اللّ ُه عنه  ،قال« :بَيْنما نَحْنُ جُلُو ٌ
شعْر ،
ض الثّيابِ  ،شديدُ سوادِ ال ّ
ل عََليْهِ وسَلّم  ،ذَات َي ْومٍ ِإ ْذ طَلع عََلْينَا رجُلٌ شَدي ُد بيا ِ
صلّى ا ُ
رسولِ اللّه َ
ل عََليْهِ وسَلّم َ ،فَأسْنَدَ رَ ْكبََتيْهِ إِلَى
صلّى ا ُ
سفَ ِر  ،ول َيعْرِفُ ُه منّا أَحدٌ  ،حتّى جََلسَ إِلَى الّنِبيّ َ
ل يُرَى عليْهِ َأثَر ال ّ
ل عََليْهِ
رُكبَتيْهِ َ ،ووَضع كفّيْه عَلَى فخِذيهِ وقال  :يا ممّدُ أَخبِ ْرنِي عن السلم فقالَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
لةَ َ ،وتُؤِتيَ الزّكاةَ ،
شهَدَ أَنْ ل إِلَهَ إِلّ اللّهُ  ،وَأ ّن مُحَمّدا رسولُ اللّ ِه َوتُقِي َم الصّ َ
وسَلّم  :الِسلمُ َأ ْن تَ ْ
وتصُومَ رَمضَانَ  ،وتُجّ الْبيْتَ ِإنِ استَطَعتَ إَِليْهِ سَبيلً.
جبْنا لَ ُه يسْأَلُ ُه ويصدّقُهُ  ،قَالَ َ :فأَ ْخبِ ْرنِي عن الِيانِ  .قَالََ :أ ْن ُتؤْمِن بِاللّ ِه وملئِ َكتِهِ ،
قال  :صدَقتَ  .فَع ِ
و ُكُتبِهِ و ُر ُسلِ ِه  ،والْيومِ ال ِخ ِر  ،وتُؤمِنَ باْلقَدَرِ َخيْ ِرهِ و َش ّرهِ  .قال :صد ْقتَ قال  :فأَ ْخبِ ْرنِي عن الِحْسانِ .
سؤُولُ
ك تَراهُ  .فِإنْ لَ ْم َتكُ ْن تَراهُ فِإنّ ُه يَراكَ قَالَ َ :فأَ ْخبِ ْرنِي عن السّاعةِ  .قَالَ  :مَا ال ْ
قال َ :أنْ َت ْعبُدَ اللّه َكأَنّ َ
َعْنهَا بَأعْلَ َم مِن السّائِلِ  .قَالَ َ :فأَخْ ْبنِي عَنْ َأمَاراِتهَا  .قَالَ أَنْ تلدَ ا َل َمةُ رّبتَها َ ،وَأنْ تَرى الُفَا َة الْعُرا َة الْعاَلةَ
رِعاءَ الشّا ِء يتَطاولُون ف اْلبُنيانِ ثُ ّم انْطَلقَ  ،فلبْثتُ مِليّا  ،ثُمّ قَالَ  :يا عُمرُ َ ،أتَدرِي منِ السّائِلُ قلتُ  :اللّهُ
ورسُولُهُ َأعْلمُ قَالَ  :فَِإنّهُ ِجْبرِيلُ أَتَاكُ ْم يُعلّمُكم دِينِكُ ْم » رواه مسلمٌ.

ي  :سيّدَتهَا  ،ومعناهُ أَ ْن تكْثُرَ السّرارِي حتّى تَلد المةُ السرّيةُ بِنتا لِسيدهَا ،
وم ْعنَى  « :تلِ ُد الَمةُ رّبَتهَا» أَ ْ
ي زمنا طويلً ،
سيّدِ  ،وقِيل غيُ ذَلِكَ و « الْعاَلةُ »  :اْلفُقراءُ  .وقولُهُ « َمِليّا » أَ ْ
سيّدِ ف معنَى ال ّ
وبْنتُ ال ّ
وكانَ ذلك ثَلثا .
 -61الثّان  :عن أب ذَرّ ُجنْدُبِ بْنِ ُجنَاد َة  ،وأب عبْدِ الرّحْم ِن مُعا ِذ بْنِ جبل رضيَ اللّه عنهما  ،عنْ رسولِ
حهَا ،وخَال ِق النّاسَ بُُلقٍ
سّيئَ َة الْحسن َة تَمْ ُ
ت وَأتْبِعِ ال ّ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،قال  « :اتّقِ اللّهَ َحْيثُمَا ُكنْ َ
اللّهِ َ
حَسَ ٍن » رواهُ التّرْمذيّ وقال  :حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم يوْما
ف النِّبيّ صَلّى ا ُ
 -62الثّالثُ  :عن ابنِ عبّاسٍ  ،رضيَ اللّه عنهمَا  ،قال ُ « :كْنتُ َخلْ َ
حفَظْكَ ا ْحفَظِ اللّهَ تَجِ ْد ُه تُجَاهَكَ  ،إِذَا سَأَْلتَ
فَقال  « :يَا غُلمُ ِإنّي أُعلّمكَ كَِلمَاتٍ  « :ا ْحفَظِ اللّ َه يَ ْ
فَا ْسأَل اللّه َ ،وإِذَا اسَْت َعنْتَ فَا ْسَتعِنْ بِاللّهِ  ،واعلَمْ  :أَ ّن ا ُل ّمةَ لَو اجتَمعتْ عَلَى َأنْ ينْفعُو َك بِشيْءٍ  ،لَ ْم َينْفعُوكَ
شيْءٍ قد َكَتبَهُ اللّه عليْكَ
شيْءٍ قَد َكتَبَهُ اللّهُ لَكَ  ،وِإنِ ا ْجتَ َمعُوا عَلَى َأنْ َيضُرّوك بِشَيْءٍ  ،لَ ْم َيضُرّوكَ إِلّ بَ َ
إِ ّل بِ َ
ت الصّحُفُ».
ت القْلمُ  ،و َج ّف ِ
 ،رُِفعَ ِ
ي وقَالَ  :حديثٌ حسنٌ صَحيحٌ .
رواهُ التّرمذ ّ
وف رواية غيِ التّ ْرمِذيّ  « :احفظَ اللّ َه تَجِ ْدهُ َأمَامَكَ َ ،تعَرّفْ إِلَى اللّهِ ف الرّخَاءِ يعرِفْكَ ف الشّدةِ  ،واعْلَ ْم
ج مَعَ
ك واعْلَ ْم أنّ الّنصْ َر مَ َع الصّبْرِ  ،وَأ ّن الْفَ َر َ
َأنّ مَا َأخْ َطأَكَ لَ ْم َيكُنْ ِليُصيبَك َ ،ومَا أَصَابَكَ ْل َيكُن ِليُخْ ِطئَ َ
اْلكَرْب  ،وَأنّ مَ َع اْلعُس ِر يُسْرا » .
شعَرِ ُ ،كنّا
 -63الرّابعُ  :عنْ َأنَس رضي اللّ ُه عنه قالَ ِ « :إنّكُمْ َلَتعْملُونَ َأعْمَالً هِيَ أَدقّ ف َأ ْعُينِكُ ْم مِنَ ال ّ
ل عََليْهِ وسَلّم مِ َن الْ ُموِبقاتِ » رواه البخاري  .وقال  « :الْمُوِبقَاتُ »
صلّى ا ُ
َنعْ ّدهَا عَلَى َعهْدِ رسولِ اللّهِ َ
الْ ُمهِْلكَاتُ .
ل عََليْهِ وسَلّم قال ِ :إنّ اللّهَ تَعَالَى َيغَارُ ،
صلّى ا ُ
 -64الْخَامِس  :عَنْ أب هرْي َرةَ  ،رضي اللّه عنه  ،عن النبّ َ
َو َغيْ َرةُ اللّ ِه َتعَالَى  ،أ ْن َيأِْتيَ الْمَرْ ُء مَا َح ّرمَ اللّهُ عََليْهِ » متفقٌ عليه .
و « اْلغَيْر ُة » بفتح الغي َ :وأَصلهَا ا َلَنفَةُ .

ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ ِ « :إ ّن َثلََث ًة مِ ْن َبنِي
س  :عَنْ أب هُريْ َرةَ رضي اللّه عنه َأنّهُ سِع الّنبِيّ صَلّى ا ُ
 -65السّادِ ُ
ي َشيْءٍ
ِإسْرائيلَ  :أَبْ َرصَ  ،وأَقْ َرعَ  ،وَأعْمَى  ،أَرَادَ اللّهُ أَ ْن َيبْتَلَيهُمْ َفبَعث إَِلْيهِ ْم مَلَكا  ،فَأتَى الَبْ َرصَ َفقَالَ  :أَ ّ
أَحبّ إَِليْكَ ؟ قَالَ َ :ل ْونٌ حسنٌَ ،وجِلْدٌ حَسَ ٌن  ،ويُ ْذ َهبُ عنّي الّذي َقدْ قَذَرنِي النّاسُ  ،فَمَسَحهُ ف َذهَب عنهُ
قذرهُ َوُأعْ ِطيَ َلوْنا حَسنا  .قَالَ َ :فأَيّ الْمالِ أَ َحبّ إَِليْكَ ؟ قال  :الِبلُ َأوْ قَا َل اْلَبقَرُ شَكّ الرّاوِي
فُأعْ ِطيَ نَاَق ًة عُشرَاءَ َ ،فقَالَ  :بارَك اللّهُ لَكَ فِيها .
ي َشيْءٍ أَحب إَِليْكَ ؟ قال َ :شعْرٌ حسنٌ  ،ويذْهبُ عنّي هَذَا الّذي قَ ِذرَن النّاسُ ،
فَأتَى الَقْرعَ َفقَالَ  :أَ ّ
ي الْمَالِ  .أَحبّ إَِليْكَ ؟ قال  :الْبَقرُ  ،فُأعِطيَ بقرةً حا ِملً  ،وقَالَ
فَمسح ُه عنْهُ  .أُعْ ِط َي شَعرا حسنا  .قال َفأَ ّ
 :بَا َركَ اللّهُ لَكَ فِيهَا .
ي َشيْءٍ أَ َحبّ إَِليْكَ ؟ قال َ :أنْ ي ُردّ اللّهُ إَِليّ َبصَري َفُأْبصِ َر النّاسَ َفمَسَحَهُ َفرَدّ اللّهُ إَِليْهِ
َفَأتَى ا َلعْمَى َفقَالَ  :أَ ّ
ي الْمَالِ أَ َحبّ إِليْكَ ؟ قال  :الْغنمُ َفُأعْطِ َي شَاةً والِدا َفَأنْتجَ هذَانِ وَولّدَ هَذا  ،فكَانَ ِل َهذَا
بصَ َرهُ  .قال َ :فأَ ّ
وَا ٍد مِ َن ا ِلبِلِ  ،وَلهَذَا وَا ٍد مِ َن اْلَبقَرِ  ،وََلهَذَا وَا ٍد مِ َن الْ َغنَم .
حبَالُ ف َسفَرِي  ،فَل بَل َ
غ
ثُمّ ِإنّ ُه أتَى الْبرص ف صو َرتِ ِه َوهَيْئتِهِ َ ،فقَالَ  :رَجُ ٌل مِسْكيٌ قدِ انقَطعتْ ِب َي الْ ِ
س َن  ،والْمَالَ  ،بَعيِرا أَتبلّ ُغ بِهِ
س َن  ،والْجِلْ َد الْحَ َ
ِل َي الَْي ْومَ إِلّ باللّ ِه ثُمّ بِكَ َ ،أ ْسأَلُكَ بِالّذي أَعْطَاكَ الّل ْونَ الْحَ َ
ف سفَرِي  ،فقا َل  :القُوقُ َكثِيةٌ  .فقال َ :كَأنّي َأعْرفُكُ أَلَ ْم َتكُنْ َأبْرصَ َيقْذُ ُر َك النّاسُ  ،فَقيا َ ،فَأعْطَاكَ
صيّركَ اللّهُ إِل مَا ُكْنتَ .
ت هَذا الالَ كَابرا عَ ْن كابِرٍ  ،فقالَ  :إِنْ ُكنْتَ كَاذِبا َف َ
اللّهُ  ،فقالَ  :إِنّما وَرثْ ُ
وَأتَى الَقْرَع ف صورت ِه وهيئَتِهِ َ ،فقَالَ لَ ُه مِـثْلَ ما قَا َل لذَا  ،وَ َر ّد عََليْه ِمثْلَ مَار ّد هَذّا َ ،فقَالَ ِ :إنْ ُكْنتَ
ل مَا ُكْنتَ .
صيّ َركَ الُ إِ َ
كَاذِبا َف َ
حبَالُ ف َسفَرِي  ،فَل بَل َ
غ
ت بِ َي الْ ِ
ي وابْ ُن َسبِي ٍل اْنقَ َطعَ ْ
وَأتَى ا َلعْمَى ف صُورتِ ِه وهَْيَئتِهِ  ،فقالَ  :رَجُ ٌل مِسْك ٌ
ِل َي الَي ْومَ إِلّ بِاللّ ِه ثُمّ بِكَ َ ،أ ْسأَلُكَ بالّذي رَ ّد عََليْكَ بص َر َك شَاةً َأَتبَلّ ُغ ِبهَا ف َسفَرِي ؟ فقالَ َ :قدْ ُكنْتُ َأعْمَى
ع مَا ِشئْتَ َفوَاللّ ِه ما أَ ْجهَ ُدكَ اْلَي ْومَ بِشْيءٍ أَخَ ْذتَهُ للّهِ عزّ وجلّ  .فقالَ
ت وَد ْ
خ ْذ مَا شِْئ َ
َفرَدّ اللّهُ إَِل ّي بَصري  ،فَ ُ
ط عَلَى صَا ِحَبيْكَ » متف ٌق عليه .
َ :أمْسِكْ مالَكَ فَِإنّمَا ابْتُلِيتُمْ َفقَدْ رضيَ اللّ ُه عنك َ ،وسَخَ َ

ي وبال ّد ِ :ه َي الامِلُ  .قولُهُ َ « :أنْتجَ » وف روايةٍ َ« :فَنتَجَ » م ْعنَاهُ َ :توَلّى
« وَالنّاق ُة اْلعُشَرَاءُ » بِضم الع ِ
ِنتَا َجهَا  ،والنّاتجُ للنّاقةِ كاْلقَابَِلةِ لَ ْلمَ ْرَأةِ  .وقولُهُ « :ولّ َد هَذا » ُهوَ بِتشْدِي ِد اللم  :أَيْ  :تَولّى وِل َدتَا  ،و ُهوَ
حيَوانِ وذاكَ ِل َغيْ ِرهِ  .وقولُهُ  « :اْنقَ َط َعتْ
َب ْعنَى َنتَجَ ف النّاَقةِ  .فالْوَلّ ُد  ،والناتجُ  ،والقَابَِلةُ َبعْن َ ،لكِ ْن هَذا للْ َ
بِي الِبا ُل » ُه َو بالاءِ الهملة والباءِ الوحدة  :أَي الَ ْسبَاب  .وقولُه  « :ل أَج َه ُدكَ » معناهُ  :ل َأشَ ّق عليْك
ف َر ّد شَيْ ٍء َتأْخُ ُذهُ َأوْ تَ ْطُلبُهُ مِ ْن مَالِي  .وف رواية البخاري  « :ل َأحْمَ ُد َك » بالاءِ الهملة والي ِم  ،ومعناهُ :
ت طُوِلهَا .
ي عَلَى َفوَا ِ
س عَلَى طُو ِل اليا ِة نَ َدمٌ أَ ْ
ل أَ ْحمَ ُدكَ بِتَرْك َشيْءٍ تَحتاجُ إَِليْهِ  ،كما قالُوا َ :لْي َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :ال َكيّس مَ ْن
 -66السّابِ ُع  :عَنْ أب َيعْلَى شَدّا ِد بْن َأوْسٍ رضي اللّه عنه عن النب صَلّى ا ُ
دَا َن َنفْسَهُ َ ،وعَمِلَ لِما َبعْ َد الْموْتِ  ،وَاْلعَا ِج ُز مَنْ َأتْبَ َع َنفْسَه هَواهَا  ،و َتنّى عَلَى اللّهِ المان » رواه التّ ْرمِذيّ
وقالَ حديثٌ حَسَنٌ
قال التّرْمذيّ وَ َغيْ ُر ُه مِ َن اْلعُلَمَاءِ َ :م ْعنَى « دَانَ َنفْسَه »  :حَا َسَبهَا .
ل عََليْ ِه وسَلّم  :مِنْ حُسْنِ ِإسْلمِ
صلّى ا ُ
 -67الثّامِنُ  :عَنْ أب هُ َريْ َرةَ رضي اللّهُ عنهُ قال  :قالَ رسولُ اللّه َ
ي وغ ُيهُ .
الْ َمرْ ِء تَرْكُ ُه مَالَ َي ْعنِيهِ » حديثٌ حسنٌ روا ُه التّرْمذ ّ
سأَلُ الرّ ُجلُ فيمَ ضَربَ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ل يُ ْ
 -68التّاسعُ  :عَنْ عُمَرَ رضي اللّ ُه عنه عَ ِن الّنبِيّ صَلّى ا ُ
امْ َرَأتَهُ » رواه أبو داود وغيُه .

 -6باب التقوى
قال اللّه تعال  { :يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه حق تقاته } .
وقال تعال (التغابن  { :)16فاتقوا اللّه ما استطعتم } .
وهذه الية مبينة للمراد من الول.
وقال اللّه تعال (الحزاب  { :)70يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه ،وقولوا قول سديدا } .
واليات ف المر بالتقوى كثية معروفة.
وقال تعال (الطلق  { :)3 ،2ومن يتق اللّه يعل له مرجا ،ويرزقه من حيث ل يتسب } .
وقال تعال (النفال  { :)29إن تتقوا اللّه يعل لكم فرقانا ،ويكفر عنكم سيئاتكم .ويغفر لكم ،وال ذو
الفضل العظيم } .
واليات ف الباب كثية معلومة.
وَأمّا الَحَاديثُ
 -69فَا َلوّ ُل  :عَنْ أب هُ َريْ َرةَ رضي اللّهُ عنه قال  :قِيلَ  :يا رسولَ اللّ ِه مَن أَ ْك َرمُ النّاسِ ؟ قال  « :أَْتقَاهُمْ »
فقَالُوا َ :لْيسَ عَ ْن هَذا نَسْأَلُكَ  ،قَالَ  « :فيُوسُفُ نَِبيّ اللّهِ ابن َنِبيّ اللّ ِه ابن نَبّ اللّ ِه ابنِ خَلِيلِ اللّ ِه »  .قَالُوا :
سأَلُونِي ؟ ِخيَا ُرهُمْ ف الْجاهِلّيةِ ِخيَا ُرهُمْ ف الِسلمِ إذَا
سأَلُكَ  ،قال  :فعَ ْن َمعَا ِد ِن اْلعَرَب ت ْ
س عن هَذَا نَ ْ
َلْي َ
َف ُقهُوا » متفقٌ عليه .
ف عَلَى الْمَشْهورِ  ،و ُحكِي كسْ ُرهَا  .أَي  :عَِلمُوا أَ ْحكَامَ الشّ ْرعِ .
و « َف ُقهُوا » ِبضَ ّم الْقَا ِ

ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :إنّ ال ّدنْيا حُ ْل َوةٌ
 -70الثّانِي  :عَنْ أب سَعي ٍد الْخُدْرِيّ رضي اللّه عنه عن النبّ صَلّى ا ُ
ستَخِْل ُفكُمْ فِيهَا  .فينْظُر َكيْفَ َتعْ َملُونَ  .فَاتّقوا ال ّدْنيَا واّتقُوا النّسَاءِ .فَِإنّ َأوّلَ ِفتْن ِة َبنِي
ض َرةٌ  ،وإنّ اللّ َه مُ ْ
خِ
إسْرَائيلَ كَاَنتْ ف النسَاء » رواه مسلم.
ل عََليْ ِه وسَلّم كَا َن َيقُولُ « :الّلهُمّ ِإنّي َأ ْسأَلُكَ
سعُودٍ رضي اللّه عنه َأنّ النِّبيّ صَلّى ا ُ
ث  :عَ ْن ابْنِ مَ ْ
 -71الثال ُ
ف واْل ِغنَى » رواه مسلم .
اْلهُدَى وَالتّقَى وَالْعفا َ
صلّى الُ عََليْهِ
ي بْنِ حاتٍ الطاِئيّ رضي اللّه عنه قال  :سعت رسولَ اللّه َ
 -72الرّاب ُع  :عَنْ أب طَريفٍ عدِ ّ
ف عَلَى يِي ثُمّ َرأَى أتقَى للّ ِه ِمنْها فَ ْلَيأْتِ الّت ْقوَى » رواه مسلم .
وسَلّم يقُولُ  « :مَنْ َحلَ َ
ي بْ ِن عَجْل َن الْباهِِليّ رضي اللّهُ عنه قال :سَ ِم ْعتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل
 -73الْخَا ِمسُ  :عنْ أب ُأمَا َمةَ صُدَ ّ
ج ِة الْودَاع َفقَالَ  « :اّتقُوا اللّه  ،وصَلّوا خَمْسكُمْ  ،وصُومُوا َشهْرَكمْ  ،وأَدّوا زكَاةَ
عََليْ ِه وسَلّم َيخْ ُطبُ ف َح ّ
ب الصلةِ وقال  :حديثٌ
َأ ْموَالِكُمْ َ ،وَأطِيعُوا ُأمَرَاءَكُمْ  ،تَدْ ُخلُوا َجّنةَ َربّكُ ْم » رواه التّرْمذيّ  ،ف آخر كتا ِ
حسنٌ صحيح .
بَابُ اليقي وَالتوكّل
قال اللّه تعال { :ولا رأى الؤمنون الحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه ورسوله ،وما
زادهم إل إيانا وتسليما } .
وقال تعال  { :الذين قال لم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم ،فزادهم إيانا ،وقالوا :حسبنا اللّه
ونعم الوكيل .فانقلبوا بنعمة من اللّه وفضل ل يسسهم سوء ،واتبعوا رضوان اللّه ،وال ذو فضل عظيم } .
وقال تعال  { :وتوكل على الي الذي ل يوت } .
وقال تعال  { :وعلى اللّه فليتوكل الؤمنون } .
وقال تعال  { :فإذا عزمت فتوكل على اللّه } .

واليات ف المر بالتوكل كثية معلومة.
وقال تعال  { :ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه }  :أي كافيه.
وقال تعال  { :إنا الؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبم ،وإذا تليت عليهم آياته زادتم إيانا ،وعلى
ربم يتوكلون } .
واليات ف فضل التوكل كثية معروفة.
وأما الحاديث:
 -74فَال ّولَ  :عَن ابْن َعبّاسٍ رضي اللّهُ عنهما قال  :قال رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم « :
س مَعهُ أحدٌ إذ
عُرضَت عل ّي المَمُ َ ،فرَأيْت النِّبيّ وَمعَه الرّهيْطُ والنِّب ّي ومَعهُ الرّجُل وَالرّجُلنِ  ،وَالنِّب ّي وليْ َ
رُِفعَ لِى سوادٌ عظي ٌم فظننتُ َأّنهُمْ ُأ ّمتِي َ ،فقِيلَ لِى :هذا موسى وقومه ولكن انظر إل الفق فإذا سواد عظيم
جنّة
فقيل ل انظر إل الفق الخر فإذا سواد عظيم فقيل ل  :هَذه ُأ ّمتُكَ  ،وم َعهُ ْم سْبعُونَ أَلْفا يَدْ ُخلُونَ الْ َ
ك الّذينَ يدْخُلُون الْجّنةَ ِب َغيْرِ
ب ول عَذَابٍ » ثُ ّم َنهَض فَ َدخَ َل منْزِلَهُ َ ،فخَاض النّاسُ ف أُوَلئِ َ
ِب َغيْرِ حِسَا ٍ
ل عََليْهِ وسَلّم  ،وقَال بعْضهُم :
صلّى ا ُ
حبُوا رسول اللّه َ
صِ
ب وَل عذابٍ َ ،فقَا َل بعْضهُمْ  :فََلعَّلهُمْ الّذينَ َ
حسا ٍ
ج عََليْهمْ رسول اللّه
فَلعَّلهُ ْم الّذي َن وُلِدُوا ف السْلمِ  ،فََل ْم يُشْرِكُوا باللّه شيئا وذَكَروا أشْياء فَخر َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َفقَالَ  « :مَا الّذي َتخُوضونَ فِيهِ ؟ » فَأ ْخبَرُوهُ َفقَالَ  « :هُ ْم الّذِينَ ل يرقُونَ ،وَل
َ
حصِن َفقَالَ  :ا ْدعُ اللّه أنْ ْيعَلَن
ستَرْقُونَ  ،وَلَ َيتَطيّرُون  ،وَعَلَى ربّه ْم يتَوكّلُو َن » فقَا َم ُعكّاشةُ ب ُن مُ ْ
يَ ْ
ك ِبهَا
جعََلنِي ِمْنهُمْ فقال « :سََبقَ َ
ِمْنهُمْ َ ،فقَالَ  « :أنْت ِمْنهُمْ » ثُمّ قَام َرجُلٌ آ َخرُ َفقَالَ  :ا ْدعُ اللّه أنْ َي ْ
ُعكّا َشةُ » متفقٌ عليه .
« ال ّر َهيْطُ بِضمّ الرّاء  :تَصغيِ َرهْط  ،وهُم دُونَ عشر ِة أْنفُس  « .والفُقُ »  :النّاحِي ُة والْجانِب « .
ف َوِبتَخْفيفها  ،والتّشْديدُ أفْصحُ .
وعُكاشَ ُة » ِبضَ ّم الْعيْن وتَشْديد الْكا ِ

ل عََليْ ِه وسَلّم كانَ يقُولُ « :الّلهُم
 -75الثّانِي  :عَ ْن ابْن عبّاس رضي اللّه عنهما أيْضا َأنّ رسول اللّهِ صَلّى ا ُ
ت  ،وبِكَ خاصَ ْمتُ  .اللّه ّم أعُو ُذ ِبعِ ّزتِكَ  ،ل إلَه إلّ
ت  ،وعليكَ توَكّ ْلتُ  ،وإلَيكَ أَنبْ ُ
ك آمنْ ُ
ت وبِ َ
ك أسْلَ ْم ُ
لَ َ
أْنتَ أ ْن تُضِّلنِي أنْت الْحيّ الّذي ل تُوتُ  ،وَالْجِ ّن وَالِْنسُ يُوتُونَ» متفقٌ عليه .
سلِ ٍم وَا ْختَصرهُ اْلبُخَارِيُ .
َوهَذا َلفْظُ مُ ْ
صلّى
سُبنَا اللّ ُه وِنعْ َم الْوكِيلُ قَاَلهَا إبْراهِيمُ َ
 -76الثّالِثُ  :عن ابْ ِن َعبّاس رضي اللّه عنهما أيضا قال « :ح ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم حيِنَ قَالُوا« :إِ ّن النّاسَ قَدْ جَمعُوا َلكُمْ
ل عََليْ ِه وسَلّم حيَ أُْلقِى ف النّارِ  ،وَقالَا مُحمّدٌ صَلّى ا ُ
اُ
سُبنَا اللّ ُه َوِنعْ َم الْوكِي ُل » رواه البخارى.
ش ْوهُمْ َفزَا َدهُمْ إيانا وقَالُوا  :حَ ْ
فَاخْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم حِيَ أْلقِي
صلّى ا ُ
وف رواية له عن ابْنِ َعبّاسٍ رضي اللّه عنهما قال  « :كَانَ آ ِخرَ َقوْل إبْراهِيمَ َ
ف النّارِ « حسْب اللّ ُه َونِعمَ الْوَكِيلُ » .
جّنةَ أ ْقوَامٌ أفْئِدُتهُ ْم ِمثْلُ
ل عََليْ ِه وسَلّم يَ ْدخُ ُل الْ َ
 -77الرّابعُ  :عَن أب هُ َريْرةَ رضي اللّه عنه عن النب صَلّى ا ُ
أفئدة ال ّطيْرِ » رواه مسلم .
قيل م ْعنَاهُ مُتوَكّلُون  ،وقِيلَ قُلُوُبهُمْ رقِيقةٌ .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ِقبَ َل نَجْدٍ َفلَمّا َقفَل رسول
 -78الْخَامِسُ  :عنْ جَابِرٍ رضي اللّ ُه عنه َأنّ ُه غَزَا مَ َع الّنِبيّ َ
ل عََليْ ِه
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َقفَل مَعهُمْ  ،فأدْركْتهُ ُم الْقائَِلةُ ف وادٍ َكثِيِ الْعضَاهِ َ ،فنَزَلَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
اللّه َ
س َرةٍ َ ،ف َعلّ َق ِبهَا سْيفَه
حتَ ُ
ل عََليْهِ وسَلّم تَ ْ
صلّى ا ُ
ق النّاسُ يسْتظلّونَ بالشجر  ،ونَزَلَ رسولُ اللّه َ
وسَلّم ،وتَفَ ّر َ
ل عََليْ ِه وسَلّم يدْعونَا  ،وإِذَا ِعنْ َدهُ أعْراِبيّ فقَالَ  « :إ ّن هَذَا ا ْختَ َرطَ
 ،ونِ ْمنَا نوْمةً  ،فإذا رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ك منّي ؟ قُ ْلتُ  :اللّه ثَلثا » وَلَمْ
ت َوهُو ف ي ِدهِ صَلْتا  ،قالَ  :مَ ْن يَ ْمَنعُ َ
عََل ّي سيْفي وأَنَا نَائِمٌ  ،فاسْتيقَظ ُ
يُعاِقبْهُ َوجََلسَ  .متف ٌق عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم بذاتِ الرّقاعِ  ،فإذَا أتينا على شَجر ٍة
صلّى ا ُ
وف رواية  :قَالَ جابِرٌ ُ :كنّا مع رسول اللّهِ َ
شرِكِي  ،وسيف رسول اللّه صَلّى الُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فَجاء رجُلٌ من الْمُ ْ
صلّى ا ُ
ظليلة تر ْكنَاهَا لرسول اللّه َ
ك ِمنّي ؟ قال« :اللّه».
عََليْ ِه وسَلّم ُمعَلّقٌ بالشّجرةِ  ،فاخْترطهُ فقال َ :تخَاُفنِي ؟ قَالَ  « :ل » قَالَ  :فمَنْ ْيَنعُ َ

سيْفُ
وف رواية أب بك ٍر الِساعيلي ف صحيحِهِ  :قال منْ يْنعُكَ ِمنّي ؟ قَالَ  « :اللّ ُه » قال :فسقَطَ ال ّ
ك ِمنّي ؟ » فَقال  :كُن َخْيرَ آخِذٍ
سيْفَ فَقال  « :منْ ينعُ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ال ّ
مِنْ ي ِدهِ  ،فأخذ رسَول اللّه صَلّى ا ُ
َ ،فقَالَ  « :تَشه ُد أنْ ل إلَه إل اللّ ُه  ،وأنّي رسولُ اللّه ؟ » قال  :ل ،ول ِكنّي أعاهِدُك أن ل أقَاتِلَكَ  ،ول
أكُونَ مع قوم يقاتلونك  ،فَخلّى سبِيلهُ  ،فَأتى أصحابَه فقَالَ  :جِئتكُمْ مِ ْن عِندِ خيِ النّاسِ .
قَولُهُ َ « :قفَل » أيْ  :رجع  .و « اْل ِعضَاهُ » الشّجر الذي لَه َشوْك  .و «السّمُرةُ » ِب َفتْحِ السيِ وضمّ
سيْف » أي  :سلّهُ وهُو ف ي ِدهِ .
الْميمِ  :الشّجَرةُ مِن الطّلْ ِح  ،وهِي اْلعِظَام م ْن شَجرِ الْعِضاهِ  .و « اخْترطَ ال ّ
« صلتا » أيْ  :مسْلُو ًل  ،وهُو ِبفْتح الصا ِد وضمّها .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم يقُولَُ « :ل ْو أنّكم
 -79السادِسُ  :عنْ عمرَ رضي اللّهُ عنه قال  :سعْتُ رسولَ اللّه َ
تتوكّلونَ على اللّهِ ح ّق تَوكّلِهِ لرزَقكُم كَما ير ُزقُ ال ّطيْرَ  ،تَغْدُو خِماصا وترُوحُ بِطَانا» رواه الترمذي  ،وقال
 :حديثٌ حسنٌ .
معْناهُ تَ ْذ َهبُ أوّ َل الّنهَارِ خِماصا  :أي ضَامِر َة الْبُطونِ مِ َن الْجُوعِ  ،وت ْرجِعُ آ ِخ َر النّهَا ِر بِطَانا  :أيْ
مُ ْمتَلِئ َة اْلبُطُونِ .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم
 -80السّابِعُ  :عن أب عِمَارةَ الْباءِ بْنِ عازِبٍ رضي اللّه عنهما قال  :قال رسولُ اللّه َ
ضتُ
 « :يا فُلن إذَا أَويْتَ إِلَى ِفرَاشِكَ َفقُل  :اللّهمّ أسْلَ ْمتُ نفْسي إلَيْكَ  ،وو ّج ْهتُ و ْجهِي إَِليْكَ  ،وَفوّ ْ
جَأ ول منْجى ِمنْكَ إلّ إَليْكَ  ،آمَْنتُ
أمري إَِليْكَ  ،وألْجأْتُ ظهْرِي إلَيْكَ  .ر ْغبَة ورهْبةً إَليْكَ  ،ل مل َ
حتَ
ت عَلَى اْلفِطْ َر ِة  ،وإنْ أصْب ْ
ت مِنْ َليَْلتِكَ ِم ّ
ك إنْ ِم ّ
ك الّذي أنْزَْلتَ ،وبنبيّك الّذي أرْسلتَ  ،فَِإنّ َ
ِب ِكتَابِ َ
صْبتَ خيْرا » متفقٌ عليه .
أَ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :إذَا أتَْي َ
ت
وف رواية ف الصّحيحي عن الْبَاء قال  :قال ل رسول اللّه صَلّى ا ُ
صلَةِ  ،ثُ ّم اضْ َطجِ ْع عَلَى ِشقّكَ اليْمَ ِن وقُلْ  :وذَكَر ْنوَه ثُمّ قَا َل وَا ْجعَ ْلهُنّ آخرَ
ضأْ وُضُو َءكَ لل ّ
مضجعَكَ َفَتوَ ّ
ما َتقُولُ » .
 -81الثّا ِمنُ  :عنْ أب َبكْ ٍر الصّدّيق رضي اللّه عنه عبدِ اللّه ب ِن عثمانَ ب ِن عامِرِ ب ِن عُمَرَ ابن كعب بن سعد
ي بْ ِن غَالِب اْلقُ َر ِشيّ الّتيْ ِميّ رضي اللّه عنه
بْ ِن َتيْ ِم بْن مُ ّر َة بْنِ َك ْعبِ بْن لُؤ ّ

وهُو وأبُو ُه َوُأمّهُ صحاَبةٌ ،

رضي اللّه عنهم قال  :نظرتُ إل أقْدَامِ الُشْرِكِيَ ونَحنُ ف اْلغَا ِر وهُمْ علَى رؤوسنا فقلتُ  :يا رسو َل
اللّهِ َلوْ َأنّ أ َحدَه ْم نَظ َر تَحتَ قَدميْهِ لبصرَنا فقال « :مَا َظنّك يا أبا بك ٍر باْثنْيِ اللّهُ ثالُثِهْما » متفقٌ عليه .
سهَا ِهنْدُ بْنتُ أب ُأ َميّةَ ُح َذيْفةَ الخزومية رضي اللّهُ عنها أن
 - 82التّاسِعُ  :عَنْ ُأ ّم الُؤ ِمنِيَ ُأمّ سلَ َمةَ  ،وا ُ
ت عَلَى اللّهِ ،الّلهُمّ ِإنّي أعو ُذ بِكَ
ج مِ ْن بْيتِهِ قالَ  « :بسم اللّهِ ،توكّ ْل ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم كانَ إذَا خَر َ
النبّ صَلّى ا ُ
أنْ أَضِلّ أو أُضَلّ َ ،أوْ أَ ِز ّل أوْ أُزلّ  ،أوْ أظلِ َم أوْ أُظلَم  ،أوْ أَ ْجهَ َل أو يُجهَ َل عََل ّي » حديثٌ صحي ٌح رواه أبو
ي وَغيْ ُرهُمَا بِأسانِيدَ صحيحةٍ  .قا َل التّرْمذي  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ  ،وهذا لَفظُ أب داودَ .
داود والتّرمذ ّ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :مَنْ قَالَ
 - 83اْلعَا ِشرُ  :ع ْن أنسٍ رضيَ اللّهُ عنه قال  :قال  :رسولُ اللّهِ َ

يعنِي

إذا َخرَج مِنْ بْيتِهِ  :بِسْم اللّ ِه توكّ ْلتُ عَلَى اللّهِ  ،ول حوْلَ ول قُوةَ إلّ بِاللّهِ  ،يقالُ ل ُه هُديتَ وَكُفِيت
ي  ،والنّساِئيّ وغيُهمِ  :وقال الترمذيّ  :حديثٌ
شيْطَا ُن » رواه أبو داو َد والترمذ ّ
ووُقِيتَ  ،وتنحّى عنه ال ّ
ي وَكُفي
شيْطانٍ آخر  :كيْفَ لك بِر ُجلٍ قَ ْد هُدِ َ
شيْطَانَ لِ َ
حسنٌ  ،زاد أبو داود  « :فيقول  :يعْنِي ال ّ
َووُقِى»؟ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،وكَانَ أَح ُدهُما
صلّى ا ُ
 - 84وَع ْن أَنسٍ رضي اللّهُ عنه قال  :كَان أخوا ِن عَلَى عهْدِ النبّ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم فقال :
حتَرِفُ أخَاهُ للنبّ صَلّى ا ُ
شكَا الْ ُم ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،والخَرُ ْيتَرِفُ  ،فَ َ
ي ْأتِي النبّ صَلّى ا ُ
ك تُ ْر َزقُ بِ ِه » رواه التّرْمذيّ بإسناد صحيح على شرط مسلمٍ .
« لَعلّ َ
ف »  :يكْتَسِب وَيتَسبّبُ .
« يْترِ ُ

 -8باب الستِقامة
قال اللّه تعال  { :فاستقم كما أمرت } .
وقال تعال { :إن الذين قالوا ربنا اللّه ث استقاموا تتنل عليهم اللئكة أن ل تافوا ول تزنوا ،وأبشروا
بالنة الت كنتم توعدون ،نن أولياؤكم ف الياة الدنيا وف الخرة ،ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ،ولكم
فيها ما تدعون ،نزل من غفور رحيم } .
وقال تعال  {:إن الذين قالوا ربنا اللّه ث استقاموا فل خوف عليهم ول هم يزنون ،أولئك أصحاب النة
خالدين فيها جزاء با كانوا يعملون } .
َ -85وعَنْ أب عمرو  ،وقيل أب عمْرة ُسفْيانَ ب ِن عبد اللّه رضي اللّه عنه قالُ :ق ْلتُ  :يا رسول اللّهِ قُلْ لِي
ف الِسلمِ قَولً ل َأ ْسأَلُ عنْه أَحدا غيْركَ  .قال « :قُلْ  :آ َمنْت باللّهِ :ثُمّ ا ْسَتقِمْ » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :قَا ِربُوا وسدّدُوا ،
 -86وعنْ أب هُريْرة رضي اللّه عنه  :قال قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
واعْلَمُوا َأنّه لَ ْن ينْجُو أح ٌد مْنكُمْ بعمل ِه » قَالوا  :ول أنْت يَا رسُولَ اللّه؟ قال  « :ول َأنَا إل أنْ يَتغَمّدن اللّه
ب َرحْم ٍة منْه وَفضْلٍ » رواه مسلم .
و « الْمُقارَبةُ »  :اْل َقصْ ُد الّذي ل غُل ّو فيه ول تقْصيَ  .و « السّدا ُد »  :السْتقَامةُ وَالِصابةُ  ،و « يَتغَمّدن
ستُرن .
» يُلْبسُن ويَ ْ
قا َل الْعَُلمَا ُء  :معنَى الستقَا َمةِ  :لُزومُ طَاعِة اللّ ِه تَعال  ،قالُوا َ :وهِي مِنْ جوامِ ِع الْكلِم ،و ِهيَ نظام المُورِ ،
وباللّه التّوفيق .

 -9باب ف الت َفكّر ف عظيم ملوقات ال تعال
وفناء الدنيا وأهوال الخرة وسائر أمورها وتقصي النفس وتذيبها وحلها على الستقامة
قال اللّه تعال  { :إنّمَا أعِ ُظكُ ْم ِبوَاحدةٍ أ ْن تقُوموا للّ ِه َمثْنَى وفُرادَى ثُ ّم َتَتفَكّرُوا } [سبأَ  ] 46وقال تعال
ض واخْتلفِ الّليْ ِل وَالنّهَا ِر ليَاتٍ لُولِي الْلبَابِ الّذِي َن يَذْكُرونَ اللّه قِياما
 { :إنّ ف َخلْقِ السّمواتِ وال ْر ِ
ل ُسبْحَانَك }
ت هَذَا بَاط ً
ت وَال ْرضِ رّبنَا مَا َخَلقْ َ
وَُقعُودا وعَلَى ُجنُوبِه ْم وَيَتفَكّرون ف خَلْق السّموا ِ
اليـــــات [ آل عمران . ] 191 ، 190وقال تعال  { :أفل ينْظُرونَ إلَى الِبلِ ِكيْفَ ُخِل َقتْ
ف سُطِحتْ فَذَكّرْ إنا أْنتَ مُذَكّ ٌر }
ف ُنصِبتْ َوإَل الرضِ كيْ َ
ت وإلَى الْجِبالِ َكيْ َ
وإلَى السّمَاءِ َكيْفَ رُفِع ْ
[ الغاشية  .]21 ، 17 :وقال تعال  { :أفلَ ْم يَسيوا ف ال ْرضِ َفَينْظُروا } [ ممد  . ] 10 :الية
واليات ف الباب كثيةٌ  .ومِنْ الحَاديث الديث السّابق  « :اْل َكيّس مَنْ دَا َن َنفْسَه » .
 -10باب ف البادرة إل اليات
ث من توجّه لي على الِقبال عليه بالدّ من غي تردّد
وح ّ
قال اللّه تعال { :فاستبقوا اليات } .
وقال تعال { :وسارعوا إل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والرض أعدت للمتقي } .
وأما الحاديث:
ل عََليْهِ وسَلّم قال « :بادِروا بالعْمالِ
صلّى ا ُ
 -87فالوّل  :عَنْ أب هريرة رضي اللّه عنه أن رسولَ اللّهِ َ
الصّالِح ِة  ،فستكونُ ِفتَنٌ كقطَعِ اللّي ِل الْمُظْل ِم يُصبحُ الر ُج ُل مُؤمنا ويُمْسِي كافرا  ،ويُمسِي ُمؤْمنا ويُصبحُ
كافرا  ،يبيع دينه بعَ َرضٍ من ال ّدنْيا» رواه مسلم .
 -88الثّان :عنْ أب سِ ْر َو َعةَ بكسرِ السي الهمل ِة وفتحها عُقبةَ ب ِن الْحارِثِ رضي اللّه عنه قال :صليت
ب النّاسِ إل بعض ُحجَرِ
ل عََليْ ِه وسَلّم بالدِينةِ الْعصْرَ  ،فسلّم ثُمّ قَا َم مُسْرعا َفتَخَطّى رِقَا َ
ورا َء النَبّ صَلّى ا ُ

ع النّاس من سرعَتهِ  ،فخرج عَليهمْ  ،فرأى أّنهُمْ ق ْد عَجِبوا م ْن ُسرْعتِه  ،قالَ « :ذكرت شيئا
نسائِهِ َ ،ففَز َ
ت بقسْمتِه» رواه البخاري .
سنِي  ،فأمرْ ُ
من تبْ ٍر عندَنا  ،فك ِرهْتُ أن يب َ
ضةٍ .
ب أوْ ف ّ
ت أنْ ُأَبيّتَه» « .الّتبْر» قطع ذه ٍ
وف رواية له :كْنتُ خّل ْفتُ ف الْبيتِ تِبا من الصّدقةِ  ،فك ِرهْ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم يومَ أُحُدٍ :أرأيتَ إنْ قُتلتُ
 -89الثّالث :عن جابر رضي اللّ ُه عنه قال :قال رجلٌ للنبّ صَلّى ا ُ
فأينَ َأنَا ؟ قال « :ف الْجّنةِ » فألْقى تَمراتٍ كنّ ف يَ ِدهِ  ،ثُمّ قاتل حتّى قُتلَ .متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم ،فقال :يا رسولَ
 -90الرابع :عن أب هُريرةَ رضي اللّهُ عنه قال :جاءَ رجلٌ إل النبّ صَلّى ا ُ
ق وأنْت صحي ٌح شَحي ٌح تَخْشى الْفقرَ ،وتأْمُ ُل الْغن ،ول
ي الصّدقةِ أعْظمُ أجْرا ؟ قال« :أنْ َتصَ ّد َ
اللّهِ ،أ ّ
تُ ْمهِلْ حتّى إذا بلَغتِ الْحُلقُومَ .قُلت :لفُلنٍ كذا ولفلنٍ كَذَا ،وقَدْ كان لفُلن » متف ٌق عليه .
س  .و « الْمريءُ »  :مرى الطّعا ِم والشّرابِ .
« الْح ْلقُوم »  :مرى النّف ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم أَخذَ سيْفا يوم أُحدٍ فقَالَ« :
 -91الامس :عن أنس رضي اللّه عنه َ ،أنّ رسول اللّه صَلّى ا ُ
مَ ْن يأْخُ ُذ منّي هَذا ؟ فبسطُوا أَيدِيهُم  ،كُ ّل إنْسا ٍن منه ْم يقُول  :أَنا أَنا  .قَالَ« :فم ْن يأَخُ ُذهُ بقِه ؟ َفأَحْجمِ
الْقومُ  ،فقال َأبُو دجانة رضي اللّه عنه  :أَنا آخُذه بقّهِ  ،فأَخَذهُ ففَلق بِهِ هَام الْمُشْرِكيَ» .رواه مسلم .
اسم أب دجانة  :ساكُ بْنُ خرسة  .قولُهُ « :أَحجم الْقوم »  :أي توّقفُوا  .و «فَلق بِهِ»  :أَي شَق «هام
الْمشرِكي»  :أَيْ رؤوسهُمْ .
 -92السّادس :عن الزّبيْرِ بنِ عديّ قالَ :أَتيْنَا أَنس بن مالكٍ رضي اللّه عنه فشَكوْنا إليهِ ما نلْقى من
صبِروا فإِنه ل يأْت زمانٌ إلّ والّذي بعْده َش ٌر منه حتّى تلقَوا رّبكُ ْم » سعتُه م ْن نبّيكُمْ
حجّاجِ .فقال« :ا ْ
الْ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  .رواه البخاري .
َ
ل عََليْهِ وسَلّم قال « :بادروا با َلعْمال
صلّى ا ُ
 -93السّابع :عن أب هريرة رضي اللّه عنه أَن رسول اللّه َ
ن مُطْغياَ ،أوْ مرضا مُفسدا ،أَو هرما ُمفْندا أَو موتا مُجهزا َأوِ
سبعا ،هل تَنتَظرونَ إلّ فقرا مُنسياَ ،أوْ غ ٌ
الدّجّال فش ّر غَائب يُنتَظرَ ،أوِ السّاعة فالسّاعةُ أَدْهى وأَمر »،رواه الترمذي وقال :حديثٌ حسن .

ل عََليْ ِه وسَلّم قال يوم خيْب« :لع ِطيّ ه ِذهِ الراية رجُل يُحبّ اللّه
 -94الثامن :عنه أَن رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
ت لَا رجَاءَ َأنْ
ورسُوله ،يفتَح اللّه عَلَى يديهِ» قال عمر رضي اللّ ُه عنه :ما أَحببْت الِمارة إ ّل يومئذٍ فتساورْ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم عليَ بن أب طالب ،رضي اللّه عنه ،فأَعْطَاه ِإيّاها ،وقالَ:
أُدْعى لَا ،فدعا رسول اللّه صَلّى ا ُ
«امش ول ت ْلتَفتْ حتّى يَفتح اللّه عليكَ» فَسار عليّ شيئا ،ثُمّ وقف ول يلْتفتْ ،فصرخ :يا رسول اللّه ،على
ماذَا أُقاتل النّاس؟ قال« :قات ْلهُمْ حتّى يشْهدوا َأنْ ل إله إلّ اللّه ،وَأنّ مُحمّدا رسول اللّه ،فَإِذا فعلوا ذلك فقدْ
منعوا منْك دما َءهُ ْم وأَموالُمْ إلّ َبقّها ،وحِساُبهُمْ على اللّهِ» رواه مسلم «َفتَساورْت» هو بالسّي الهملة:
ي وثبت مُتطلّعا.
أَ ْ
 -11بابُ الجاهدة
قال اللّه تعال  { :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ،وإن اللّه لع الحسني } .
وقال تعال  { :واعبد ربك حت يأتيك اليقي } .
وقال تعال  { :واذكر اسم ربك ،وتبتل إليه تبتيل } أي انقطع إليه.
وقال تعال  { :فمن يعمل مثقال ذرة خيا يره } .
وقال تعال { :وما تقدموا لنفسكم من خي تدوه عند اللّه هو خيا وأعظم أجرا } .
وقال تعال  { :وما تنفقوا من خي فإن اللّه به عليم } .
واليات ف الباب كثية معلومة.
ل عََليْ ِه وسَلّمِ« :إنّ اللّه تعال قال:
 -95فالَول :عن أب هريرة رضي اللّه عنه .قال قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
م ْن عادى ل وليّا .فقدْ آذنتهُ بالْحرْب .وما تقرّبَ إَِليَ عبْدِي بِشْيءٍ أَحبّ إَِل َي مِمّا ا ْفتَرَضْت عليْهِ :وما يَزالُ
عبدي يتقرّبُ إِل بالنّوافِل َحتّى أُ ِحبّه ،فَإِذا أَحَببْتُه ُكْنتُ سعهُ الّذي يسْم ُع به ،وبَصره الذي يُبصِرُ بِهِ ،وي َدهُ
الت َيبْطِش ِبهَا ،ورِجلَهُ الت يْشِي باَ ،وِإنْ سأَلنِي َأعْطْيتَه ،وَلئِ ِن اسَْتعَا َذنِي ُلعِيذّنه» رواه البخاري.

«آذنتُهُ» أَعلَ ْمتُه ِبَأنّي مارب لَهُ «استعاذنِي» رُوى بالنون وبالباءِ.
ل عََليْ ِه وسَلّم فيمَا ي ْروِيهِ عنْ ربهِ عزّ وجَلّ قال« :إِذَا
صلّى ا ُ
 -96الثان :عن أَنس رضي اللّه عنه عن النب َ
ت منه باعا ،وإِذا أَتانِي يَمْشِي أَتيْتُهُ
ل ِشبْرا تَق ّربْتُ إَِليْهِ ذِراعا ،وِإذَا تقرّب إَِليّ ذراعا تق ّرْب ُ
تقرب الْعبْدُ إِ ّ
ه ْروَلَة» رواه البخاري.
ل عََليْ ِه وسَلّم« :نِعْمتانِ مغبونٌ
 -97الثالث :عن ابن عباس رضي اللّه عنه قال :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
فيهما كثي من الناس :الصحة والفراغ» رواه مسلم.
ل عََليْ ِه وسَلّم كَان يقُو ُم مِنَ الّليْلِ حتّى تتَفطَرَ
 -98الرابع :عن عائشة رضي اللّه عنها َأنّ النِّبيّ صَلّى ا ُ
ك وما تأخّرَ؟ قال« :أَفَ َ
ل
ك مَا تق ّد َم مِنْ ذَنبِ َ
قَدمَاهَُ ،فقُ ْلتُ لَهُ ،لِ ْم تصنعُ هذا يا رسولَ اللّهِ ،وق ْد غفَرَ اللّه لَ َ
أُ ِحبّ َأنْ أكُونَ عبْدا شكُورا؟» متف ٌق عليه .هذا لفظ البخاري ،ونوه ف الصحيحي من رواية الُغية بن
ُش ْعَبةَ.
ل عََليْ ِه وسَلّم إذَا دَ َخلَ
صلّى ا ُ
 -99الامس :عن عائشة رضي اللّه عنها أنا قالت« :كان رسولُ اللّه َ
الْعشْرُ أحيا الّليْلَ ،وأيقظ أهْلهْ ،وج ّد وشَ ّد ا ِلئْزَرَ» متفقٌ عليه.
والراد :الْعشْ ُر الواخِرُ من شهر رمضان« :وَا ِلئْزَر» :الِزارُ وهُو كِناَي ٌة عن اعْتِزَال النّساءِ ،وقِيلَ :الُرادُ
تشْمِيهُ للعِبا َدةِ .يُقالُ :شَددْتُ لِهذا الم ِر ِمئْزَرِي ،أيْ :تشمرتُ َوتَفَرّغتُ لَهُ.
ل عََليْهِ وسَلّم« :الُؤمِن الْ َقوِيّ
صلّى ا ُ
 -100السادس :عن أب هريرة رضي اللّه عنه قال :قال رسولُ اللّه َ
ص عَلَى مَا يْن َفعُكَ ،واسَْتعِ ْن بِاللّ ِه وَ َل َتعْجَزْ .وإ ْن
ضعِيفِ وف كُلّ خيْرٌ .احْ ِر ْ
خ ٌي َوأَحبّ إِل اللّ ِه مِ َن ا ُل ْؤمِنِ ال ّ
ت كانَ كَذَا وَكذَا ،وَلَكِنْ ُقلْ :قدّرَ اللّهُ ،ومَا شَاءَ َفعَلَ ،فَِإنّ َلوْ تَ ْفتَ ُح عَمَلَ
أصابَك شيءٌ فلَ تقلَْ :لوْ َأنّي فَع ْل ُ
شيْطَان» .رواه مسلم.
ال ّ
جّنةُ
شهَواتِ ،و ُحجِبتْ الْ َ
ت النّا ُر بِال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال« :حُجِب ِ
صلّى ا ُ
 -101السابع :عنه أَنّ رسول اللّه َ
بَالكَا ِرهِ» متف ٌق عليه.

وف رواية لسلمُ « :حفّت» بَدلَ «حُجِبتْ» وهو بعناهُ :أيْ :بينهُ وبْينَهَا هَذا الجابُ ،فإذا فعلَهُ دخَلها.
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
 -102الثامن :عن أب عبد اللّه حُ َذيْفةَ بن اليمانِ ،رضي اللّ ُه عنهما ،قال :صَّلْيتُ مع الّنِبيّ َ
ت ليََْلةٍ ،فَاَفَتتَ َح الْبقرة ،فقُلْت يرْكَ ُع عِندَ الائة ،ثُ ّم مضىَ ،فقُلْت يُصلّي ِبهَا ف رَكْعةٍ ،فَ َمضَى.
وسَلّم ذَا َ
سبِي ٌح
َفقُلْت يَرْكَع بَاّ ،ث افْتتَح النّسَاءََ ،فقَرَأهَاّ ،ث افْتتح آ َل عِمْرانَ َفقَ َرَأهَاَ ،يقْ ُرأُ ُمتَ َر ّسلً إذَا م ّر بِآَيةٍ فِيها تَ ْ
َسبّحَ ،وإِذَا مَ ّر بِسْؤالٍ سَأل ،وإذَا مَ ّر ِبَتعَو ٍذ َت َعوّذَ ،ث ركع فَجعل يقُول« :سُبحانَ َرّب َي الْعظِيمِ» َفكَانَ ركُوعُه
حدَه ،ربّنا لك الْحمدُ» ثُم قَام قِياما طوِيلً قَريبا مِمّا ركَع ،ثُ ّم َسجَدَ
نْوا مِنْ قِيامِهِ ثُمّ قَالَ« :سِع اللّهُ لِمن ِ
فَقالَ« :سبحان َرّبيَ العلَى» َفكَا َن سُجُوده َقرِيبا مِنْ قِيامِهِ» .رواه مسلم.
ل عََليْ ِه وسَلّم لَيَلةًَ ،فَأطَا َل اْلقِيامَ
ضيَ اللّهُ عنه قال :صّليْت مع الَنبِيّ صَلّى ا ُ
 -103التاسع :عن ابن مسعودٍ رَ ِ
س وَأدعَهُ .متف ٌق عليه.
حتّى ه ْمتُ أَنْ أجِْل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال« :يتْب ُع الْيتَ ثلَثةٌ :أهلُهُ
صلّى ا ُ
 -104العاشر :عن أنس رضي اللّه عنه عن رسولِ اللّهِ َ
ومالُه وعمَلُه ،فيْجِع اثنانِ ويْبقَى واحِدٌ :يرجعُ أهلُهُ ومالُهُ ،ويبقَى عملُهُ» متف ٌق عليه.
ل عََليْ ِه وسَلّم« :النة أقَربُ إل
صلّى ا ُ
 -105الادي عشر :عن ابن مسعودٍ رضيَ اللّ ُه عنه قال :قال النبّ َ
أَحدِكُم مِ ْن شِراكِ َنعْلِ ِه والنّا ُر ِمثْلُ ذلِكَ» رواه البخاري.
ل عََليْهِ وسَلّم ،ومِنْ
صلّى ا ُ
ب السَْل ِميّ خادِم رسولِ اللّهِ َ
 -106الثان عشر :عن أب فِراس َربِيعةَ بنِ َكعْ ٍ
ل عََليْ ِه وسَلّم ،فآتِي ِه ِبوَضوئِهِ ،وحاجتِهِ
صلّى ا ُ
ت أبيتُ مع رسول اللّه َ
َأهْ ِل الصّ ّفةِ رضي اللّ ُه عنه قالُ :كنْ ُ
ك ف الّنةِ.
فقال« :سلْن» فقُلْت :أسْألُكَ مُراَف َقتَكَ ف الّنةِ .فقالَ« :أ َو غَيْرَ ذلِك؟» ُقلْت :أسْألُكَ مُراَفقَتَ َ
فقالَ« :أ َو غَيْرَ ذلِك ؟» ُقلْت :هو ذَاك .قال« :فأَ ِعنّي على َنفْسِكَ ِب َكثْرةِ السجُودِ» رواه مسلم.
ل عََليْ ِه وسَلّم
 -107الثالث عشر :عن أب عبد اللّه وُيقَالُ :أبُو عبْدِ الرّح ِن َثوْبانَ موْل رسولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول :عليكَ بِ َكثْرةِ السّجُودِ ،فِإنّك لَ ْن تَسْجُد للّهِ سجْدةً إلّ
س ْعتُ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
قالِ :
ك ِبهَا خَطِيَئةً» رواه مسلم.
ط عنْ َ
رفَعكَ اللّ ُه ِبهَا درجةً ،وح ّ

صفْوانَ عبدِ اللّه بن بُسْرٍ السلَ ِميّ ،رضي اللّه عنه ،قال :قال رسولُ اللّه
 -108الرابع عشر :عن أب َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّمَ « :خيْ ُر النّاسِ مَن طالَ ع ُمرُه َوحَسُنَ عملُه» رواه الترمذي ،وقال حديثٌ حسنٌ.
َ
«بُسْر» :بضم الباءِ وبالسي الهملة.
 -109الامس عشر :عن أنسٍ رضي اللّه عنه ،قال :غَاب عمّي َأنَسُ ب ُن النّضْرِ رضي اللّ ُه عنه ،عن قِتالِ
بدرٍ ،فقال :يا رسولَ اللّه غِبْت عن أوّلِ قِتالٍ قَات ْلتَ الُشرِكِيََ ،لئِنِ اللّ ُه أ ْشهَ َدنِي قتالَ الشركي َليُ ِريَنّ اللّهُ ما
ك مِمّا صنَع َهؤُلءِ َيعْن أصْحَابَه وأبرأُ
أصنعُ ،فلما كانَ يومُ أُح ٍد انْكشَفَ الُسْلِمُون فقال :الّلهُ ّم أعْتَ ِذرُ إليْ َ
ك مِمّا صن َع َهؤُلَءِ يعن الُشْرِكِيَ ثُ ّم َتقَ ّدمَ فَا ْسَتقْبَلَ ُه سعْ ُد بْ ُن مُعاذٍ ،فَقالَ :يا سعْ ُد بْ َن معُا ٍذ الْجّنةُ ورَبّ
إَليْ َ
الكعْبةِِ ،إنِى أجِدُ رِ َيهَا مِنْ دُونِ أُ ُحدٍ .قال سعْدٌ :فَمَا ا ْستَط ْعتُ يا رسول اللّه ماصنَعَ ،قَا َل أنسٌ :فَوج ْدنَا بِهِ
ضرْبةً بِالسّيفِ ،أوْ َط ْعَنةً ِب ُرمْحٍ ،أو رمْي ًة بِسهْمٍ ،ووجدْناهُ قَد ُقتِ َل وَمثّ َل بِهِ الُشرِكُونَ فَما عرفَهُ
ِبضْعا وثانِيَ َ
أَحدٌ إِلّ أُ ْختُ ُه بِبنَانِهِ .قال أنسٌُ :كنّا نَرى أوْ نَظُ ّن أنّ هَ ِذ ِه اليَة نزَلتْ فيهِ وَفِي أشْباهِهِ[ :مِ َن ا ُلؤْ ِمنِيَ رِجالٌ
صدقُوا ما عَاهَدُوا اللّه علَيهِ] [الحزاب ]23 :إل آخرها .متف ٌق عليه.
قولهَ« :ليُريَنّ اللّهُ» رُوى بضم الياءِ وكسر الراءِ ،أي َليُ ْظهِرنّ اللّهُ ذَلِكَ لِلنّاسِ ،و ُروِى بفتحهما ،ومعناه
ظاهر ،واللّه أعلم.
 -110السادس عشر :عن أب مسعود ُع ْقَبةَ بن عمر ٍو النصاريّ البدريّ رضي اللّ ُه عنه قال :لّا نَزََلتْ آيةُ
ق بِشَيْءٍ َكثِيٍ َفقَالُوا :مُراءٍ ،وجاءَ َرجُلٌ آ َخرُ َفَتصَ ّدقَ
الصّدَقةِ ُكنّا ُنحَامِ ُل عَلَى ُظهُورِنا .فَجَاءَ رَجُلٌ َفَتصَ ّد َ
ي مِ َن ا ُلؤْ ِمنِيَ فِي الصّدَقَاتِ
ع هَذَاَ ،فنَزََلتْ {الّذِينَ يَ ْلمِزُونَ الُ ّط ّوعِ َ
ِبصَاعٍ فقالُوا :إنّ اللّه َل َغنِ ّي عَنْ صا ِ
وَالّذِينَ َل يَجِدُونَ إلّ ُجهْ َدهُمْ} [التوبة  ]79الية .متفقٌ عليه.
ق با.
حمِلُ أَ َح ُدنَا على َظهْ ِرهِ بِالجْ َرةَِ ،ويََتصَ ّد ُ
ي يَ ْ
«ونُحَامِلُ» بضم النون ،وبالاءِ الهملة :أَ ْ
لوْلَنّ ،عن َأبِي ذَرّ
 -111السابَع عشر :عن سعيدِ ب ِن عبدِ العزيزِ ،عن رَبيعةَ بنِ يزيدَ ،عن َأبِي إدريس ا َ
ل عََليْ ِه وسَلّم فيما يَ ْروِى عَنِ اللّ ِه تبار َك وتعال أنه قال:
ُجنْدُبِ بنِ ُجنَا َدةَ ،رضي اللّ ُه عنه ،عن النِّبيّ صَلّى ا ُ
ل تَظالُوا ،يَا ِعبَادِي كُّلكُم ضَالّ إِلّ مَنْ
«يا عِبَادِي ِإنّي َح ّرمْتُ الظّ ْل َم عَلَى َنفْسِي َو َجعَ ْلتُهُ َبْيَنكُمْ ُمحَرّما َف َ
هَ َدْيتُهُ ،فَا ْستَهْدُون أهْدكُمْ ،يَا ِعبَادي ُكّلكُمْ جائعٌ إِلّ منْ أطعمتُه ،فاسْتطْعمون أطعمْكم ،يا عبادي كلكم

سكُمْ ،يَا ِعبَادِي إّنكُ ْم تُخْ ِطئُونَ بِالّليْ ِل وَالّنهَارِ َوأَنَا أ ْغفِرُ ال ّذنُوبَ َجمِيعا،
س ْوتُهُ فَا ْسَتكْسُون أكْ ُ
عَارٍ إ ّل مِنْ كَ َ
ضرّي َفَتضُرّون ،وَلَ ْن َتبُْلغُوا َن ْفعِي َفَتْنفَعُون ،يَا ِعبَادِي َلوْ
فَا ْسَت ْغفِرُون أ ْغفِرْ َلكُمْ ،يَا عِبَادِي إِّنكُمْ لَ ْن َتبُْلغُوا ُ
َأ ّن أوّلَكُمْ وآخِركُمْ ،وَإنْسَكُ ْم وَ ِجّنكُمْ كَانُوا عَلَى أتقَى قلبِ رجلٍ واح ٍد منكم ما زادَ ذلكَ فِي مُلكي شيئا،
سكُم وجنكُمْ كَانوا عَلَى أ ْفجَرِ َق ْلبِ رَجُ ٍل وَاحِ ٍد ِمْنكُ ْم مَا َنقَصَ ذَلِكَ
يا ِعبَادِي لو َأنّ أوّلكم وآخرَكُم وإن َ
سكُمْ َو ِجنّكُمْ ،قَامُوا فِي صَعي ٍد وَاحدٍ ،فَسألُون
مِ ْن مُ ْلكِي َشيْئا ،يَا عِبَادِي َلوْ أَنّ َأوّلَكُ ْم وَآخِركُ ْم وَإنْ َ
خيَطُ إِذَا أُ ْدخِ َل البَحْرَ ،يَا ِعبَادِي
ك مِمّا ِعنْدِي إِلّ َكمَا ََينْ ُقصُ الِ ْ
فَأعْ َطيْتُ كُ ّل إنْسانٍ مَسْأَلتَهُ ،مَا َن َقصَ ذَلِ َ
حمِدِ اللّهَ ،ومَ ْن وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ َفلَ
إنّما ِهيَ أعْمَاُلكُمْ أُ ْحصِيهَا َلكُمْ ،ثُ ّم أوَفّيكُ ْم إيّاهَا ،فَ َم ْن وَجَدَ َخيْرا فَ ْليَ ْ
يَلُومَنّ إ ّل َنفْسَهُ» .قَا َل سعيدٌ :كان أبو إدريس إذا حدّثَ بذا الديث َجثَا عَلَى رُكبتيه .رواه مسلم .وروينا
عن المام أحد بن حنبل رحه اللّه قال :ليس لهل الشام حديث أشرف من هذا الديث.

ب الثّ على الزدياد من الي ف أواخِر العُمر
 -12با ُ
قال اللّه تعال  { :أول نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير }
قال ابن عباس والحققون :معناه :أول نعمركم ستي سنة ،ويؤيده الديث الذي سنذكره إن شاء اللّه
تعال .وقيل معناه :ثان عشرة سنة .وقيل :أربعي سنة .قاله السن والكلب ومسروق ،ونقل عن ابن
عباس أيضا ،ونقلوا أن أهل الدينة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعي سنة تفرغ للعبادة .وقيل هو :البلوغ.
وقوله تعال { :وجاءكم النذير } قال ابن عباس والمهور :هو النب صَلّى ال ّلهُ َعلَ ْيهِ َوسَلّم .وقيل:
الشيب .قاله عكرمة وابن عيينة وغيها ،وال أعلم.
ل عََليْ ِه وسَلّم قال :
 -112وأمّا الحاديث فالوّل  :عن َأبِي هريرة رضي اللّه عنه  ،عن النِّبيّ صَلّى ا ُ
ي سنةً » رواه البخارى.
«أعْذَرَ اللّهُ إل امْرِىءٍ أخّرَ أجلَه حت بَل َغ ِستّ َ
قال العلما ُء معناه  :لَ ْم يتْركْ لَه عُذْرا إذ أ ْمهَلَهُ ه ِذهِ الُ ّدةَ  .يُقال  :أعْذَرَ الرّجُلُ إذا بل َغ الغاية ف اْلعُذْرِ .

 -113الثان  :عن ابن عباس  ،رضي اللّه عنهما  ،قال  :كان عمر رضي اللّه عنه يُدْخِلُن مَع أشْياخ بْدرٍ ،
فَكأ ّن ب ْعضَهُ ْم وجدَ فِي نفسه فقال ِ :ل َم يَدْخُ ُل هَذِا معنا ولنَا أبْنَاء ِمثْلُه ،؟ فقال عمرُ ِ :إنّهُ من حْيثُ
ت أنّه دعان يوْمئِذٍ إِلّ ِليُرِيهُمْ قال  :ما تقولون ف قول
ت َي ْومٍ فَأدْخلَن معهُمْ  ،فما رَأيْ ُ
عِل ْمتُمْ  ،ف َدعَان ذا َ
ضهُمْ  :أمِ ْرنَا نَحْ َمدُ اللّ َه ونَسَْت ْغفِره إذَا نَصرنَا
اللّه تعال  { :إذا جا َء َنصْرُ اللّ ِه واْلفَتْحُ} [الفتح  ] 1 :فقال بَع ُ
وَفتَحَ عَلْينَا  .وس َكتَ بعضهُمْ فلم يقُلْ شيئا فقال ل  :أكَذلك تقول يا ابنَ عباس ؟ فقلت  :ل  .قال فما
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،أعْلمَه له قال  { :إذا جَا َء َنصْرُ اللّ ِه والْفتحُ}
تقول ؟ قلت  :هُو أجلُ رسولِ اللّه صَلّى ا ُ
ك واسْت ْغفِ ْرهُ ِإنّه كا َن َتوّابا} [ الفتح  ] 3 :فقال عمر رضي اللّه
سبّ ْح بِحمْدِ َربّ َ
وذلك علمة أجلِك { فَ َ
عنه  :ما أعْلَم منها إ ّل ما َتقُول  .رواه البخارى .
ل عََليْ ِه وسَلّم صلةً بعْد َأنْ
صلّى رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -114الثالث  :عن عائشةَ رضي اللّه عنها قالت  :ما َ
نزََلتْ عَليْهِ { إذَا جَا َء نصْرُ اللّ ِه واْل َفتْ ُح } إلّ يقول فيها ُ « :سبْحانك رّبنَا وبِح ْم ِدكَ  ،الّلهُمّ ا ْغفِرْ ل »
متف ٌق عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم ُيكْثِر أ ْن َيقُول فِي ركُوعِه و ُسجُو ِدهِ
صلّى ا ُ
وف رواية الصحيحي عنها  :كان رسول اللّه َ
ُ « :سبْحانَكَ الّلهُمّ رّبنَا وَبمْ ِدكَ  ،اللّه ّم اغْفِرْ ل » يتأوّل اْلقُرْآن .
ي  :يعْمل مَا ُأمِ َر بِهِ ف الْقُــرآنِ ف قولِهِ تعال { :فَسبّحْ بِحمْدِ ربّكَ
معن  « :يتأوّل اْلقُرُآنَ » أ ْ
واستَ ْغفِ ْرهُ } .
ل عََليْ ِه وسَلّم يُ ْكثِ ُر أنْ يَقو َل قبْلَ َأنْ يَمُوتَ ُ « :سبْحانَكَ الّلهُمّ
صلّى ا ُ
وف رواية لسلم  :كان رسولُ اللّه َ
ت الّت أرَاكَ
ك »  .قالت عائشةُ  :قلت  :يا رسولَ اللّه ما ه ِذ ِه الكِلمَا ُ
وبِحْم ِدكَ  ،أسَْت ْغفِركَ وأتُوبُ إلَيْ َ
أحْدثْتَها تَقولا ؟ قــال ُ « :جعَِلتْ لِي علمةٌ ف أمّت إذا رَأيتُها قُلتُها {إذَا جَا َء َنصْرُ اللّ ِه واْل َفتْحُ } إل
آخر السورة».
ل عََليْ ِه وسَلّم ُي ْكثِ ُر مِنْ َقوْلِ ُ « :سبْحانَ اللّ ِه وبَمْ ِدهِ  .أسَْت ْغفِ ُر
وف رواية له  :كان رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
اللّه َوَأتُوبُ إَليْه »  .قالت  :قلت  :يا رسولَ اللّه  ،أَرَاكَ تُ ْكثِ ُر مِنْ َقوْل ُ :سبْحَانَ اللّهِ وبمْ ِدهِ  ،أسْت ْغفِر اللّه
ت مِن َقوْلِ ُ :سبْحانَ اللّهِ
ل َمةً فِي ُأمّت فَِإذَا رأيْتُها أ ْكثَرْ ُ
وأتُوبُ إليْهِ ؟ فقال  « :أخْبن ربّي أنّي سَأرَى ع َ

وبَ ْم ِدهِ  ،أ ْسَتغْفِرُ اللّه وَأتُوبُ إَليْهِ َ :فقَدْ َرَأيْتُها{ :إذَا جَا َء َنصْرُ اللّ ِه والْ َفتْ ُح } َفتْ ُح َم ّكةَ  { ،ورأْيتَ النّاس
ك واسْتَغفِ ْرهُ إنّ ُه كانَ توّابا } .
ي ْدخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أ ْفوَاجًا  ،فَسبحْ بمْدِ ربّ َ
ل عََليْهِ
 -115الرابع  :عن أنسٍ رضي اللّ ُه عنه قال  :إنّ اللّه ع ّز وج ّل تَاب َع الو ْحيَ على رسول اللّه صَلّى ا ُ
وسَلّم َقبْ َل وَفَاتِهِ  ،حتّى ُتوُفّى أ ْكثَ َر مَا كَانَ اْلوَ ْحيُ  .متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم ُ « :يبْعثُ كُ ّل عبْدٍ
 -116الامس  :عن جابر رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
على ما مَاتَ عَليْهِ » رواه مسلم .

 -13باب ف بَيان كثرةِ طرق الي
قال اللّه تعال  { :وما تفعلوا من خي فإن اللّه به عليم } .
وقال تعال  { :وما تفعلوا من خي يعلمه اللّه } .
وقال تعال  { :فمن يعمل مثقال ذرة خيا يره } .
وقال تعال  { :من عمل صالا فلنفسه } .
واليات ف الباب كثية.
ي العْمالِ
 -117الوّل  :عن َأبِي ذرّ ُجنْدَبِ بنِ ُجنَا َدةَ رضي اللّه عنه قال  :قلت يا رسولَ اللّه ،أ ّ
سهَا ِعنْد
لهَادُ فِي َسبِيلِهِ » ُ .ق ْلتُ  :أيّ الرّقَابِ أفْضَلُ ؟ قال  « :أْنفَ ُ
أ ْفضَلُ ؟ قال  « :الِيانُ بِاللّهِ  ،وَا ِ
أهِْلهَا  ،وأكثَ ُرهَا ثَمَنا »  .قُ ْلتُ  :فَِإنْ لَمْ أفْعلْ ؟ قال  « :تُعيُ صَانِعا أ ْو َتصْنَعُ ل ْخ َرقَ » ُق ْلتُ  :يا رسول
ك».
ف شَ ّر َك عَن النّاسِ فَِإنّها صدق ٌة ِمنْكَ على نَفسِ َ
ض الْعملِ ؟ قال  « :تَكُ ّ
ت عَ ْن َبعْ ِ
ض ُعفْ ُ
اللّه أرَأيتَ إنْ َ
متف ٌق عليه .
« الصانِ ُع » بالصّاد الهملة هذا هو الشهور  ،و ُروِى « ضَائعا » بالعجمة  :أيْ ذَا ضياع مِنْ فقْ ِر أوْ
ق »  :الّذي ل يُتق ُن ما يُحاوِلُ ِفعْلهُ .
عِيا ٍل  ،ونْحو ذلكَ « والخْ َر ُ

صبِحُ على كلّ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال ُ :ي ْ
 -118الثان  :عن َأبِي ذرّ رضي اللّه عنه أيضا أنّ رسُولَ اللّهِ َ
لمَى مِنْ أَ َحدِكُمْ صدَقةٌ َ ،فكُ ٌل تَسِبيْحةٍ صَدقةٌ  ،وكُلّ تْمِي َدةٍ صدَقةٌ  ،وكُ ّل تْلِيَلةٍ صَدَقةٌ  ،وك ّل َت ْكبِي ٍة
ُس َ
ئ مِنْ ذَلكَ رَكعَتَانِ يرْ َك ُعهُما مِ َن الضّحى »
جزِ ُ
صدََق ٌة  ،وأمْ ٌر بالعْرُوفِ صدَق ٌة  ،وَنهْ ٌي عَنِ ا ُلْنكَرِ صدَق ٌة  .ويُ ْ
َ
لمَى » بضم السي الهملة وتفيف اللم وفتح اليم  :ال ْفصِلُ .
سَ
رواه مسلم  « .ال ّ
سُنهَا وسّيُئهَا
ت عََليّ أعْمالُ ُأمّت ح َ
ض ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :عُرِ َ
 -119الثّالثُ عنْهُ قال  :قال النب صَلّى ا ُ
فو َجدْتُ ف مَحاسِ ِن أعْماِلهَا الذَى يُماطُ عن الطّرِيقِ  ،وَو َجدْتُ ف مَساوَى ِء أعْمالِها النّخَا َع ُة َتكُونُ فِي
الَسْجِدِ َل تُدْفَنُ » رواه مسلم .
 -120الرابع عنه  :أ ّن ناسا قالوا  :يا رسُولَ اللّهِ َ ،ذهَب أهْلُ ال ّدثُور بالجُورِ  ،يُصَلّونَ كَمَا ُنصَلّى ،
َوَيصُومُونَ َكمَا َنصُومُ َ ،ويََتصَدّقُونَ َب ُفضُو ِل أمْوَالِمْ قال « :أوَ َليْس َقدْ َجعَلَ َلكُ ْم مَا َتصَدّقُو َن بِ ِه  :إنّ ِبكُلّ
حمِيدةٍ صدقةً  ،وك ّل ِتهْلِيَلةٍ صَدَقةً  ،وأم ٌر بالعْرُوفِ صدقةٌ ،
حةٍ صَدَقةً ،وكُ ّل تَكبِيةٍ صدقة  ،وك ّل تَ ْ
سبِي َ
تَ ْ
وَن ْهىٌ ع ِن الُنْكر صدقةٌ وف ُبضْعِ أحدِكُمْ صدقةٌ » قالوا  :يا رسولَ اللّهِ أيأت أح ُدنَا َش ْهوَتَه  ،ويكُونُ لَه فيها
أجْر ؟ ،قال « :أرأْيتُمْ لو وضَعهَا ف حرامٍ أَكَانَ عليهِ وِ ْزرٌ ؟ فكذلكَ إذا وضَعهَا ف اللَ ِل كانَ لَهُ أ ْجرٌ»
رواه مسلم .
« ال ّدثُورُ »  :بالثا ِء الثلثة  :الموالُ  ،واحِدُها َ :دثْرٌ .
ف َشيْئا وَلوْ أنْ
 -121الامس  :عنه قال  :قال ل النبّ صلى اللّه عليه وآله وسلم َ « :ل تَحقِر ّن مِن العْرُو ِ
ت ْلقَى أخَاكَ بِوجهٍ طلِي ٍق » رواه مسلم .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم « :كُ ّل ُسلَمَى
 -122السادس  :عن َأبِي هريرة رضي اللّه عنه قال  :قال رسُولُ اللّه َ
حمِلُهُ
مِ َن النّاسِ عَليْهِ صدَقةٌ كُ ّل َي ْومٍ تَ ْطلُعُ فيه الشّ ْمسُ  :تعدِ ُل بيْن الْثنَيْنِ صدََق ٌة  ،وتُعِيُ الرّجُلَ ف داّبتِهِ  ،فَت ْ
لةِ صدَقةٌ ،
صَ
عََلْيهَا  ،أوْ ترْفَعُ لَهُ عَلْيهَا متَاعَهُ صدقةٌ  ،والكلمةُ ال ّطيّبةُ صدَقةٌ ،وبِكُلّ َخ ْط َوةٍ تْشِيها إل ال ّ
صدَقةٌ » متفق عليه .
َوتُميطُ الذَى عَن الطرِيق َ

ل عََليْهِ وسَلّم « :إنّهُ
ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي اللّه عنها قالت  :قال رسُول اللّه صَلّى ا ُ
ي وثلثاَئةِ َم ْفصِلٍ  ،فَمنْ َكبّر اللّه  ،وحِدَ اللّه َ ،وهَلّلَ اللّه  ،وسبّحَ
خُلِقَ كُ ّل إنْسانٍ مِنْ بن آدم علَى ِستّ َ
ف أوْ
س أ ْو َشوْ َكةً أوْ عظْما عن طَرِي ِق النّاسِ  ،أوْ أمر بعرُو ٍ
اللّه واستَ ْغفَر اللّه  ،وعَزلَ حَجرا ع ْن طَرِي ِق النّا ِ
ح نفْسَهُ عنِ النّارِ » .
ي والثّلَثائة  ،فَِإنّ ُه يُمْسي َيوْمئِ ٍذ وَقَد زَحز َ
نى ع ْن ُمْنكَ ٍر  ،عَددَ السّتّ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :منْ غدَا إل الَسْجِدِ أو رَاحَ  ،أعدّ اللّهُ لَهُ ف
صلّى ا ُ
 -123السابع  :عنه عن الَنِبيّ َ
الّنةِ نُزُلً ُكلّمَا غَدا أوْ رَاحَ » متف ٌق عليه .
ق ومَا ُيهَيّأ للضّيفِ .
« النّزُل »  :القُوتُ والرّ ْز ُ
حقِرنّ جا َرةٌ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :يا نِسَاء الُسْلِماتِ َل تَ ْ
صلّى ا ُ
 -124الثامن  :عنه قال  :قال رسولُ اللّه َ
لِجارِتهَا وَلوْ ِف ْرسِ َن شاةٍ » متف ٌق عليه .
قال الوهري  :الفِ ْرسِ ُن مِ َن الْبعِيِ  :كالافِ ِر مِنَ الدّاّبةِ  ،قال  :و ُربّمَا ا ْسُتعِي ف الشّاةِ
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :الِيَا ُن بِضْ ٌع وَسْبعُونَ  ،أوْ بِضْ ٌع َو ِستّو َن َش ْعَبةً
صلّى ا ُ
 -125التاسع  :عنه عن النب َ
 :فَأفْضُلهَا قوْلُ لَ إلَهَ إلّ اللّهُ  ،وَأ ْدنَاهَا إمَا َطةُ الذَى عنِ الطّرِيقِ  ،وَاليَاءُ ُشعْب ٌة مِ َن الِيانِ » متف ٌق عليه .
شعْبةُ »  :القطْعة .
« البضْ ُع » من ثلثة إل تسعةٍ  ،بكسر البا ِء وقد ت ْفتَحُ  « .وال ّ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قالَ « :بيْنمَا رَجُ ٌل يَمْشِي بطَريقٍ ا ْشتَدّ عَليْهِ
 -126العاشر  :عنه أن رسول اللّه َ
ث َيأْكُلُ الثّرَى مِ َن اْلعَ َطشِ  ،فقال الرّ ُجلُ :
اْلعَطشُ  ،فَوجد بِئرا فَنَ َل فيها فَشَربَ  ،ثُمّ خرج فإِذا ك ْلبٌ يله ُ
ش ِمثْ َل الّذِي كَانَ َق ْد بَلَ َغ ِمنّي َ ،فَنزَ َل اْلبِئْرَ فَملَ ُخفّه مَا ًء ثُمّ َأمْسَكَه بِفيهِ ،
َلقَدْ بَل َغ هَذَا اْلكَ ْلبُ مِ َن العط ِ
ش َكرَ اللّهُ لَه َف َغفَرَ لَه .قَالُوا :يا رسولَ اللّه ِإنّ َلنَا ف اْلبَهَائِم أَجْرا ؟ َفقَالَ « :ف
سقَى اْلكَ ْلبَ  ،فَ َ
حتّى رِقيَ فَ َ
كُلّ َكبِدٍ َرطْبةٍ أَجْ ٌر » متف ٌق عليه .
شكَر اللّه لهُ َف َغفَرَ لَه  ،فَأدْ َخلَه الْجّنةَ » .
وف رواية للبخاري  « :فَ َ

وف رواية َلهُما َ « :بْينَما كَ ْلبٌ يُطيف بِر ِكّيةٍ قَدْ كَا َد يقْتُلُه الْع َطشُ إِ ْذ رأتْه ب ِغيّ مِ ْن َبغَايا بَنِي ِإسْرَائيلَ ،
س َقتْهُ َف ُغفِر َلهَا بِهِ».
ت مُوَقهَا فا ْستَقت لَ ُه بِهِ  ،فَ َ
َفنَ َز َع ْ
ف »  :يَدُورُ َحوْلَ « رَ ِكّيةٍ » َو ِهيَ اْلِبئْرُ .
خفّ َ « .ويُطِي ُ
« الْمُوقُ »  :الْ ُ
ل َيتَقَّلبُ فِي الْجّنةِ فِي
ل عََليْهِ وسَلّم قال َ « :لقَد رَأْيتُ رَ ُج ً
صلّى ا ُ
شرَ  :عنْ ُه عن النب َ
 -127الْحادي ع َ
ي »  .رواه مسلم .
شَجرةٍ قطَعها مِ ْن َظهْرِ الطّريقِ كَاَنتْ ُتؤْذِي الْمُسلِمِ َ
وف رواية  « :مرّ ر ُج ٌل ِبغُصْ ِن شَجر ٍة عَلَى َظهْرِ طرِيقٍ َفقَالَ  :واللّهِ ُلنَحّيّ هذا ع ِن الْمسلِمِيَ ل
جّنةَ » .
ُيؤْذِيهُمْ  ،فأُ ْدخِ َل الْ َ
شكَر اللّهُ
وف رواية لما  « :بْينَما رجُلٌ يْشِي بِطري ٍق وجد غُصْن َش ْوكٍ علَى الطّرِيقِ  ،فأخّرُه ف َ
لَهُ  ،فغَفر لَ ُه » .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :م ْن توضّأ فأحَسَ َن اْلوُضُوءَ  ،ثُمّ
صلّى ا ُ
 -128الثّان عشَر  :عنْه قالَ  :قَال رسولُ اللّه َ
س الْحصا فَقد َلغَا »
أتَى الْجُمعةَ  ،فَاستمع وأنْصتَ ُ ،غفِر لَ ُه ما بْينَهُ وبيْ َن الْجُمعةِ وزِياد ُة ثَلَث ِة أيّامٍ  ،ومَ ْن م ّ
رواه مسلم .
ضأَ الْعبْدُ الْمُسْلِم  ،أو الْ ُم ْؤمِنُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال  « :إذَا تَو ّ
 -129الثّالثَ عَشر  :عنْه أن رسولَ اللّه َ
فغَسلَ وجْههُ خرج مِ ْن وَ ْجهِهِ كُلّ خطِيئةٍ نظر إِلَْيهَا بعين ِه مَ َع الْماءِ  ،أ ْو مَعَ آخِر قَطْ ِر الْماءِ  ،فَإِذَا غَسَل يديهِ
خَرج مِ ْن يديْهِ ُكلّ خَ ِطْيَئةٍ كانَ بطشْتهَا يداهُ مع الْمَاءِ أَو مع آ ِخرِ قَطْرِ الْماءِ  ،فَإِذَا غسلَ رِجليْهِ خَر َجتْ كُلّ
شتْها رِ ْجلُه مع الْماءِ َأوْ مع آخِرِ َقطْ ِر الْمَاءِ َحتّى يْرُج نقِيا من ال ّذنُوبِ» رواه مسلم .
خَ ِطْيَئةٍ م َ
س  ،والْجُ ُم َعةُ إِلَى
ت الْخَ ْم ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :الصّلوا ُ
 -130الرّابعَ عشرَ  :عنه عن رسول اللّه صَلّى ا ُ
جمُعةِ  ،ورمضانُ إِلَى رمضانَ مُكفّرَاتٌ ِلمَا بيَنهُنّ إِذَا اجْتنِبَت الْكَبائِرُ » رواه مسلم
الْ ُ

ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أل أدّلكَم على ما يَ ْمحُو اللّ ُه بِهِ
 -131الْخَامسَ عشر :عنه قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
الْخَطايا  ،ويرَْف ُع بِهِ الدّرجاتِ ؟ » قالوا  :بلى يا رسُولَ اللّهِ  ،قال  « :إسباغ اْلوُضوءِ على الْ َمكَا ِرهِ وكَثْرةُ
الْخُطَا إِلَى الْمسَا ِجدِ  ،واْنتِظَا ُر الصّل ِة بعْدِ الصّلةِ  ،فَذِلكُمُ ال ّربَاطُ » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم
 -132السّادسَ عشرَ  :عن َأبِي موسى الشعري رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
 « :منْ صلّى اْلبَرْديْنِ دَ َخ َل الْجّنةَ » متفقٌ عليه .
« البْدَا ِن »  :الصّبْ ُح واْلعَصْرُ .
ض الْعبْدُ َأوْ سافَر ُكتِب
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِذَا م ِر َ
 -133السّابِعَ عشَر  :عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
لَ ُه ما كا َن يعْم ُل ُمقِيما صحيِحا » رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :كُلّ معرُوفٍ
شرَ  :عنْ جابرٍ رضي اللّه عنه قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -134الثّامنَ ع َ
صدَقةٌ » رواه البخاري  ،ورواه مسلم مِن رواية حذَي َفةَ رضي اللّه عنه .
س غَرْسا إلّ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ما مِ ْن مُسِْل ٍم َيغْرِ ُ
 -135التّاسع عشر  :عنْهُ قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
كانَ ما أُكِلَ مِنْهُ لهُ صدقةً  ،وما ُس ِرقَ ِمنْه لَه صدَقةً  ،ول يرْزؤه أَحَدٌ إلّ كَانَ له صدقةً» رواه مسلم  .وف
سلِم غرسا َ ،فَيأْكُلَ ِمنْهُ إِنسانٌ ول دابةٌ ول طَيٌ إلّ كانَ له صدَقةً إِلَى َيوْ ِم اْلقِيَامة
رواية له  « :فَل يغْرِس الْمُ ْ
».
وف رواية له  « :ل يغْرِس مُسلِم غرْسا  ،ول يزْرعُ زرْعا  ،فيأْكُل ِمنْه ِإنْسانٌ وَل داّب ٌة ول شَيْءٌ إلّ كَانَتْ
لَه صدقةً  ،ورويَاه جيعا مِ ْن رواية َأَنسٍ رضي اللّه عنه .
قولُهُ  « :يرْ َز ُؤ ُه » أي َ :ينْقُصهُ .
ل عََليْهِ
ب الَسْجِدِ فبَلغَ ذلك رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
 -136ال ْعشْرُونَ  :عنْهُ قالَ  :أَراد بنُو سَِلمَة أَن يْنتَقِلوا قُرْ َ
ب الْمَسْجِدِ ؟ » َفقَالُوا َ :نعَمْ يا رسولَ اللّ ِه
وسَلّم َ ،فقَالَ َلهُمْ ِ « :إنّه قَ ْد بََل َغنِي َأّنكُمْ تُرِيدُونَ َأنْ َتْنَتقِلُوا قُر َ
َقدْ أَرَ ْدنَا ذلكَ  ،فَقالَ  « :بَنِي سَلِمةَ ديارَكُ ْم  ،تكْتبْ آثَارُ ُكمْ  ،دِياركُم  ،تُ ْكَتبْ آثارُكُ ْم » رواه مسلم .

وف روايةٍ  « :إِ ّن ِبكُلّ خَطْوةٍ درجةً » رواه مسلم  .ورواه البخاري أيضا بِمعنَا ُه مِ ْن روايةِ َأَنسٍ رضي اللّه
عنه .
و « بنُو سَِل َمةَ » بكسر اللم  :قبيلة معروفة من الَنصار رضي اللّه عنهم  ،و «آثَارُهُمْ» خُطاهُمْ .
شرُونَ  :عنْ َأبِي الْ ُمنْذِر أُبّ بنِ كَعبٍ رضي اللّه عنه قال  :كَان رجُلٌ ل َأعْلمُ رجُل
 -137الْحَادي والْ ِع ْ
ج ِد ِمنْهُ  ،وكَانَ ل ُتخْ ِطئُ ُه صلةٌ َفقِيل لَه َ ،أوْ فقُ ْلتُ لهَُ :ل ْو ا ْشتَرْيتَ حِمارا ترْ َكبُهُ ف
َأْبعَ َد مِ َن الْمَسْ ِ
سجِدِ ِ ،إنّي أُرِيدُ َأ ْن ُيكْتَب لِي مْشَايَ إِلَى
الظّلْماءِ  ،وف ال ّر ْمضَاءِ َفقَالَ  :ما يسُ ّرنِي أَن منْزِلِي إِلَى جنْب الْم ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :قَدْ جع اللّهُ لكَ
الْمَسْجد  ،ورُجُوعِي إِذَا رج ْعتُ إِلَى َأهْلِي  ،فقالَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ذلِكَ كُلّ ُه » رواه مسلم .
ض الّتِي أَصَاَبهَا الْحرّ الشّديدُ.
سبْت »  « .الر ْمضَاءُ » الَ ْر ُ
ك مَا احْت َ
وف روايةٍ  « :إِنّ لَ َ
 -138الثّان والْعشْرُونَ  :عنْ َأبِي مم ٍد عبدِ اللّهِ ب ِن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما قال  :قال رسول
خصَْل ٍة ِمنْها رجاءَ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :أَرْبعُونَ َخصْلةً أَعلها منِيح ُة اْل َعنْزِ ،ما مِ ْن عامَلٍ يعملَ بِ َ
اللّه َ
َثوَاِبهَا وَتصْدِيقَ م ْوعُو ِدهَا إِلّ َأدْخلَهُ اللّ ُه ِبهَا الْجّنةَ » رواه البخارى.
« الْمنِيحةُ » َ :أ ْن ُيعْ ِطيَهُ ِإيّاهَا ليأْكُل لبَنهَا ثُ ّم يَر ّدهَا إِليْهِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم
صلّى ا ُ
ت الّنِبيّ َ
س ْع ُ
 -139الثّالثُ والْعشْرونَ  :عَنْ عدِيّ بنِ حاتِمٍ رضي اللّه عنه قال ِ :
يقول  « :اّتقُوا النار وَلوْ بِش ّق تَمْرةٍ » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَا ِمنْكُ ْم مِنْ َأحَدٍ إِ ّل سيُكَلّمُه ربّه َليْس
وف رواية لما عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
َبْينَهُ وبََينَهُ تَ ْرجُمَان  ،فَينْظُرَ َأيْم َن ِمنْهُ فَل يَرى إِلّ مَا َقدّم  ،وينْظُر أشأمَ ِمنْ ُه فل يَرَى إلّ ما قَ ّدمَ  ،وَينْظُر َبيْنَ
ي َديْهِ فَل يَرى إ ّل النّا َر تِ ْلقَا َء َو ْجهِهِ  ،فاّتقُوا النّا َر ول ْو بِشِ ّق تَمْرةٍ ،فَ َمنْ لَ ْم يَجدْ َفبِكَِلمَة طّيَبةٍ » .
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :إنّ اللّه
 -140الرّابِعِ والْعشرونَ  :عنْ َأَنسٍ رضي اللّه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
لَيْضَى عَ ِن الْ َعبْدِ َأنْ َيأْكُ َل الَكَْلةَ فيحْم َد ُه علْيهَا َ ،أوْ يشْربَ الشّ ْرَبةَ فيحْم َد ُه علْيهَا » رواه مسلم .

« وَالَكْلَة » بفتح المزة  :وهي اْلغَدوة َأ ِو الْعشوة .
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :عَلَى كُلّ
شرُونَ  :عن َأبِي رضي اللّه عنه  ،عن النب صَلّى ا ُ
 -141الْخَامِسُ والْع ْ
ق »  :قَال  :أَ َرَأْيتَ ِإ ْن
مُسِْلمٍ صدق ٌة » قال  :أَ َرَأْيتَ ِإنْ لَ ْم يَجدْ ؟ قالَ  « :يعْمَل بِيَديِهِ فَيْنفَعُ نَفْسَه َوَيتَص ّد ُ
خْيرِ
لَمْ يسْتطِعْ ؟ قال ُ :يعِيُ ذَا الْحَا َج ِة الْملْهوفَ » قالَ  :أَرَأيْت ِإنْ لَمْ يسْتَطِعْ قالَ  « :يَ ْأمُ ُر بِا َلعْرُوفِ َأوِ الْ َ
» قالَ  :أَرَأْيتَ ِإنْ لَ ْم يفْعلْ ؟ قالْ « :يُمْسِكُ عَنِ الشّرّ فَِإّنهَا صدَقةٌ » متف ٌق عليه .

 -14باب ف القتصاد ف العبادة
قال اللّه تعال  { :طه ،ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى } .
وقال تعال  { :يريد اللّه بكم اليسر ول يريد بكم العسر } .
ل عََليْ ِه وسَلّم دخَ َل عليْها و ِعنْدها امْرَأةٌ قال  :م ْن هَ ِذهِ ؟
 -142عن عائشةَ رضي اللّ ُه عنها أَن النب صَلّى ا ُ
قالت  :هَ ِذهِ فُلنَة تَذْكُ ُر مِنْ صَلِتهَا قالَ  « :مَ ُه عليكُمْ بِما تُطِيقُون َ ،فوَاللّه ل يَ َملّ اللّهُ حتّى تَ َملّوا وكَانَ
أَ َحبّ الدّينِ إَِليْهِ ما دا َومَ صَا ِحبُهُ عَليْ ِه » متفقٌ عليه .
« ومهْ » َكلِمة َنهْى وزَ ْجرٍ  .و َمعْن « ل يلّ اللّ ُه » أي  :ل َيقْطَ ُع ثَوابَهُ عْنكُ ْم وَ َجزَاءَ َأعْمَاِلكُمْ ،
وُيعَامُِلكُ ْم مُعامَلةَ الْمالّ َحتّى تَملّوا َفَتتْرُكُوا  ،فَيْنَبغِي لكُمْ َأنْ َتأْخُذُوا ما تُطِيقُونَ ال ّدوَامَ عَليْهِ َليَدُو َم َثوَابُهُ َلكُمْ
وَفضْلُه عََلْيكُمْ .
سأَلُو َن
ل عََليْ ِه وسَلّم ي ْ
ج الّنبِيّ صَلّى ا ُ
 -143وعن أَنسٍ رضي اللّه عنه قال  :جا َء ثَلث ُة رهْطِ إِلَى ُبيُوتِ أَزْوا ِ
ل عََليْهِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فَلَمّا أُخبِروا كَأّنهُ ْم َتقَالّوْها وقالُوا  :أَين نَحْ ُن مِ ْن الّنبِيّ صَلّى ا ُ
صلّى ا ُ
ع ْن ِعبَا َد ِة الّنِبيّ َ
وسَلّم قَ ْد ُغفِر لَ ُه ما َتقَدّم مِنْ َذْنبِهِ وما َتأَخّرَ  .قالَ أَحَ ُدهُمْ َ :أمّا َأنَا فأُصلّي الليل أَبدا  ،وقال ال َخرُ َ :وأَنا
أَصُومُ ال ّدهْرَ أبدا ول أُفْ ِطرُ  ،وقالَ الخرُ  :وأَنا اعْتَ ِز ُل النّسا َء فل َأتَزوّجُ أَبدا ،فَجاءَ رسول اللّه صَلّى الُ
عََليْ ِه وسَلّم إَليْهمْ فقال َ « :أْنتُمُ الّذِينَ ُق ْلتُمْ كذا وكذَا ؟ ،أَما واللّهِ ِإنّي لَخْشَاكُمْ للّ ِه َوَأْتقَاكُم له لكِن أَصُومُ
س ِمنّى» متفقٌ عليه.
ج النّسَاءَ ،فم ْن رغِب عن ُسّنتِي فَلَي َ
َوأُفْ ِطرُ َ ،وأُصلّي َوأَرْقُدَ ،وأَتَ َز ّو ُ

ك الْ ُمتَنَ ّطعُونَ » قاَلهَا
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :هَلَ َ
 -144وعن ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه أن النبّ صَلّى ا ُ
ثلثا  ،رواه مسلم .
« الْ ُمتَن ّطعُونَ »  :الْمُتعمّقونَ الْمُشَدّدُون فِي َغيْ ِر موْضَ ِع التّشْدِيدِ .
سرٌ  ،ولنْ يشادّ الدّينُ إلّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال ِ :إنّ الدّينَ يُ ْ
صلّى ا ُ
 -145عن َأبِي هريرة رضي اللّه عنه النب َ
غَلَبه فسدّدُوا وقَا ِربُوا َوأَبْشِرُوا  ،واسْتعِينُوا بِالْغدْو ِة وال ّروْح ِة وشَيْ ٍء مِن الدّلْج ِة » رواه البخاري .
وف رواية له « سدّدُوا وقَا ِربُوا واغْدوا ورُوحُوا  ،وشَيْء مِنَ الدّلْجةِ  ،اْل َقصْد الْقصْد َتبُْلغُوا » .
قوله  « :الدّي ُن » هُو مرْفُوعٌ عَلَى ما لَ ْم يُسَمّ فَاعِلُهُ  .وروِي مَْنصُوبا  ،وروِيَ « :لَ ْن يُشَادّ الدّينَ َأحَ ٌد » ..
ك الْمُشَادّ ع ْن ُمقَاو َمةِ الدّينِ ِل َكثْرةِ
ي  :غََلبَه الدّي ُن َوعَجزَ ذل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِ ّل غََلبَهُ »  :أَ ْ
وقوله صَلّى ا ُ
جةُ »  :آخِرُ الّليْلِ  .وَهَذا
طُرقِهِ  « .واْلغَدْو ُة » سيْرُ َأوّ ِل الّنهَارِ « .وَال ّروْح ُة »  :آ ِخ ُر الّنهَا ِر «والدّلْ َ
ت نشا ِطكُمْ  ،وفَراغِ قُلُوِبكُمْ
استَعارٌة  ،وتَ ْمثِيلٌ  ،ومعْناهُ  :ا ْسَتعِينُوا عَلَى طَاعةِ اللّهِ عز وجلّ بالَعْمالِ فِي و ْق ِ
ق يَسيُ ف هَذهِ ا َلوْقَاتِ
بيثُ تًسْتلذّو َن اْلعِبا َد َة ول تسـأَمُونَ م ْقصُودَكُمْ  ،كَما أَ ّن الْمُسافِ َر الْحا ِذ َ
وَيستَريِ ُح هُو ودابّتُهُ فِي َغيْ ِرهَا  ،فيصِ ُل الْمقْصُود ِب َغيْ ِر تَعبٍ  ،واللّهُ أَعلم .
سجِدَ فَِإذَا حْب ٌل مَمْدُو ٌد بَيْ َن
ل عََليْ ِه وسَلّم الْم ْ
 -146وعن أَنسٍ رضي اللّهُ عنه قال  :دَخَ َل الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ت َتعََل َقتْ بِهِ  .فقال الّنبِيّ صَلّى الُ
السّا ِرَيَتيْنِ فقالَ  « :ما هَذَا الْحبْلُ ؟ قالُوا  ،هَذا حبْلٌ ِل َزْينَبَ فَإِذَا فَترَ ْ
عََليْ ِه وسَلّم ُ « :حلّوهُ ِ ،لُيصَلّ أَحدُ ُك ْم نَشَاطَهُ  ،فَإِذا فَترَ فَلْيْقُ ْد » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إِذَا َن َعسَ أَحدُكُمْ وَ ُه َو
 -147وعن عائشة رضي اللّه عنها أن رسول اللّه صَلّى ا ُ
ستَ ْغفِرُ
بي ْ
س ل يَدْرِي لعلّ ُه يذ َه ُ
ب عَنْ ُه النّ ْومُ  ،فإِن أَحدَكم إِذَا صلّى وهُو نَا َع ٌ
ُيصَلّي  ،فَ ْليَرُْقدْ َحتّى يَ ْذ َه َ
ب نَفْسَ ُه »  .متفقٌ عليه .
س ّ
فيَ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم
 -148وعن َأبِي عبد اللّه جابر بن سُ َرةَ رضي اللّ ُه عنهما قال ُ :كنْتُ أُصَلّي مَعَ النبّ صَلّى ا ُ
الصَّلوَاتِ َ ،فكَاَنتْ صلتُهُ قَصدا وخُ ْطَبتُه َقصْدا » رواه مسلم .
ي َبيْنَ الطّو ِل وَالْ ِقصَرِ .
قولُهُ َ :قصْدا  :أَ ْ

صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َبيْن
حْي َفةَ وَهبِ بْنِ عبد اللّه رضي اللّ ُه عنه قال  :آخَى الّنِبيّ َ
 -149وعن َأبِي ُج َ
سَ ْلمَانَ وَأبِي الدّ ْردَاءِ  ،فَزَارَ س ْلمَانُ َأبَا الدّرْدَاءِ َ ،ف َرأَى ُأمّ الدّ ْردَاء ُمَتبَذَّلةً فقالَ  :ما َشأْنُكِ؟ قاَلتْ  :أَخْوكَ
صنَعَ لَه َطعَاما  ،فقالَ لَهُ  :كُلْ فَِإنّي صَائِمٌ  ،قالَ :
َأبُو الدّردا ِء لْيسَ له حَاجةٌ فِي ال ّدنْيَا َ .فجَاءَ َأبُو الد ْردَاءِ َف َ
ما أَنا بآكلٍ َحتّى تأْكلَ َ ،فأَكَلَ  ،فَلّمَا كانَ الّليْلُ َذ َهبَ َأبُو الدّرْداءِ يقُوم فقال لَه  :نَمْ َفنَام  ،ثُمّ َذ َهبَ َيقُوم
فقالَ لَه  :نَمْ  ،فَلَمّا كان من آخرِ الّليْلِ قالَ سلْمانُ  :قُم النََ ،فصَّليَا َجمِيعا  ،فقالَ له سَ ْلمَانُ  :إِنّ ل َربّكَ
صلّى
ك عََليْكَ حقّا  ،ولهلِك عََليْكَ َحقّا َ ،فأَعْطِ كُلّ ذِي َحقّ َحقّه َ ،فَأتَى الّنِبيّ َ
عََليْكَ َحقّا َ ،وِإنّ لَنفْسِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :صَ َدقَ س ْلمَانُ » رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم فَذَكر ذلكَ لَه  ،فقا َل النِّبيّ صَلّى ا ُ
اُ
ل عََليْهِ وسَلّم
صلّى ا ُ
 -150وعن َأبِي ممد عبدِ اللّ ِه بن عمرو بنِ العاص رضي اللّه عنهما قال  :أُخْ َب الّنِبيّ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ« :أنْتَ
شتُ َ ،فقَالَ رسُول اللّه صَلّى ا ُ
أنّي أَقُول  :وَاللّهِ لَصومَ ّن النّهَارَ  ،ولَقُومنّ الّليْ َل ما ع ْ
ستَطِيعُ ذلِكَ َ ،فصُمْ
ك ل تَ ْ
ت وُأمّي يا رسولَ اللّه  .قَالَ « :فَإِن َ
الّذِي َتقُول ذلك ؟ َفقُلْت له  :قَدْ قُلتُه بَأبِي َأنْ َ
ك مثْلُ صِيامٍ ال ّدهْرِ ُقلْت :
شهْ ِر ثَلَثةَ َأيّامٍ فَِإنّ الْحسَن َة بعَشْرِ َأ ْمثَالَا  ،وذل َ
وأَفْط ْر  ،ونَ ْم وَقُمْ  ،وَصُ ْم مِنَ ال ّ
فَِإنّي أُطيق أ ْفضَلَ منْ ذلكَ قالَ  :فَص ْم َيوْما َوأَفْط ْر َيوْ َميْنِ  ،قُلْت  :فَِإنّي ُأطُيق أ ْفضَلَ مِنْ ذلكَ  ،قَالَ « :
صيَامِ »  .وَف رواية  « :هوَ
صيَام دَاوود صلى ال عليه وسلمَ ،وهُو أَعْدَل ال ّ
َفصُم َيوْما َوأَفْط ْر يوْما  ،فَذلكَ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل أَ ْفضَلَ منْ
صلّى ا ُ
أَ ْفضَ ُل الصّيامِ » َفقُ ْلتُ فَِإنّي ُأطِيقُ أَ ْفضَ َل مِنْ ذلكَ  ،فقال رسول اللّه َ
ل عََليْهِ وسَلّم أَ َحبّ إِلّ منْ َأهْلِي َومَالِى.
صلّى ا ُ
ذلك» وَلنْ أَكْونَ قَب ْلتُ الثّلَث َة الَيّا ِم اّلتِي قال رسولُ اللّه َ
ك تَصو ُم النّهَا َر وَتقُومُ الّليْلَ ؟ » قلت  :بلَى يَا رسول اللّهِ  .قال  « :فَل
وف روايةٍ  « :أَلَمْ أُ ْخبَرْ َأنّ َ
َتفْعل  :صُ ْم وأَفْط ْر  ،ونَ ْم وقُمْ فَِإ ّن لَسَدكَ عَليْكَ حقّا  ،وِإنّ لعْيَنيْكَ عََليْكَ َحقّا َوِإنّ ل َزوْجِكَ عَليْكَ َحقّا ،
شرَ َأمْثَاِلهَا ،
ك ِبكُلّ حَسَنةٍ ع ْ
َوِإنّ ل َزوْركَ عََليْكَ َحقّا  ،وإِنّ بَسْبكَ َأ ْن َتصْومَ فِي كُلّ َشهْ ٍر ثَلَثةَ َأيّامٍ  ،فَِإنّ لَ َ
صيَا َم َنبِيّ
شدّ َد عََليّ  ،قُ ْلتُ  :يا رسول اللّه ِإنّي أَ ِجدُ ُق ّوةً ،قال  « :صُمْ ِ
شدّدْتُ فَ ُ
صيَامُ الدّهْرِ» ف َ
فَإِذن ذلك ِ
ف الدهْرِ » َفكَان عَبْدُ اللّ ِه يقول بعْد مَا
صيَامُ داودَ؟ قال ِ « :نصْ ُ
اللّهِ دا ُو َد وَل تَز ْد عََليْهِ» قلت :وما كَان ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم .
َكبِر  :ياَلْيَتنِي َقبِ ْلتُ رُخْصةَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
وف رواية  « :أَلَمْ أُ ْخبَرْ َأنّك تصُومُ ال ّدهْرِ َ ،وتْقَ َرُأ اْلقُرْآنَ كُلّ َليْلَة ؟ » َفقُ ْلتُ  :بَلَى يا رسولَ اللّهِ  ،ولَ ْم
ص ْو َم َنبِيّ اللّهِ داودَ َ ،فِإنّه كَانَ َأعْبَ َد النّاسِ  ،واقْرأْ اْلقُرْآنَ ف كُ ّل َشهْرٍ
أُ ِردْ بذلِكَ إِلّ الْخْيرَ  ،قَالَ َ « :فصُمْ َ

» قُلْت  :يَا َنبِيّ اللّهِ ِإنّي ُأطِيق أَفْضل مِنْ ذلِكَ ؟ قَالَ  « :فَا ْقرَأه فِي كُ ّل عِشرِي َن » قُلْت  :يَا نبّ اللّهِ ِإنّي
ُأطِيق أَ ْفضَل مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ « :فَاقْ َرْأهُ فِي كُ ّل عَشْر » ُقلْت  :يَا َنِبيّ اللّهِ ِإنّي ُأطِيق أَفْضلَ مِنْ ذلِكَ ؟ قَالَ :
ل عََليْ ِه وسَلّم « :
ك » فَشَدّدْتُ فَشُدّ َد عََليّ  ،وقَالَ لِي الّنبِيّ صَلّى ا ُ
« فَا ْق َرأْه ف كُ ّل َسبْعٍ وَلَ تَ ِز ْد عَلَى ذَلِ َ
ل عََليْهِ وسَلّم فََلمّا َكبِرْتُ
صلّى ا ُ
ك عُمُرٌ قالَ َ :فصِرْت إِلَى الّذِي قَالَ لِي النِّبيّ َ
ك يَطُول بِ َ
ِإنّكَ َل تَدْرِي لَعلّ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم .
صةَ َنِبيّ اللّهِ َ
ت أنّي َقبِلْت ر ْخ َ
َودِدْ ُ
وف رواية َ « :وإِنّ لوَلَ ِدكَ عَليْكَ َحقّا » وف روايةٍ  :ل صَامَ من صَا َم ا َلبَدَ » ثَلثا  .وف روايةٍ « :
ب الصّلةِ إِلَى اللّ ِه َتعَالَى صَلةُ دَاوُدَ  :كَانَ يَنَا ُم ِنصْفَ اللّيلِ ،
صيَامُ دَاوُدَ َ ،وأَ َح ّ
ب الصّيَامِ إِلَى اللّه َتعَالَى ِ
أَ َح ّ
َوَيقُومُ ثُُلثَهُ َ ،وَينَامُ سُ ُدسَهُ  ،وَكَانَ َيصُومُ يوْما وُيفْطِ ُر َيوْما  ،وَل َيفِرّ إِذَا لقَى » .
سأَُلهَا عَ ْن
سبٍ  ،وكَا َن َيَتعَاهَدُ َكنّتهُ أي  :امْ َرأَة ولَ ِدهِ فَي ْ
حنِي َأبِي امْ َرَأةً ذَاتَ ح َ
وف رواية قَالَ َ :أْنكَ َ
ك عليه
َبعِْلهَا َ ،فَتقُولُ لَهُ ِ :نعْمَ الرّجْ ُل مِنْ رجُل َل ْم يَ َطأْ لنَا فِرَاشا ولَ ْم يُفّتشْ لنَا َكنَفا ُمنْذُ َأَتيْنَاهُ فَلَمّا طالَ ذَلِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  .فقَالَ  « :الْقَن به » فلَقيتُهُ َبعْدَ ذلكَ َفقَالَ  « :كيفَ َتصُومُ ؟ »
ذكَرَ ذلِكَ لِلّنبِيّ صَلّى ا ُ
حوَ مَا َسبَق وكَان يقْ َرُأ عَلَى بعْض َأهْلِه
ختِم ؟ » قلتُ :كُلّ لَيلة  ،وذَكَر َن ْ
ف تَ ْ
ُق ْلتُ كُ ّل َيوْم  ،قَالَ  « :وَكيْ َ
سبُ َع الّذِي يقْرؤهُ  ،يعْرضُ ُه مِن الّنهَارِ لِيكُون أَخفّ عَليِهِ بِالّليْل َ ،وإِذَا أَراد أَ ْن َيَتقَوّى أَفْطَر َأيّاما َوأَحصَى
ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم .
وصَام ِمثَْلهُنّ كَراهِيةَ أَن يتْرُك شيئا فارقَ علَي ِه النّبِي صَلّى ا ُ
كُ ّل هذِه ال ّروَايات صحيِح ٌة ُمعْظَ ُمهَا فِي الصّحيحيْنَ وقلي ٌل مْنهَا ف أَحَ ِدهِما .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال
ي اْلكَاتِب أَحدِ ُكتّابِ رسول اللّه صَلّى ا ُ
 -151وعن َأبِي رْب ِعيّ حْنظَلةَ بنِ الرّبيع الُسيدِ ّ
 :لَقينَي َأبُو َبكْر رضي اللّه عنه فقال َ :كيْفَ َأْنتَ يا حنْظَلةُ ؟ قُ ْلتُ  :نَافَقَ حنْ َظَلةُ  ،قَالَ ُ :سبْحانَ اللّه ما
ل عََليْ ِه وسَلّم يُذكّ ُرنَا بالْجّن ِة والنّا ِر كَأنّا رأْيَ عي  ،فَإِذَا
صلّى ا ُ
تقُولُ ؟ُ : ،ق ْلتُ  :نَكُونُ ِعنْد رسول اللّه َ
ت نَسينَا َكثِيا قال َأبُو
ج وَالَوْل َد وَالضّيْعا ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم عافَسنَا الَ ْزوَا َ
صلّى ا ُ
خَرجنَا مِ ْن ِعنْدِ رسولِ اللّهِ َ
بكْر رضي اللّه عنه  :فَواللّهِ ِإنّا لنَ ْلقَى ِمثْ َل هَذَا فانْطل ْقتُ َأنَا َوَأبُو َبكْر حت دخَ ْلنَا عَلى رسول اللّه صَلّى الُ
ل عََليْهِ وسَلّم « :ومَا ذَاكَ؟» ُق ْلتُ:
عََليْ ِه وسَلّم  .ف ُق ْلتُ نافَقَ حْنظَلةُ يا رسول اللّه  ،فقالَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ي العَيْنِ فَِإذَا خَ َر ْجنَا مِنْ عِنْ ِد َك عَافَسنَا الَزوَاج
يا رسولَ اللّه نُكو ُن ِعنْدكَ تُذَكّ ُرنَا بالنّا ِر والْجَنةِ كََأنّا رأْ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم« :وَالّذِي َنفْسِي بِي ِدهِ أن َل ْو تَدُومُونَ
ضيْعاتِ نَسِينَا َكثِيا  .فقال رسولُ اللّه َ
والوْلَ َد وال ّ

عَلَى مَا َتكُونُو َن ِعنْدِي وَفِي الذّكْر لصَافَحتْكُ ُم اللِئ َكةُ عَلَى ُف ُرشِكُم وف طُرُِقكُم  ،وََلكِنْ يا حْنظََل ُة ساعةً
وساعةً » ثَلثَ مرّاتٍ  ،رواه مسلم .
خ ُطبُ ِإذَا ُه َو بِر ُجلٍ قَائِمٍ ،
ل عََليْ ِه وسَلّم يَ ْ
 -152وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال  :بيْنما الّنبِيّ صَلّى ا ُ
فسأَ َل َعنْهُ َفقَالُوا َ :أبُو ِإسْرائيلَ نَذَر أَ ْن َيقُومَ فِي الشّمْس وَل ي ْقعُ َد  ،ول يستَظِ ّل ول يَتكَلّ َم  ،ويصومَ  ،فَقالَ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مُرُوهُ فَ ْلَيَتكَلّمْ وْليَستَظِلّ وْليُتِمّ ص ْومَ ُه » رواه البخاري .
الّنبِيّ صَلّى ا ُ

 -15باب الحافظة على العمال
قال اللّه تعال { :أل يأن للذين آمنوا أن تشع قلوبم لذكر اللّه وما نزل من الق ،ول يكونوا كالذين
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم المد فقست قلوبم } .
قال تعال { :ث قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مري وآتيناه النيل ،وجعلنا ف قلوب الذين
اتبعوه رأفة ورحة ،ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إل ابتغاء رضوان اللّه ،فما رعوها حق رعايتها }
.
قال تعال { :ول تكونوا كالت نقضت غزلا من بعد قوة أنكاثا } .
قال تعال { :واعبد ربك حت يأتيك اليقي } .
وأما الحاديث فمنها حديث عائشة :وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه .وقد سبق ف الباب
قبله (حديث رقم . )142
ل عََليْ ِه وسَلّم « :م ْن نَامَ عَ ْن
 -153وعن عمرَ بن الطاب رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ي صل ِة الْفَجِر وَصـلةِ الظهرِ  ،كُتب لَ ُه كأَنا قرَأ ُه مِن الّليْلِ
حِ ْزبِ ِه مِنَ الّليْل  ،أَو عَنْ َشيْ ٍء ِمنْهُ َفقَرأَه ما ب َ
» رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم :
صلّى ا ُ
 -154وعن عبدِ اللّه بنِ عمرو ب ِن العاص رضي اللّه عنهما قال  :قال ل رسولُ اللّه َ
« يَا عبْدَ اللّه ل َتكُ ْن مِثلْ فُلنٍ  ،كَا َن يقُومُ الّليْلَ َفتَركَ قِيامَ الّليْل » متف ٌق عليه

ل عََليْ ِه وسَلّم إذَا فَاَتتْ ُه الصّلةُ مِنْ الّليْلِ
 -155وعن عائشةَ رضي اللّه عنها قالت  :كان رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
مِ ْن وجعٍ َأوْ غيْ ِرهِ  ،صلّى مِ َن الّنهَا ِر ثنْتَى عشْ َرةَ ركع ًة » رواه مسلم .

 -16باب المر بالحافظة على السّنّة وآدابِها
قال اللّه تعال { :وما آتاكم الرسول فخذوه ،وما ناكم عنه فانتهوا } .
قال تعال { :وما ينطق عن الوى ،إن هو إل وحي يوحى } .
قال تعال { :قل إن كنتم تبون اللّه فاتبعون يببكم اللّه ،ويغفر لكم ذنوبكم } .
قال تعال { :لقد كان لكم ف َرسُول ال ّل ِه أسوة حسنة لن كان يرجو اللّه واليوم الخر } .
قال تعال { :فل وربك ل يؤمنون حت يكموك فيما شجر بينهم ،ث ل يدوا ف أنفسهم حرجا ما
قضيت ،ويسلموا تسليما } .
قال تعال { :فإن تنازعتم ف شيء فردوه إل اللّه والرسول إن كنتم تؤمنون بال واليوم الخر } .
قال العلماء :معناه :إل الكتاب والسنة.
قال تعال { :من يطع الرسول فقد أطاع اللّه } .
قال تعال { :وإنك لتهدي إل صراط مستقيم } .
قال تعال { :فليحذر الذين يالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } .
قال تعال  { :واذكرن ما يتلى ف بيوتكن من آيات اللّه والكمة }  .واليات ف الباب كثية.
وأما الحاديث:
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال َ « :دعُونِي ما تَرَكُتكُمْ:
 -156فا َلوّلُ  :عنْ َأبِي هُ َرْي َرةَ رضي اللّه عنه عن النبّ َ
ِإنّما َأهْلَكَ من كَانَ قبْلكُم َكثْرةُ ُسؤَالِهمْ  ،وَا ْختِلُفهُ ْم عَلَى َأنْبيائِهمْ ،فَإِذا َنهَْيُتكُمْ عنْ شَيْءٍ فا ْجَتِنبُوهُ َ ،وإِذا
َأمَ ْرُتكُ ْم بأَمْرٍ َف ْأتُوا ِمنْهُ ما ا ْستَ َط ْعتُمْ » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه
ض بْ ِن سَا ِريَة رضي اللّه عنه قال َ :وعَ َظنَا رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -157الثّان  :عَنْ َأبِي نَجِي ٍح اْلعِرْبا ِ
ت ِمْنهَا اْل ُعيُون  ،فقُ ْلنَا  :يا رَسولَ اللّه َكَأنَهَا م ْوعِ َظةُ ُم َو ّدعٍ
ب وَذَرََف ْ
ت ِمْنهَا اْلقُلُو ُ
وسَلّم َموْعِ َظ ًة بليغةً وَجَِل ْ
صنَا  .قال  « :أُوصِيكُ ْم ِبَتقْوى اللّه ،وَالسّمْعِ وَالطّا َع ِة وإِ ْن َتأَمّر عََليْكُ ْم َعبْدٌ حبشيٌ َ ،وأَنّ ُه مَ ْن َي ِعشْ
َفَأوْ ِ

ي  ،عضّوا عََلْيهَا بالنّواجِذِ ،
خُلفَاءِ الرّاشِدِي َن الْ َمهْ ِديّ َ
سنّت َو ُسّنةِ الْ ُ
ِمْنكُمْ فَسَيى ا ْختِلفا كثِيا َ .فعََلْيكُ ْم ب ُ
ت ا ُلمُورِ فَِإنّ كُ ّل بِ ْد َعةٍ ضلَلةٌ » رواه أبو داود  ،والترمذِي وقال حديث حسن صحيح .
وِإيّاكُ ْم ومُحْدثَا ِ
« النّواجِ ُذ » بالذال العجمة  :ا َلْنيَابُ  ،وقيلَ  :الَضْرَاسُ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  :كُلّ ُأ ّمتِي يدْ ُخلُو َن
ث  :عَنْ َأبِي هريرة رضي اللّه عنه أَن رسول اللّه صَلّى ا ُ
 -158الثّالِ ُ
الْجّنةَ إِ ّل مَنْ َأبِي »  .قِي َل َومَ ْن َيأَب يا رسول اللّه ؟ قالَ  « :منْ َأطَاعَنِي دَخَلَ الّنةَ  ،ومنْ عصَانِي َفقَدْ َأبِي
» رواه البخاري .
 -159الرّابعُ  :عن َأبِي مسلمٍ  ،وقيلَ َ :أبِي إِيَاسٍ سلَم َة بْ ِن عَمْرو بن الَ ْكوَعِ رضي اللّه عنه َ ،أنّ رَ ُج ً
ل
ل عََليْ ِه وسَلّم بِشِمَالِهِ فقالَ  « :كُ ْل بِيمِينكَ » قَالَ  :ل َأ ْستَطِيعُ  .قالَ  « :ل
أَكَ َل ِعنْدَ رسولِ اللّه صَلّى ا ُ
استطعَت » ما منعَهُ إِلّ اْل ِكبْرُ فَمَا رَفعَها إِلَى فِيهِ  ،رواه مسلم .
س ْعتُ رسولَ اللّه صَلّى الُ
 -160الْخا ِمسُ  :عنْ َأبِي عبدِ اللّه الّنعْمَا ِن بْ ِن بَشيِرٍ رضي اللّه عنهما ،قالِ :
صفُوفَكُمْ َأوْ َليُخَاِلفَنّ اللّه َبيْ َن وُجُوهِك ْم » متف ٌق عليه
عََليْ ِه وسَلّم يقولُ َ « :لتُسَ ّونّ ُ
صفُوَفنَآ َحتّى كَأنّمَا يُسَوي ِبهَا اْلقِدا َ
ح
سوّي ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم يُ َ
وف روايةٍ لِمْسلمٍ  :كان رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ج يَوما  ،فقامَ حتّى كَادَ أَ ْن يكبّرَ  ،فَرأَى رجُل بادِيا صدْ ُرهُ فقالَ « :
َحتّى إِذَا رأَى َأنّا قَ ْد َعقَ ْلنَا عَنْ ُه ثُمّ َخرَ َ
عِبادَ اللّه َلتُس ّونّ صُفوَفكُمْ َأوْ َلُيخَاِلفَنّ اللّه بيْن وُجُو ِهكُ ْم » .
 -161السّادِسُ  :عن َأبِي موسى رضي اللّه عنه قال  :ا ْحتَرق بْيتٌ بالْمدِيَن ِة عَلَى أَهلِ ِه مِنَ الّليْل َفلَمّا حُدّث
شأْنِهمْ قال ِ « :إنّ هَ ِذ ِه النّار عَ ُدوّ لكُمْ  ،فَِإذَا نِ ْمتُمْ َفأَ ْط ِفئُوهَا َعنْكُ ْم »
ل عََليْهِ وسَلّم بِ َ
صلّى ا ُ
رسول اللّه َ
متّف ٌق عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :إِ ّن َمثَل مَا بعَثن اللّه بِهِ م َن اْلهُدَى
صلّى ا ُ
 -162السّابِ ُع َ :عنْهُ قال  :قال رسول اللّه َ
ب اْلكَثِيَ  ،وَكَانَ
ت الْمَا َء فَأنْبَتتِ الْكلَ واْلعُشْ َ
والْعلْمِ كَ َمثَ َل َغْيثٍ أَصَاب أَرْضا فكَاَنتْ طَاِئ َفةٌ طَيَبةٌ  ،قبَِل ِ
ب طَاِئ َفةً أُخْرَى ِ ،إنّمَا
ِمْنهَا أَجَادِبُ أَمس َكتِ الاءَ َ ،فنَفَعَ اللّه با النّاس فَشَربُوا ِمْنهَا وسَ َقوْا وَ َز َرعَوا .وأَصَا َ
ك َمثَ ُل مَنْ َفقُهَ فِي دِينَ اللّه َ ،وَنفَعَه ما بعََثنِي اللّه به َ ،فعَِلمَ
ِهيَ قِيعانٌ ل تُمْسِكُ ماءً وَل ُتْنبِتُ كَل فَذَلِ َ

وعَلّمَ ،وَمث ُل مَنْ لَ ْم َيرْفَ ْع بِذلِكَ َرأْسا وِلَ ْم َي ْقبَلْ هُدَى اللّهِ الذي أُ ْرسِ ْلتُ بِ ِه » متفقٌ عليه  « .فقُ َه » بِضم
شهُورِ  ،وقي َل  :بكَسْ ِرهَا  ،أَيْ  :صارَ َفقِيها .
ف عَلَى الْمَ ْ
اْلقَا ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :مثَلِي ومثَُلكُمْ كَ َمثَل
 -163الثّامِنُ  :عن جابرٍ رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
جزِكُ ْم عَ ِن النارِ  ،وَأْنتُمْ
ش َي َقعْنَ فيهَا و ُهوَ ي ُذّبهُنّ عَنهَا وأَنَا آخذٌ بُ َ
ب وَاْلفَرا ُ
جنَادِ ُ
جعَ َل الْ َ
رجُلٍ َأوْقَ َد نَارا َف َ
َتفَّلتُونَ م ْن يَدِي » رواه مسلمٌ .
حجَزُ» :جَ ْمعُ ُحجْ َزةٍ ،
ف الّذِي يَقعُ ف النّار « .والْ ُ
ش  ،هَذَا ُهوَ ا َلعْرُو ُ
ح ُو الَراد والْفرَا ِ
ب »  :نَ ْ
جنَاد ُ
« الْ َ
وهِي م ْعقِ ُد الِزَار والسّراويلِ .
ل عََليْهِ وسَلّم َأمَر بَِلعْ ِق الَصابِ ِع وَالصحْفةِ وقالِ « :إّنكُــم ل
 -164التّاسعُ  :عَنْهُ َأنْ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
تَدْرُونَ ف َأّيهَا اْلبَرَ َكةَ » رواه مسلم .
ط مَا كَانَ ِبهَا مِنْ َأذًى  ،وَْليَأْكُ ْلهَا  ،وَل يَ َد ْعهَا
وف رواية لَهُ  « :إِذَا وَقَعتْ ُلقْمةُ أَحدِكُمْ َ .ف ْلَيأْخُ ْذهَا فَ ْليُمِ ْ
ي َطعَامِهِ اْلبَر َكةَ » .
شيْطانِ  ،وَل يَمْسَ ْح يَ َد ُه بِالْمَندِيلِ َحتّى يَ ْلعَقَ أَصَابِعهُ  ،فَِإنّهُ ل يدْرِي ف أَ ّ
لَل ّ
حضُ َر ُه ِعنْ َد َطعَامِهِ  ،فَِإذَا
حضُرُ أَحَدكُ ْم ِعنْدَ كُ ّل شَيءٍ مِ ْن َش ْأنِهِ َحتّى يَ ْ
شيْطَا َن يَ ْ
وف رواية له  « :إِنّ ال ّ
شيْطَانِ .
ط مَا كَان ِبهَا منْ أَذًى ،فَلْيأْكُلْها  ،وَل يَ َد ْعهَا لِل ّ
ت مِنْ أَحَدِكُمْ الّلقْ َمةُ َف ْليُمِ ْ
َسقَ َط ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم َب ْوعِ َظةٍ
 -165اْلعَاشِ ُر  :عن ابن عباس  ،رضيَ اللّه عنهما  ،قال  :قَا َم فينَا رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
فقال َ « :أّيهَا النّاسُ ِإنّكُ ْم مشورونَ إِلَى اللّه َتعَالَى ُحفَا َة عُرَاةً غُرْلً { كَمَا بَ َدْأنَا َأوّلَ َخلْ ٍق ُنعِيدُ ُه َوعْدا
ل عََليْهِ
عَلْينَا ِإنّا ُكنّا فَاعِلِيَ } [ النبياء  ]103 :أَل َوِإنّ َأوّ َل الْخَلئِ ِق ُيكْسى َيوْ َم اْلقِيَا َمةِ إِبراهيم صَلّى ا ُ
وسَلّم ،أَل وِإنّ ُه َسيُجَاء بِرِجَا ٍل مِنْ ُأمّتِىَ ،فُيؤْخَ ُذ ِبهِمْ ذَاتَ الشّمال فأَقُولُ :يارَبّ أَصْحَابِي  ،فُيقَالُ ِ :إنّكَ ل
ت عََليْهمْ شَهيدا ما ُدمْتُ فِيه ْم } إِلَى قولِهِ
تَدْرِي مَا أَحْ َدثُوا َبعْ َدكَ َ ،فأَقُول كَما قَا َل اْل َعبْدُ الصّالِحُ  { :وكُْن ُ
 { :العَزِيز الَكي ُم } [ الائدة َ ] 118 ، 117 :فُيقَالُ لِي ِ :إّنهُمْ َل ْم يَزَالُوا م ْرتَدّي َن عَلَى أَعقَاِبهِ ْم مُنذُ
فارَ ْقَتهُمْ » متف ٌق عليه .
ختُونِيَ .
ي َ :غيْ َر مَ ْ
« غُرْ ًل » أَ ْ

 -166الْحَادِي عَشَ َر  :عَنْ َأبِي سعي ٍد عبدِ اللّهِ بنِ ُمغَفّلٍ  ،رضي اللّه عنه  ،قال َ :نهَى رسولُ اللّه صَلّى
صيْدَ  ،ول َيْنكَُأ اْلعَ ُدوّ َ ،وإِنّ ُه َي ْفقَُأ اْلعَيْ َن  ،وَيكْسِرُ السّنّ
ف وقالَ  « :إِنّ ُه ل ي ْقتُلُ ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،عَن الَذْ ِ
اُ
» متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم َنهَى عن الَذْ ِ
ف
وف رواية َ :أنّ قريبا لبْ ِن ُم َغفّلٍ خَ َذفَ َ ،فَنهَاهُ وقال ِ :إنّ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،نهَى َعنْهُ  ،ثُمّ
صلّى ا ُ
صيْدا » ثُمّ عادَ فقالَ  :أُ َح ّدثُكَ أَن رسولَ اللّه َ
وقَالَ ِ « :إّنهَا ل َتصِيدُ َ
خذِفُ ،؟ ل أُكَلّمُكَ أَبدا .
ت تَ ْ
عُدْ َ
حجَرَ َي ْعنِي ا َلسْوَدَ
 -167وع ْن عابسِ بن ربيعةَ قال َ :رَأْيتُ عُ َمرَ بنَ الطاب  ،رضي اللّه عنه ُ ،يقَبّ ُل الْ َ
ل عََليْهِ وسَلّم ُ ،ي َقبّلُكَ
صلّى ا ُ
وَيقُولُ  :إِن َأعْلَمُ َأنّكَ َحجَ ٌر مَا َتْنفَعُ ول َتضُرّ  ،وَلوْل أنّي رَأْيتُ رسولَ اللّه َ
ما َقبّ ْلتُكَ  ..متفقٌ عليه .

 -17باب ف وجوب النقياد لكم ال تعال
وما يقوله من دُعي إل ذلك  ،وُأمِ َر بعروف أو ُنهِيَ عن منكر
قال اللّه تعال { :فل وربك ل يؤمنون حت يكموك فيما شجر بينهم ،ث ل يدوا ف أنفسهم حرجا ما
قضيت ،ويسلموا تسليما } .
وقال تعال { :إنا كان قول الؤمني إذا دعوا إل اللّه ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا :سعنا وأطعنا،
وأولئك هم الفلحون } .
وفيه من الحاديث حديث أب هريرة الذكور ف أول الباب قبله (انظر الديث رقم  )156وغيه من
الحاديث فيه.
ل عََليْ ِه وسَلّم  { :للّهِ ما
ت عَلَى رسولِ اللّه صَلّى ا ُ
 -168عن َأبِي هريرة رضي اللّه عنه  ،قال  :لَمّا نَزََل ْ
ف السّمواتِ َومَا فِي الرض وإن تبدوا مافِي َأْنفُسِكُمْ َأ ْو تُخْفوهُ يُحاسْبكُ ْم بِهِ اللّه} الية [البقرة ] 283
ل عََليْ ِه وسَلّم ،ثُمّ برَكُوا
ل عََليْهِ وسَلّم  ،فأَتوْا رسول اللّه صَلّى ا ُ
ك عَلَى أَصْحابِ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ا ْشتَدّ ذل َ
صلَ َة وَالْجِها َد وَالصّيام وَالصّدقةَ  ،وَقَدَ
عَلَى الرّكَب فَقالُوا  :أَيْ رسولَ اللّه كُّل َفنَا مِ َن الَعما ِل مَا نُطِي ُق  :ال ّ

ل عََليْ ِه وسَلّم َ« :أتُريدُونَ َأ ْن َتقُولوا كَمَا قَالَ
ت عليْكَ هَ ِذ ِه الَيةُ وَل نُطِي ُقهَا  .قالَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ُأنْزل ْ
سعْنا َوَأ َطعْنَا ُغفْرانَك َرّبنَا َوإَِليْكَ الْمصِيُ » فََلمّا
َأهْ ُل الْكِتابَي مِنْ َقبْلكُمْ  :سَ ِم ْعنَا وَعصينَا ؟ بَلْ قُولوا ِ :
ا ْقتَ َرَأهَا اْلقَومُ َ ،وذَل َقتْ ِبهَا أَلْسِنتهُمْ َ ،أنَزلَ اللّه َتعَالَى ف ِإثْرهَا  { :آمنَ ال ّرسُولُ بِما ُأنْزِلَ إِليْهِ مِنْ َربّهِ
ق َبيْنَ أَحَ ٍد مِنْ ُرسُل ِه وَقالوا س ْعنَا َوأَطعْنا ُغفْرَانكَ
وَالْمُؤمِنونَ كُلّ آم َن بِاللّه وَملِئ َكتِهِ وكُتبِه وَ ُرسُل ِه ل نُف ّر ُ
خهَا اللّه َتعَالَى َ ،فأَنْ َزلَ اللّه عَ ّز وَجَلّ  { :ل يُكلّفُ اللّه َنفْسا إِلّ
َرّبنَا َوإَِليْكَ الْمَصيُ } َفلَمّا فعَلُوا ذلك نَسَ َ
ُو ْس َعهَا َلهَا مَا كَسَبتْ وَعََلْيهَا مَا ا ْكتَسَبتْ َ ،رّبنَا ل تُؤاخِ ْذنَا إِ ْن نَسِينَا أَو أَخْ َط ْأنَا } قَالَ َ :نعَمْ { َرّبنَا وَل
حمّ ْلنَا مَال طَاَقةَ َلنَا بِهِ } قَالَ :
حمِ ْل عََلْينَا إِصْرا كَمَا حَ ْلتَ ُه عَلَى الّذِي َن مِنْ َقبِْلنَا } قَالَ :نعَمْ { َرّبنَا ول تُ َ
تَ ْ
َنعَمْ { واعْفُ َعنّا وا ْغفِرْ َلنَا وَارْحَ ْمنَا َأنْت َموْلنَا فاْنصُرنَا عَلَى اْلقَو ِم الْكَافِري َن } قَا َل  :نعَمْ  .رواه مسلم .

 -18باب النّهي عن البِدَع ومُحدثات المور
قال اللّه تعال { :فماذا بعد الق إل الضلل } .
وقال تعال { :ما فرطنا ف الكتاب من شيء } .
وقال تعال { :فإن تنازعتم ف شيء فردوه إل اللّه والرسول }  :أي الكتاب والسنة.
وقال تعال { :وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ،ول تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله } .
وقال تعال { :قل إن كنتم تبون اللّه فاتبعون يببكم اللّه ،ويغفر لكم ذنوبكم } .
واليات ف الباب كثية معلومة.
وأما الحاديث فكثية جدا وهي مشهورة فنقتصر على طرف منها:
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :منْ أَحْدثَ ف َأمْ ِرنَا
صلّى ا ُ
 -169عن عائشةَ  ،رضي اللّه عنها  ،قالت قال رسولُ اللّه َ
هَذَا مَا َلْيسَ ِمنْ ُه فهُو رَ ّد » متف ٌق عليه .
س عََليْهِ َأمْ ُرنَا َفهُو ر ّد » .
وف رواية لسلمٍ  « :مَ ْن عَمِلَ ع َملً َلْي َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،إِذَا خَطَب احْمرّ ْ
ت
 -170وعن جابرٍ  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :كان رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
حكُ ْم ومَسّاكُمْ » وَيقُولُ « :
صبّ َ
عْينَا ُه  ،وعَل ص ْوتُهُ  ،وَاشْتَ ّد َغضَبهُ  ،حتّى َكَأنّهُ ُمنْذِرُ َجْيشٍ َيقُولُ َ « :

صُب َعيْهِ  ،السبَاَبةِ  ،وَاْل ُوسْطَى َ ،وَيقُولَُ « :أمّا َبعْدُ  ،فَِإنّ خَيَ
ُب ِعثْتُ َأنَا والسّاعةُ َكهَاتيْن » َوَيقْرنُ بي أُ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،وشَ ّر الُمُو ِر مُحْدثَاتُهَا وكُ ّل بِ ْد َعةٍ
ي مُحمّد صَلّى ا ُ
الْحَديثَ ِكتَابُ اللّه  ،و َخيْ َر اْلهَدْى هدْ ُ
ضيَاعا ،فَِإلّ
ضَلَل ٌة » ثُ ّم يقُولُ َ « :أنَا َأوْلَى ُبكُلّ ُم ْؤمِن مِ ْن َنفْسِهِ  .مَ ْن تَرَك مَال فَلهْلِهِ َ ،ومَ ْن تَ َركَ َديْنا َأوْ َ
وعََليّ » رواه مسلم .
سّنةِ.
ب الْمُحَافَظ ِة عَلَى ال ّ
وع ِن اْلعِ ْربَاض بن سَا ِرَيةَ  ،رضي اللّه عنه  ،حَدِيثُهُ السّابِقُ ف با ِ

 -19باب ف َم ْن َسنّ سُّنةً حسنةً أو سيئةً
قال اللّه تعال { :والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعي ،واجعلنا للمتقي إماما } .
وقال تعال { :وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا } .
 -171عَنْ َأبَي عَمروٍ جَرير بنِ عبدِ اللّه  ،رضي اللّه عنه  ،قال ُ :كنّا ف صَدْر النّها ِر عِنْد رسولِ اللّه صَلّى
ل عََليْ ِه وسَلّم فَجاء ُه ق ْومٌ ُعرَا ٌة مُجْتاب النّمار أَو اْلعَباءِ ُ .متَقلّدي السّيوفِ عا ّمتُهمْ  ،بل كلهم مِ ْن مُضرَ ،
اُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،لِما َرأَى ِبهِ ْم مِ ْن اْلفَاقة  ،فدخلَ ثُمّ خرج َ ،فأَمر بللً َفأَذّن
فَتمعّر وجهُ رسولِ اللّه صَلّى ا ُ
س وَاحِدةٍ } إِلَى آخِرِ
وأَقَامَ  ،فَصلّى ثُمّ خَطبَ  ،فَقالَ { :يَا َأّيهَا الناسُ اّتقُوا َرّبكُمُ الذي خلقكُ ْم مِنْ نَ ْف ٍ
شرِ  { :يَا َأّيهَا الّذِي َن آمنُوا اتّقُوا اللّه
اليةِ { :إنّ اللّه كَا َن عَلْيكُمْ رَقِيبا}  ،وَالي ُة الُخْرَى اّلتِي ف آخر الْح ْ
ع تَمرِه َحتّى
ولْتنظُ ْر َن ْفسٌ مّا َقدّمتْ ِلغَدٍ} تَصدََّق رَجُ ٌل مِنْ دِينَا ِرهِ مِنْ دِ ْرهَم ِه مِ ْن َث ْوبِهِ مِنْ صَاع ُبرّه مِنْ صَا ِ
قَالَ  :وَلوْ بِش ّق تَمْرةٍ فَجَاءَ رَجُ ٌل مِ ْن ا َلْنصَارِ ِبصُ ّرةٍ كادتْ َكفّ ُه تَعج ُز عَْنهَا  ،بَلْ قَ ْد عَجزتْ  ،ثُ ّم تَتابَعَ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،يَتهلّلُ كََأنّهُ
صلّى ا ُ
النّاسُ َحتّى َرَأْيتُ َكوْميْ ِن مِ ْن طَعامٍ وَثيابٍ  ،حتّى َرأَْيتُ وجْهَ رسولِ اللّه َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَ ْن سَنّ ف الِسْلم سُنةً حَسنةً فَلَهُ َأجْ ُرهَا ،وأَجْرُ منْ
م ْذ َهَبةٌ  ،فقال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ص مِنْ أُجُورهِ ْم شَيءٌ  ،ومَ ْن سَنّ ف ا ِلسْل ِم ُسّنةً سيّئةً كَا َن عَليه وِزْرها
عَم َل ِبهَا مِ ْن َبعْ ِد ِه مِ ْن غَيْرِ أَ ْن ينْ ُق َ
ص مِنْ َأوْزاره ْم َشيْءٌ » رواه مسلم .
َووِز ُر مَنْ عَمِ َل ِبهَا مِنْ بعْده مِ ْن َغيْرِ َأنْ َيْنقُ َ
ف باء ُموَحّ َدةٌ  .والنّمَارُ  :جْ ُع نَ ِمرَةَ ،و ِهيَ  :كِسَا ٌء مِنْ
جتَاب النّمارِ » هُو بالِي ِم وبعد الَلِ ِ
َقوْلُهُ  « :مُ ْ
جوْبُ »  :اْلقَطْعُ ،
ف ُمخَطّط َ .و َم ْعنَى « مُجْتابيها » أَي  :لبِسِيهَا قدْ خَرَقُوهَا ف رؤوسهم  « .والْ َ
صُو ٍ

حتُو ُه وَقَ َطعُوهُ  .وََقوْلهُ « تَ َمعّ َر » هو
َو ِمنْهُ َقوْلُهُ َتعَالَى  { :وثَمْو َد الّذِينَ جَابُوا الصّخْرَ باْلوَا ِد } أَيْ  :نَ َ
صبْرَتيْنِ  .وََقوْلُهُ « :
بالعي الهملة  ،أَيْ َ :تغَيَ  .وََقوْلهَُ « :رَأيْتُ َك ْومَيْ ِن » بفتح الكاف وضمّها  ،أَيْ َ :
حفَه
صّ
َكَأنّه مَ ْذ َهَبةٌ» هـو بالذال العجمةِ  ،وفتح الاءِ والباءِ الوحدة  ،قَالَ ُه اْلقَاضي ِعيَاضٌ و َغيْ ُرهُ  .و َ
شهُورُ
ي  ،والصّحي ُح الْمَ ْ
ضبَطَ ُه الْحُ َميْدِ ّ
ضهُمْ َفقَالَ  « :مُ ْد ُهَنةٌ » بِدَال مهملةٍ وضم الاءِ وبالنون  ،وَكَذَا َ
َب ْع ُ
صفَا ُء وَال ْسِتنَارُة .
ُه َو الَوّلُ  .وَالْ ُمرَا ُد بِهِ عَلَى اْلوَ ْج َهيْنِ  :ال ّ
س ُتقْتَ ُل ظُلما إِلّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ليس مِ ْن ن ْف ٍ
 -172وعن ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه َأنّ النِّبيّ صَلّى ا ُ
كَا َن عَلَى ابنِ آد َم الوّلِ ِكفْ ٌل مِنْ د ِمهَا َلنّهُ كَان َأوّل مَ ْن سَ ّن اْل َقتْلَ » متف ٌق عليه.

 -20باب ف الدللة على خي
والدعاء إل هدى أو ضللة
قال تعال { :وادع إل ربك } .
وقال تعال { :ادع إل سبيل ربك بالكمة والوعظة السنة } .
وقال تعال { :وتعاونوا على الب والتقوى } .
وقال تعال { :ولتكن منكم أمة يدعون إل الي } .
ل عََليْهِ
 -173وعن َأبِي مسعو ٍد عُقَب َة بْن عمْرٍو ا َلنْصَارِيّ رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
وسَلّم  « :مَنْ دَ ّل عَلَى َخْيرٍ فَلهُ مثلُ أَ ْجرِ فَاعِلِهِ » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :منْ َدعَا إِلَى هُدًى كَا َن
 -174وعن َأبِي هريرة رضي اللّه عنه أَن رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
ضلََلةٍ كَانَ عََليْ ِه مِ َن ا ِلثْمِ
ك مِنْ أُجُو ِرهِم َشيْئا  ،ومَنْ َدعَا إِلَى َ
لَ ُه مِ َن الَ ْج ِر ِمثْلُ أُجُورِ م ْن َتبِعَ ُه ل ينْ ُقصُ ذلِ َ
ك مِ ْن آثَا ِمهِ ْم َشيْئا » رواه مسلم.
ِمثْ ُل آثَامِ مَنْ تَِبعَهُ ل ين ُقصُ ذل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َيوْمَ
 -175وعن أَب العباسِ سهل بنِ سعدٍ السّاعِدِيّ رضي اللّه عنه أَن رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
ل َي ْفتَحُ اللّه عَلَى يَ َديْهِ  ،يُحبّ اللّه ورسُولَهُ َ ،ويُحبّهُ اللّه وَ َرسُولُهُ » َفبَاتَ
َخيْبَرَ  « :لعْ ِطيَنّ الرّاَي َة غَدا رَ ُج ً
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  :كُّلهُمْ
س غَ َدوْا عَلَى رسولِ اللّه َ
النّاسُ يَدُوكونَ َليَْلَتهُمْ أَّيهُ ْم ُيعْطَاهَا  .فََلمّا أصب َح النّا ُ

شتَكي َعْينَيْه قال « :
يَرجُو أَ ْن ُيعْطَاهَا  ،فقالَ « :أيْ َن عليّ بنُ أَب طالب ؟ » فَقيلَ  :يا رسولَ اللّه هُو يَ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم ف عيْنيْهِ  ،وَدعا لَهُ َ ،فبَرأَ َحتّى َكأَنْ لَ ْم َيكُنْ
صلّى ا ُ
َفأَ ْرسِلُوا إَِليْهِ » َفُأتِي بِهِ َ ،فبَصقَ رسولُ اللّه َ
بِ ِه وَجعٌ  ،فأَعْطَاهُ الرّايَةَ  .فقال عليّ رضي اللّه عنه  :يا رسول اللّه أُقاتِلُهمْ َحتّى يَكُونُوا ِمثَْلنَا ؟ َفقَالَ « :
اْنفُ ْذ عَلَى رِسلِكَ َحتّى َتنْ ِز َل بِسَاحِتهِمْ ،ثُمّ ا ْد ُعهُمْ إِلَى ا ِلسْلمِ َ ،وأَخْ ْبهُمْ بِمَا ِيبُ مِنْ حقّ اللّه َتعَالَى فِيهِ ،
ك مِنْ حُ ْم ِر الّنعَمَ» متفقٌ عليه.
ل وَاحِدا َخيْرٌ لَ َ
فَواللّه َلنْ َيهْدِيَ اللّه بِكَ َر ُج ً
حهَا ُل َغتَانِ ،
ك » بكسر الراءِ وبفَت ِ
قوله  « :يَدُوكُونَ »  :أَيْ يُوضُونَ ويتحدّثون  ،قوْلُهُ ِ « :رسْلِ َ
وَاْلكَسْرُ أَ ْفصَحُ .
 -176وعن أَنسٍ رضي اللّه عنه أَنْ َفتًى مِنْ َأسَْلمَ قال  :يا رسُولَ اللّه ِإنّي أُرِيد اْلغَ ْزوَ وَليْس َمعِي مَا أَتهّزُ
ل عََليْ ِه وسَلّم
جهّزَ فَ َم ِرضَ » َفَأتَاهُ فقال ِ :إنّ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
بِهِ ؟ قَالَ  « :ائْتِ فُلنا فإِنه َق ْد كانَ تَ َ
ت بِهِ  ،ول ْتبِسِي ِمنْهُ
ت بِهِ  ،فقال  :يا فُلَنةُ أَعْطِيهِ الذي َتهّزْ ُ
ُيقْرئُكَ السّل َم َوَيقُولُ َ :أعْطِن الذي َتهّزْ َ
حبِسِيَ مِنْ ُه َشيْئا َفُيبَا َركَ لَكِ فِيهِ  .رواه مسلم .
َشيْئا  ،فَواللّه ل تَ ْ

ب والتقوى
 -21باب التعاون على ال ّ
قال اللّه تعال { :وتعاونوا على الب والتقوى } .
وقال تعال { :والعصر ،إن النسان لفي خسر ،إل الذين آمنوا وعملوا الصالات ،وتواصوا بالق،
وتواصوا بالصب } قال المام الشافعي رحه اللّه كلما معناه :إن الناس أو أكثرهم ف غفلة عن تدبر
هذه السورة.
ل عََليْ ِه وسَلّم
جهَنّ رضيَ اللّه عنه قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -177عن أَب عبدِ الرحن زيدِ بن خال ٍد الْ ُ
خيْرٍ َفقَ ْد غَزَا» متفقٌ عليه .
ف غَازِيا ف َأهْلِ ِه بِ َ
 :مَنْ جهّ َز غَازِيا ف َسبِيلِ اللّه َفقَ ْد غَزَا َومَنْ خََل َ
ل عََليْهِ وسَلّم َ ،ب َعثَ َبعْثا إِل بَن
 -178وعن َأبِي سعيدٍ الُدْ ِريّ رضي اللّه عنهُ َأنّ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
لِحيا َن مِ ْن هُ َذيْلٍ فقالَ ِ « :لَينْب ِعثْ مِنْ ُكلّ رَ ُجَليْنِ أَحَ ُدهُمَا وَالَجْ ُر َبْيَنهُمَا » رواه مسلم.

ل عََليْ ِه وسَلّم َل ِقيَ ركْبا بال ّروْحَاءِ فقال:
 -179وعن ابنِ عباسٍ رضي اللّه عنهما َأنّ رسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
صِبيّا َفقَاَلتْ :
«مَ ِن الْق ْومُ ؟ » قالُوا  :الُسْلِمُونَ َ ،فقَالُوا  :مَنْ َأْنتَ ؟ قال « :رسولُ اللّه» فَرََف َعتْ إَِليْهِ امْ َرَأةٌ َ
أََلهَذَا حَجّ ؟ قال  « :نَع ْم وَلَكِ أَ ْج ٌر » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم َأنّهُ قال « :الَا ِزنُ الُسِْل ُم
َ -180وعَنْ َأبِي موسى ا َلشْعَرِيّ رضيَ اللّهُ عنه  ،عن النبّ صَلّى ا ُ
ا َلمِيُ الذي ُينَفّذُ ما ُأمِ َر بِهِ َ ،فُيعْطِيهِ كَا ِملً مَوفّرا َ ،طّيَبةً بِ ِه َنفْسُهُ َفيَدَْفعُهُ إِل الذي ُأمِرَ لَ ُه بِهِ أَ َح ُد الَُتصَدَّقيْنِ
» متفقٌ عليه .
وف رواية  « :الذي يُعْطِي مَا ُأمِ َر بِهِ » وضَبطُوا « ا ُلتَصدَّقيْنِ » بفتح القاف مع كسر النون على الّتثِْنَيةِ ،
و َعكْسُهُ عَلَى المْ ِع وكلهُمَا صَحِيحٌ .

 -22باب النصيحة
قال اللّه تعال { :إنا الؤمنون إخوة } .
وقال تعال إخبارا عن نوح صَلّى ال ّلهُ عَلَ ْيهِ َوسَلّم { :وأنصح لكم } وعن هود صَلّى ال ّلهُ عَلَ ْي ِه وَسَلّم:
{ وأنا لكم ناصح أمي } .
وأما الحاديث:
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ« :
 -181فَا َلوّلُ  :عن َأبِي رُقّيةَ تَميمِ بنِ َأوْس الدّارِيّ رضي اللّه عنه َأنّ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ي َوعَا ّمِتهِمْ » رواه مُسْلم .
ح ُة » قُ ْلنَا ِ :لمَنْ ؟ قَالَ « للّه وَِلكِتَابِهِ ولِرسُولِهِ وَلَئ ّم ِة الُسْلِ ِم َ
الدّي ُن النّصِي َ
ل عََليْهِ وسَلّم عَلى :
صلّى ا ُ
 -182الثّان  :عَنْ جرير بْ ِن عبدِ اللّه رضي اللّه عنه قال  :بَاَي ْعتُ رَسولَ اللّه َ
لةِ  ،وإِيتَاءِ الزّكَاةِ  ،وَالنّصْحِ لِك ّل مُسِْلمٍ  .متف ٌق عليه .
إِقَا ِم الصّ َ
ل عََليْهِ وسَلّم قال َ « :ل ُي ْؤمِنُ َأحَدُكُمْ َحتّى
صلّى ا ُ
ث  :عَنْ َأنَس رضي اللّه عنه عن النبّ َ
 -183الثّال ُ
حبّ ِلَنفْسِهِ » متفقٌ عليه .
حبّ لَخِي ِه مَا يُ ِ
يُ ِ

 -23باب المر بالعروف والنهي عَن النكر
قال اللّه تعال { :ولتكن منكم أمة يدعون إل الي ،ويأمرون بالعروف ،وينهون عن النكر ،وأولئك
هم الفلحون } .
وقال تعال { :كنتم خي أمة أخرجت للناس :تأمرون بالعروف وتنهون عن النكر } .
وقال تعال { :خذ العفو ،وأمر بالعرف ،وأعرض عن الاهلي } .
وقال تعال { :والؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض :يأمرون بالعروف ،وينهون عن النكر } .
وقال تعال { :لعن الذين كفروا من بن إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مري ،ذلك با عصوا
وكانوا يعتدون :كانوا ل يتناهون عن منكر فعلوه؛ لبئس ما كانوا يفعلون } .
وقال تعال { :وقل الق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر } .
وقال تعال  { :فاصدع با تؤمر } .
وقال تعال { :فأنينا الذين ينهون عن السوء ،وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون } .
واليات ف الباب كثية معلومة.
وأما الحاديث
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم يقُولُ
سعْتُ رسُولَ اللّه َ
 -184فالَ ّولُ  :عن أَب سعي ٍد الُدْريّ رضي اللّه عنه قال ِ :
ضعَفُ
ستَطِعْ فَبقَلب ِه وَذَلَكَ أَ ْ
ستَط ْع فبِلِسَانِهِ  ،فَِإنْ لَ ْم يَ ْ
 « :مَنْ َرأَى ِمْنكُم ُمنْكرا َفلْيغيّ ْر ُه ِبيَدهِ  ،فَِإنْ لَ ْم يَ ْ
الِيانِ » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :مَا مِ َن َنبِ ّي بعَثَهُ
صلّى ا ُ
سعُودٍ رضي اللّه عنه أَنّ رسولَ اللّه َ
 -185الثّان  :عن ابنِ م ْ
سّنتِهِ ويقْتدُون بَأمْرِه ،ثُمّ ِإنّها تَخْلُفُ مِنْ
ب َيأْخذون بِ ُ
اللّه ف ُأ ّمةٍ َقبْلِي إِلّ كان لَه مِن ُأ ّمتِهِ حواريّون وأَصْحَا ٌ
ف يقُولُون مَا َل يفْعلُونَ  ،وي ْفعَلُون مَا َل ُي ْؤمَرون  ،فَ َمنْ جاهدهُم ِبيَدهِ َفهُو ُم ْؤمِنٌ َ ،ومَنْ
بعْدِهمْ ُخلُو ٌ
جاهدهم بقَ ْلبِهِ َفهُو ُم ْؤمِنٌ  ،ومَنْ جَاهَدهُ ْم بِلِسانِهِ َفهُو ُمؤْمِ ٌن  ،وليس وراءَ ذلِك مِن الِيانِ حّبةُ خرْد ٍل »
رواه مسلم .

ل عََليْهِ
 -186الثالثُ  :عن أَب الولي ِد ُعبَا َدةَ ب ِن الصّا ِمتِ رضي اللّه عنه قال  « :بايعنا رسول اللّه صَلّى ا ُ
ط وا َلكْ َرهِ  ،وَعلى َأثَ َرةٍ عَليْنَا ،وعَلَى أَنْ َل ُننَا ِزعَ ا َلمْ َر
وسَلّم على السّمعِ والطّا َعةِ ف العُسْ ِر وَاليُسْ ِر وا َلنْشَ ِ
َأهْلَهُ إِلّ أَ ْن تَ َروْا ُكفْرا َبوَاحا ِعنْدكُ ْم مِنَ اللّه تعالَى فيه بُرهانٌ  ،وعلى أن نقول بالقّ أينَما ُكنّا ل نافُ ف
اللّه َلوْمةَ لئمٍ » متف ٌق عليه .
شتَرك  ،وَقدْ
ص ْعبِ  « .والَثَرةُ  :ال ْختِصاصُ بالُ ْ
سهْ ِل وال ّ
« النْشَط وا َلكْره » ِب َفتْ ِح مِيميهما  :أَيْ  :ف ال ّ
حتَمِ ُل َت ْأوِيلً .
ي ظَاهِرا َل يَ ْ
ف ثُمّ حاء ُمهْمََلةٌ أَ ْ
سب َق بيَانُها  « .بوَاحا » ب َفتْح الْبَا ِء ا ُلوَحّدة بعْ َدهَا وَاوثُمّ أَلِ ٌ
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ « :مثَ ُل القَائِمِ ف
صلّى ا ُ
 -187الرّابع  :عن النعْمانِ ب ِن بَشيٍ رضي اللّه عنهما عن النبّ َ
حُدودِ اللّه  ،واْلوَاقِعِ فيها كَ َمثَلِ قَو ٍم ا ْستَهَمُوا على سفينةٍ فصا َر بعضُهم أعلهَا وبعضُهم أسفلَها وكانَ الذينَ
ف أسفلها ِإذَا ا ْسَتقَوْا مِنَ الا ِء مَرّوا عَلَى مَنْ َفوَْقهُمْ َفقَالُوا َ :لوْ َأنّا خَرَ ْقنَا ف نَصَيبِنا َخرْقا وَلَ ْم ُنؤْ ِذ مَنْ َفوَْقنَا ،
فَِإ ْن تَرَكُوهُ ْم َومَا أَرادُوا هَلكُوا َجمِيعا  ،وِإنْ أَخَذُوا عَلَى َأيْدِيهِم نَجوْا ونوْا جَمِيعا »  .روا ُه البخاري .
القَائمُ ف حُدودِ اللّه تعَال » َم ْعنَاهُ  :ا ُلنْكِرُ لا  ،القَائمُ ف دف ِعهَا وإِزاَلِتهَا والُرا ُد بِالُدودِ  :مَا نى اللّه َعنْهُ :
«اسَْتهَمُوا »  :ا ْقتَرعُوا .
 -188الامِسُ  :عَنْ ُأ ّم الُ ْؤ ِمنِيَ ُأمّ َسلَمَة ِهنْدٍ بنتِ أَبِي ُأمَّيةَ حُذْي َفةَ رضي اللّه عنها  ،عن النب صَلّى الُ
سَتعْم ُل عَلْيكُمْ ُأمَراءُ َفتَعْرِفُو َن وتنُكِرُونَ فَمِنْ َكرِه فقَ ْد َبرِى َء َومَنْ َأنْكَرَ َفقَ ْد َسلِمَ
عََليْ ِه وسَلّم أنه قال ِ « :إنّهُ يُ ْ
لةَ » رواه
صَ
ض َي َوتَابَعَ » قالوا  :يا َرسُولَ اللّه أَلَ ُنقَاتُِلهُمْ ؟ قَالَ « :لَ ،مَا أَقَامُوا فِيكُمْ ال ّ
 ،وََلكِنْ منْ رَ ِ
مسلم .
ئ مِ َن الِ ِث َوأَدّى َوظِيفَتَهُ  ،ومَنْ َأنْكَرَ
َم ْعنَاهُ  :مَنْ َك ِرهَ ِبقَ ْلبِهِ ولَ ْم يَسْتطِ ْع إْنكَارا ِبيَ ٍد وَل لِسَانٍ َف َق ْد بَرِ َ
ض َي ِب ِفعْلِه ْم وتابعهم َ ،ف ُه َو العَاصي .
ب طَاَقتِهِ َفقَدْ سَلِ َم مِ ْن هَ ِذهِ العصيةِ َ ،ومَنْ رَ ِ
س ِ
بَحَ َ
ل عََليْهِ
حشٍ رضي اللّه عنها َأنّ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ب ِبنْتِ ج ْ
 -189السّادسُ  :عن ُأمّ الْ ُم ْؤمِني ُأ ّم الْحكَم َزيْن َ
ب مِ ْن شَرّ َق ِد اقْتربَ  ،فُت َح الَْي ْومَ مِن ر ْد ِم َيأْجُوجَ
وسَلّم دَ َخ َل عََلْيهَا فَزعا يقُولُ  « :ل إِلهَ إِلّ اللّه  ،ويْلٌ ِللْعر ِ
ك وفِينَا الصّالُونَ ؟ قال
صبُعه ا ِلبْهَا ِم والّتِي تَلِيهَا َ .ف ُق ْلتُ :يَا رسول اللّه َأَنهْلِ ُ
ج ِمثْلُ ه ِذهِ » وَ َحلّ َق بأُ ْ
وَمأْجو َ
خَبثُ » متفقٌ عليه .
َ « :نعَمْ إِذَا َكثُ َر الْ َ

ل عََليْهِ وسَلّم قال ِ « :إيّاكُم
 -190السّابعُ  :عنْ َأبِي سَعيد الْخُ ْدرِيّ رضي اللّه عنه عن النِّبيّ صَلّى ا ُ
ت » فقَالُوا  :يَا رسَولَ اللّه مَاَلنَا مِ ْن مَجالِسنَا بُدّ  ،نَتحدّثُ فِيهَا  ،فقال رسول اللّه صَلّى
وَالْجُلُوسَ ف الطرُقا ِ
جلِس َفأَعْطُوا الطّريقَ َحقّهُ» قالوا :ومَا َحقّ الطّرِيقِ يا رسولَ اللّه ؟ قال :
ل عََليْ ِه وسَلّم  :فَإِذَا َأَبيْتُمْ إِ ّل الْمَ ْ
اُ
ف الَذَى ،ورَدّ السّلمِ  ،وَا َلمْرُ بالْمعْروفِ  ،والّن ْهيُ ع ِن الْ ُمْنكَرَ » متف ٌق عليه .
« َغضّ اْلَبصَر  ،وكَ ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم رأى خَاتا مِنْ َذ َهبٍ
 -191الثّامنُْ  :عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أَن رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
ف يَد رَ ُجلٍ َ ،فنَزعَهُ فطَرحَ ُه وقَال َ « :يعْمَدُ أَ َحدُكُمْ إِلَى َجمْ َر ٍة مِ ْن نَارٍ فَيجْعلهَا ف يَ ِدهِ َ » ،فقِيل لِلرّجُل بَعْدَ
ل عََليْ ِه وسَلّم  :خُذْ خَاتَكَ  ،انتَف ْع بِهِ  .قَالَ  :ل واللّه ل آخُ ُذهُ َأبَدا وَق ْد طَرحهُ
صلّى ا ُ
مَا َذهَبَ رسولُ اللّه َ
ل عََليْهِ وسَلّم  .رواه مسلم .
صلّى ا ُ
رسول اللّه َ
 -192التّاسِعُ  :عَنْ َأبِي سعي ٍد الْحس ِن البصْرِي َأنّ عَائِذَ بن عمْروٍ رضي اللّه عنه د َخ َل عَلَى ُعَبيْدِ اللّهِ بن
ل عََليْ ِه وسَلّم يَقولُ ِ « :إ ّن شَ ّر
صلّى ا ُ
زيَادٍ َفقَالَ  :أَيْ بن زيَادٍ َفقَالَ  :أَيْ بنّ ِ ،إنّي سِعتُ رسولَ اللّه َ
صلّى الُ
حمّدٍ َ
ب مُ َ
الرّعا ِء الْحُ َط َمةُ » فَِإيّاكَ أَ ْن َتكُو َن ِمنْهُمْ َ .فقَالَ لَهُ  :اجِْلسْ فَِإنّمَا أَنت مِ ْن ُنخَاَلةِ أَصْحَا ِ
عََليْ ِه وسَلّم  ،فقال  :وهَلْ كَاَنتْ َلهُ ْم نُخَاَلةٌ ِإنّمَا كَاَنتِ النّخاَل ُة َبعْ َدهُ ْم وَف غَ ِيهِمْ  ،رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :والّذِي َنفْسِي ِبيَ ِدهِ َلتَ ْأمُ ُرنّ
 -193الْعاشرُ  :عَنْ حذيفةَ رضي اللّه عنه أَنّ النب صَلّى ا ُ
ستَجابُ
ل يُ ْ
ث عََليْكمْ ِعقَابا ِمنْهُ  ،ثُ ّم تَ ْدعُونَهُ َف َ
بالْمعرُوفِ  ،وَلتَْن َهوُ ّن عَ ِن الُْنكَرِ َ ،أوْ َليُو ِشكَنّ اللّه أَ ْن َيبْع َ
َلكُ ْم » رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال« :أَفْضَلُ
شرَ  :عنْ َأبِي سَعيد الْخُدريّ رضي اللّه عنه عن النبّ صَلّى ا ُ
 -194الْحَادي ع َ
جهَادِ كَلِ َم ُة عَدْلٍ عندَ س ْلطَانٍ جائِ ٍر » رواه أبو داود  ،والترمذي وقال :حديثٌ حسنٌ .
الْ ِ
سيّ رضي اللّه عنه َأنّ رجلً سأَلَ
ب اْلبُجَِل ّي الَحْمَ ِ
 -195الثّان َعشَر  :عنْ َأبِي عبدِ اللّه طا ِرقِ ب ِن شِها ٍ
ي الْجِهادِ أَ ْفضَلُ؟ قَالَ « :كَلِ َمةُ ح ّق ِعنْ َد سُلْطَانٍ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،وقَدْ وَضعَ رِ ْجلَهُ ف الغَ ْرزِ  :أَ ّ
الّنبِيّ صَلّى ا ُ
جائِر » َروَاهُ النسائ ّي بإسنادٍ صحيحٍ .

« اْلغَرْز » ِبعَيْ ٍن ُمعْجَمةٍ َمفْتُوح ٍة ثُمّ را ٍء ساكنة ث زَاي َ ،و ُهوَ ركَابُ كَو ِر الْجمَلِ إِذَا كَانَ مِنْ جِ ْلدٍ َأوْ
شبٍ .
ص بِجِل ٍد وَخَ َ
خَت ّ
شبٍ  ،وَقِيلَ َ :ل يَ ْ
خَ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم « :إِنّ
سعُودٍ رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه َ
شرَ  :عن ابن مَ ْ
 -196الثّالِثَ ع َ
صنَ ُع
ص عَلَى بَنِي ِإسْرائيلَ َأنّه كَانَ الرّجُ ُل َي ْلقَى الرّ ُجلَ َفَيقُولُ  :يَا هَذَا اتّق اللّه وَدعْ مَا َت ْ
َأوّ َل مَا دخَ َل الّنقْ ُ
فَِإنّ ُه ل يَحِلّ لك  ،ثُم يَ ْلقَاهُ مِن اْلغَ ِد َوهُو عَلَى حالِهِ  ،فل ْيَنعُه ذلِك َأنْ يكُونَ أَكِيلَهُ وشَرِيبَ ُه وَقعِي َدهُ َ ،فلَمّا
ضهِ ْم ِببَ ْعضٍ » ثُمّ قال ُ { :لعِنَ الّذِينَ َكفَروا مِ ْن بنِي ِإسْرَائِي َل عَلَى لِسَانِ
ب َب ْع ِ
ضرَبَ اللّه قُلُو َ
َفعَلُوا ذَلِكَ َ
صوْا وكَانوا يعْتَدُونَ  ،كَانُوا ل يََتنَا َهوْنَ ع ْن ُمنْكَرٍ َفعَلُوهُ َلِبْئسَ ما كانُوا
دا ُو َد وعِيسَى اب ِن مَ ْريِ ذلِك با َع َ
سهُمْ }
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم تَرى كثِيا ِمْنهُ ُم َيَتوَلّ ْونَ الّذينَ َكفَرُوا َلِبْئسَ مَا قَدّمتْ َلهُمْ َأْنفُ ُ
َيفْعلُون َ
إل قوله  { :فَا ِسقُو َن } [ الائدة  } 81 ،78 :ثُمّ قَالَ َ « :كلّ  ،وَاللّه َلَتأْمُ ُرنّ بالْمعْرُوفِ  ،وََلَتنْهوُ ّن
حقّ َقصْرا َ ،أوْ َليَضْ ِربَنّ
حقّ َأطْرا  ،ولَت ْقصُ ُرنّ ُه عَلَى الْ َ
عَ ِن الْ ُمْنكَرِ ،وَلتَأْخُ ُذ ّن عَلَى يَدِ الظّالِمِ  ،وَلَتأْطِ ُرنّ ُه عَلَى الْ َ
ب َب ْعضِكُ ْم عَلَى َبعْضٍ  ،ثُمّ َليَ ْلعَنكُمْ َكمَا َل َعنَهُ ْم » رواه أبو داود ،والترمذي وقال  :حديث حسن .
اللّه بقُلُو ِ
 -197الرّابعَ َعشَر  :عن أَب بَكْ ٍر الصّدّيق  ،رضي اللّه عنه  .قال  :يا أَّيهَا النّاسُ ِإّنكُمْ تقرءو َن هَ ِذ ِه اليةَ :
سكُ ْم ل َيضُرّكُمْ منْ ضَلّ ِإذَا ا ْهتَ َديْتُ ْم } [الائدة  ] 105 :وإِن سَمِعت
{ يَا َأّيهَا الّذِينَ آ َمنُوا عَلْيكُمْ َأنْفُ َ
ل عََليْهِ وسَلّم َيقُولُ ِ « :إ ّن النّاسَ إِذَا َرَأوْا الظّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَ َديْهِ َأ ْوشَكَ َأنْ َيعُ ّمهُمُ
صلّى ا ُ
رسول اللّه َ
اللّه ِب ِعقَابٍ مِنْ ُه » رواه أبو داود  ،والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة .

 -24باب تغليظ عقوبة من أمر بعروف
أو نى عن منكر وخالف قولُه فِعله
قال اللّه تعال { :أتأمرون الناس بالب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفل تعقلون! } .
وقال تعال {:يا أيها الذين آمنوا ل تقولون ما ل تفعلون؟! كب مقتا عند اللّه أن تقولوا ما ل تفعلون! }.
صلّى ال ّلهُ عَلَ ْيهِ وَسَلّم { :وما أريد أن أخالفكم إل ما أناكم عنه } .
وقال تعال إخبارا عن شعيب َ

ل عََليْ ِه وسَلّم
صلّى ا ُ
 -198وعن أَب زيدٍ أُسامة بْنِ حَارَثةَ  ،رضي اللّه عنهما  ،قال َ :س ِمعْتُ رسولَ اللّه َ
ب بَ ْطنِهِ  ،فيَدُو ُر ِبهَا كَمَا يَدُو ُر الِمَارُ ف
َيقُولُ ُ « :ي ْؤتَـى بالرّ ُج ِل َي ْومَ اْلقِيامةِ َفيُ ْلقَى ف النّار َ ،فتَنْدلِقُ أَقْتَا ُ
ف َوَتْنهَى عَنِ ا ُلْنكَرِ ؟ َفَيقُولُ
جتَمِعُ إَِليْهِ َأهْلُ النّار َفَيقُولُونَ  :يَا فُل ُن مَالَكَ ؟ أَلَ ْم َتكُن َتأْمُرُ با َلعْرُو ِ
الرّحا  ،فَي ْ
ف وَ َل آتِيه َ ،وَأْنهَى عَ ِن الُْنكَ ِر وَ َآتِيهِ » متفق عليه .
 :بَلَى ُ ،كْنتُ آمُرُ با َلعْرُو ِ
قولُهُ َ « :تنْدلِ ُق » ُهوَ بالدّالِ الهملة َ ،و َم ْعنَا ُه تَخْ ُرجُ  .و « الَقْتابُ »  :ا َلمْعَاءُ  ،واحِ ُدهَا ِقْتبٌ .

 -25باب المر بأداء المانة
قال اللّه تعال { :إن اللّه يأمركم أن تؤدوا المانات إل أهلها } .
وقال تعال { :إنا عرضنا المانة على السماوات والرض والبال فأبي أن يملنها وأشفقن منها وحلها
النسان؛ إنه كان ظلوما جهولً } .
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :آَيةُ ا ُلنَافِ ِق ثَلثٌِ :إذَا
صلّى ا ُ
 -199عن أَب هريرة  ،رضي اللّه عنه  ،أن رسولَ اللّه َ
حَدّثَ كَذَبَ َ ،وإِذَا َوعَدَ أَخَْلفَ  ،وإِذَا آ ْؤتُمِنَ خَانَ » متف ٌق عليه.
وف رواية َ « :وِإنْ صَا َم وَصَلّى وزعَمَ َأنّ ُه مُسْلِ ٌم » .
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،حَديثْي َقدْ
صلّى ا ُ
 -200وعن حُذيْفَة ب ِن الْيمانِ  ،رضي اللّه عنه  ،قال :حدثنا رسولُ اللّه َ
َرَأْيتُ أَحدهُمَا َ ،وَأنَا أَنْتظرُ ال َخرَ  :ح ّدثَنا َأنّ ا َلمَانَة نَزلتْ ف جَ ْذرِ قُلُوبِ الرّجَالِ  ،ثُ ّم نَزَ َل اْلقُرآنُ فَعلموا
ض ا َلمَاَن ُة مِنْ
سّنةِ  ،ثُمّ حَدّثنا عَنْ رَفْ ِع الَماَنةِ فَقال « :يَنَـامُ الرّجل الّنوْمةَ َفتُقب ُ
مِ َن اْلقُرْآن  ،وَعلِمُوا مِنَ ال ّ
ض ا َلمَاَن ُة مِنْ قَ ْلبِهِ  ،فَيظَلّ َأثَ ُرهَا ِمثْل أث ِر الْمَجْلِ ،
َق ْلبِهِ  ،فَيظلّ َأثَ ُرهَا ِمثْ َل اْلوَكْتِ  ،ثُ ّم ينامُ الّن ْو َمةَ َفتُقب ُ
كجَمْرٍ دَحْر ْجتَ ُه عَلَى رِجْلكَ  ،فَنفطَ فتَراه ُمنْتبا وََليْسَ فِي ِه شَيءٌ » ثُمّ أَخذَ َحصَاةً َفدَحْر َجهَا عَلَى رِجْلِهِ ،
س يَتبايَعونَ  ،فَل يَكادُ أَحَ ٌد يُؤدّي ا َلمَاَنةَ َحتّى ُيقَالَ ِ :إنّ ف َبنِي فَلنٍ َر ُجلً َأمِينا َ ،حتّى ُيقَالَ
َفُيصْب ُح النّا ُ
ِللّرجلِ  :مَا أَجْلدهُ مَا َأظْرَفهُ  ،مَا َأعْقلَهُ َ ،ومَا ف ق ْلبِ ِه ِمْثقَالُ َحّب ٍة مِنْ َخرْدَ ِل مِنْ إِيانٍ .وََلقَدْ َأتَى عََليّ َزمَانٌ
َومَا ُأبَالِي َأّيكُمْ باي ْعتُ َ ،لئِنْ كَا َن مُسْلما لي ُدنّهُ عَليّ دِينُه  ،وَلئِنْ كَانَ َنصْرانيا َأ ْو َيهُوديّا َلُيرُدنّ ُه عََليّ
سَاعِيه  ،وَأمّا اْليَ ْومَ فَما ُكْنتُ أُبايُ ُع ِمنْكمْ إِلّ فُلنا وَفلنا » متفقٌ عليه .

ل عََليْهِ وسَلّم « :يَجْم ُع
 -201وعن ُح َذيْ َفةَ َ ،وأَب هريرة  ،رضي اللّه عنهما ،قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
جّنةُ َ ،فَي ْأتُونَ آ َدمَ صلواتُ اللّه عََليْهِ َ ،فَيقُولُون
اللّه  ،تَبار َك َوتَعَالَى  ،النّاسَ َفُيقُو ُم الْمُؤ ِمنُونَ َحتّى تَزْلفَ َلهُ ُم الْ َ
ستُ بصاحبِ ذَلِكَ ،
جّنةَ  ،فَيقُولُ  :وهَلْ أَخْرجكُ ْم مِ ْن الْجّنةِ إِلّ خَطِيَئةُ َأبِيكُمْ  ،لَ ْ
 :يَا َأبَانَا اسْتفْتحْ َلنَا الْ َ
ستُ بصَا ِحبِ ذَلِك ِإنّمَا ُكْنتُ
ا ْذ َهبُوا إِلَى اْبنِي إبْراهِيمَ َخلِيل اللّه  ،قَالَ :فَيأتُو َن إبْرَاهِي َم  ،فيقُولُ إبْرَاهِيمُ  :لَ ْ
ت ِبصَاحِب
س ُ
خَلِيلً مِنْ وَرَاءَ ورا َء  ،اعْمَدُوا إِلَى مُوسَى الذي كَلّمهُ اللّه َتكْلِيما َ ،فَي ْأتُو َن مُوسَى  ،فيقُولُ  :ل ْ
صلّى الُ
حمّدا َ
ت ِبصَا ِحبِ ذلكََ .فَيأْتُونَ مُ َ
س ُ
ذلكَ ،ا ْذ َهبُوا إِلَى عِيسى كَلِ َمةِ اللّه ورُوحِهِ فَيقُو ُل عيسَى  :لَ ْ
ط يَمِينا وشِمالً  ،فيَ ُمرّ َأوُّلكُمْ
عََليْ ِه وسَلّم َ ،فَيقُومُ َفُيؤْ َذنُ لَهُ َ ،وتُ ْرسَ ُل الَماَنةُ والرّ ِحمُ َفَيقُومَان جْنَبتَي الصرا ِ
ي شَيءٍ كَ َم ّر الْبَ ْرقِ ؟ قال  « :أَلَ ْم تَ َروْا َكيْفَ ُي ّر ويَرْجعُ ف طَرَْف ِة َعيْنٍ ؟ ثُمّ
ت  :بأَبِي َوأُمّي  ،أَ ّ
ق » قُ ْل ُ
كَاْلبَ ْر ِ
ب سَلّمْ
ط َيقُولُ  :رَ ّ
جرِي بمْ َأعْمَاُلهُ ْم  ،ونَبّيكُمْ قَائِ ٌم عَلَى الصرّا ِ
كَ َمرّ الري ِح ثُمّ كَمرّ ال ّطيْرِ ؟ َوَأشَدّ الرّجا ِل تَ ْ
سيْرَ إلّ زَحْفا  ،وفِي حاَفتَي الصرّاطِ كَللِيبُ
ستَطِيعُ ال ّ
َ ،حتّى َتعْجِزَ َأعْمَالُ الْ َعبَادِ َ ،حتّى يَجئَ الرّجُ ُل ل يَ ْ
ج َو ُمكَرْدَسٌ ف النّا ِر » وَالّذِي َنفْسُ َأبِي هُ َريْ َر َة ِبيَ ِدهِ ِإنّ َقعْرَ
ت بِهِ  ،فَ َمخْدُوشٌ نَا ٍ
ُمعَّل َق ٌة َمأْمُو َرةٌ بأَ ْخ ِذ مَنْ ُأمِرَ ْ
جَهنّم لَسْبعُونَ خَريفا  .رواه مسلم .
ستُ بتلْكَ الدّرَ َج ِة
قوله  « :ورَا َء وَرَاءَ » هُو باْلفَتْحِ فِيهمَا  .وَقيل  :بِالضّ ّم بِل تَنْوينٍ َ ،و َمعْنَاهُ :ل ْ
ت َم ْعنَاهَا ف َشرْحِ صحيح مسلمٍ  ،واللّه أعلم .
الرّفي َع ِة  ،وهِي كَلِم ٌة تُذْ َك ُر عَلَى سبِيل التّواضُعِ  .وَقَ ْد بسِ ْط ُ
 -202وعن َأبِي ُخَبْيبٍ بضم الاءِ العجمة عبد اللّهِ بنِ ال ّزَبيْرِ  ،رضي اللّه عنهما قال  :لَمّا وَقَفَ الزَبيْ ُر
َي ْومَ الْجَمَلِ دَعانِي َفقُ ْمتُ إِلَى َجْنبِهِ َ ،فقَالَ  :يَا ُبنَيّ ِإنّهُ ل ُي ْقتَلُ الَْي ْومَ إِ ّل ظَالِمٌ َأ ْو مَظْلُومٌ  ،وِإنّي لأُ َرنِي إِلّ
َسأُ ْقتَلُ الْيَومَ مَ ْظلُوماَ ،وِإ ّن مِنْ أَكْبَرِ هَمّي لَدَيْنيِ أََفتَرَى َدْينَنَا ُيبْقى مِ ْن مالنا شَيْئا ؟ ثُمّ قَالَ  :ب ْع مَاَلنَا وا ْقضِ
ث الثّلُث  .قَالَ  :فَإِن فَض ِل مِنْ ماِلنَا
َدْينِي َ ،وَأوْصَى بالثُّلثِ َ ،وثُُلثِ ُه لبنيه َ ،ي ْعنِي لَبنِي َعبْدِ اللّه بن الزبي ثُُل ُ
ض بَن الزَبيْرِ خُبيبٍ
بعْدَ َقضَاءِ ال ّديْ ِن شَيءٌ فثُُلثُهُ ِلَبنِيك  ،قَا َل هِشَامٌ  :وكان وَلَدُ عَبْدِ اللّهِ َقدْ ورأى َبعْ َ
جعَل يُوصِينِي بدْينِ ِه َويَقُول  :يَا ُبنَيّ ِإنْ عَجزْتَ
ي وتِس ُع َبنَاتٍ  .قَا َل َعبْدُ اللّه َ :ف َ
س َع ُة بَن َ
َو َعبّادٍ  ،وَلَ ُه َي ْومَئ ٍذ تَ ْ
ت مَ ْن َموْلَكَ ؟ قَالَ :
ع ْن شَيءٍ مِنْهُ فَا ْسَتعِ ْن عََليْهِ بوْليَ  .قَالَ َ :فوَاللّ ِه مَا دَرْيتُ ما أرادَ َحتّى قُ ْلتُ يَا أََب ِ
ضيَهُ  .قَالَ َ :ف ُقتِلَ
اللّه  .قال  :فَواللّ ِه مَا وََقعْتُ ف ُك ْرَبةٍ مِنْ َدْينِهِ إِلّ قُ ْلتُ :يَا َموْلَى الزَبيْ ِر اقض َعنْهُ َدْينَهُ َ ،فَيقْ ِ
ال ّزَبيْ ُر وَلَ ْم يَ َدعْ دِينَارا وَلَ دِ ْرهَما إِلّ أَ َرضِيَ ِ ،مْنهَا الْغَاَبةُ َوإِحْدَى عَشَ َرةَ دارا بالْمَدِيَنةِ  .وداريْن باْلبَصْ َرةِ ،
ستَو ِدعُهُ ِإيّاهُ ،
َودَارَا باْلكُوفَة َودَارا بِ ِمصْرَ  .قال َ :وِإنّمَا كَانَ َدْينُهُ الذي كَانَ عََليْهِ َأنّ الرّجُ َل َيأْتَيهِ بِالالِ َ ،فيَ ْ

ط وَل ِجبَايةً ول خَراجا ول
ضيْعةَ َ .ومَا ولِي َإمَا َرةً قَ ّ
َفَيقُولُ الزّبيْرُ :ل وَلَك ْن ُه َو سَلَفٌ ِإنّي أَخْشَى عََليْ ِه ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،أوْ مَعَ َأبِي َبكْر َوعُ َم َر َوعُثْمَانَ رضي اللّه
َشيْئا إِلّ َأنْ َيكُونَ ف غَ ْز ٍو مَعَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ف وَماَئتَيْ أَلْفٍ ،فََل ِقيَ َحكِيمُ بْنُ
ت مَا كَانَ عََليْ ِه مِنَ ال ّديْنِ َفوَجَ ْدتُهُ أَْل َفيْ أَلْ ٍ
سْب ُ
عنهم  ،قَا َل َعبْدُ اللّه  :فَحَ َ
حِزَامٍ عَبدَ اللّ ِه بْن ال ّزَبيْرِ َفقَالَ  :يَا ابْنَ أَخِي َك ْم عَلَى أَخِي مِنَ ال ّديْنِ ؟ َفكَتَ ْمتُ ُه وَقُ ْلتُ  :مِاَئةُ أَلْفٍ َ .فقَالَ :
حَكيمٌ  :وَاللّه مَا أَرى َأ ْموَالَكُ ْم تَس ُع هَ ِذهِ َ ،فقَا َل َعبْدُ اللّهِ  :أَ َرَأيْتُكَ ِإنْ كَاَنتْ أَْلفَي أَلْفٍ ؟ َومِاَئتَيْ أَلْفٍ ؟
قَالَ  :مَا أَرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا  ،فَِإنْ عَجَ ْزتُ ْم عَ ْن َشىْء مِنْهُ فَا ْسَتعِينُوا بِي  .قَالَ  :وكَانَ ال ّزَبيْرُ ق ِد اشْتَرَى اْلغَاَبةَ
ف و ِستّمِاَئةِ أَلْفَ  ،ثُمّ قَامَ فَقالَ  :مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى ال ّزَبيْ ِر َشيْء
ي ومِائَة أَلْفَ ،فبَا َعهَا َعبْدُ اللّ ِه ِبأْلف أل ٍ
سْبعِ َ
بِ َ
َف ْليُواِفنَا بِالْغَاَبةِ  ،فَأتَا ُه عبْدُ اللّ ِه بْنُ جَعفر  ،وكَانَ لَ ُه عَلَى ال ّزَبيْرِ أَرْبعُمِائةِ أَلْفٍ َ ،فقَالَ لعَبْدِ اللّه ِ :إ ْن ِشئْتُمْ
تَرَ ْكُتهَا َلكُمْ ؟ قَا َل َعبْدُ اللّه  :ل  ،قال فَِإ ْن ِشئْتُمْ ج َع ْلتُمْوهَا فِيمَا تُؤخّرُونَ ِإنْ َأخّ ْرتُمْ  ،فقال َعبْدُ اللّه  :ل ،
ك مِ ْن هاهُنا إِلَى ها ُهنَاَ .فبَاعَ َعبْدُ اللّ ِه ِمْنهَا َف َقضَى َعنْهُ َدْينَه ،
قال  :فَاقْ َطعُوا لِي قِ ْط َعةً  ،قال عبْدُ اللّه  :لَ َ
َووَفّا ُه َوبَ ِقيَ مْنهَا أَ ْربَعةُ َأ ْسهُ ٍم َوِنصْفٌ َ ،فقَدم عَلَى ُمعَا ِوَيةَ َو َعنْ َدهُ عَ ْمرُو بْ ُن عُثْمَانَ  ،وَالْ ُمنْذِ ُر بْنُ الزّبيْرِ ،
وَابْن َز ْم َعةَ  .فقال لَ ُه ُمعَاوَِيةُ  :كَمْ َق ّو َمتِ اْلغَاَبةُ ؟ قال  :كُلّ َسهْمٍ بِماَئةِ أَلْفٍ قال :كَ ْم َبقِي ِمْنهَا ؟ قال :
ت ِمْنهَا َسهْما بِماَئةِ أَلْفٍ  ،وقال عَمْرُو ب ُن ُعثْمان :
أَ ْرَب َعةُ َأسْهُ ٍم وِنصْفٌ  ،فقال الْ ُمنْذ ُر بْنُ ال ّزَبيْرِ َ :قدْ أَخَذْ ُ
ت مِنها َسهْما بِمِاَئةِ أَلْفٍ َ ،فقَا َل ُمعَاوِيةُ َ :كمْ
ت ِمْنهَا َسهْما بِمِاَئةِ أَلْفٍ  .وقال ابْن ز ْم َعةَ  :قَدُ أَ َخذْ ُ
َقدْ أَخَذْ ُ
ي وماَئةِ ألف  .قَا َل  :وبَاعَ عَبْدُ اللّه بْنُ
ف َسهْمٍ  ،قَالَ  :قَدْ أَ َخ ْذتُهُ بِخَمس َ
َب ِقيَ ِمْنهَا؟ قال َ :سهْ ٌم ونصْ ُ
غ ابنُ ال ّزَبيْ ِر مِنْ قََضاءِ دْينِهِ قَا َل َبنُو ال ّزبْيِ  :اقْسِ ْم َبيَْننَا مِياَثنَا .
َج ْعفَرٍ نصِيبَهُ مِ ْن ُمعَا ِوَيةَ بسِتّمِاَئةِ أَلْفٍ .فََلمّا فَر َ
ي بالوسم أَ ْربَع ِسنِي  :أَل مَنْ كان لَ ُه عَلَى ال ّزَبيّرِ َديْنٌ َف ْليَ ْأِتنَا َف ْلَنقْضِهِ .
سمُ بْيَنكُمْ َحتّى َأنَادِ َ
قَالَ  :وَاللّهِ ل أَقْ ِ
جعَلَ كُ ّل َسَنةٍ ُينَادِي ف الْمَوسمِ  ،فََلمّا مَضى أَ ْربَ ُع سِنيَ قَسم َبْيَنهُمْ ودَفَ َع الثُلث وكَان لل ّزَبيْرِ أَ ْربَ ُع نِسْوةٍ ،
َف َ
ف ومِاَئتَا أَلْف .رواه البخاري .
ف ومِاَئتَا أَلْفٍ َ ،فجَمِي ُع مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْف أَلْ ٍ
َفأَصاب كُ ّل امْ َرَأةٍ أَلْفُ أَلْ ٍ
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قال اللّه تعال { :ما للظالي من حيم ول شفيع يطاع } .
وقال تعال { :وما للظالي من نصي } .
وأما الحاديث فمنها حديث أب ذر التقدم (انظر الديث رقم  )111ف آخر باب الجاهدة.

ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :اتّقُوا الظّلْمَ فَِإنّ الظّلْ َم
صلّى ا ُ
 -203وعن جابر رضي اللّه عنه أَن رسولَ اللّه َ
ت َيوْ َم اْلقِيَا َمةِ  ،واّتقُوا الشّحّ فَِإنّ الشّحّ أَهْلَكَ مـنْ كَانَ َقبَْلكُمْ  ،حَلهُ ْم على َأنْ س َفكَوا دِماءَهُمْ
ظُلُمَا ٌ
وا ْستَحلّوا مَحا ِر َمهُ ْم » رواه مسلم .
حقُوقَ إِلَى
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َ « :لُتؤَ ّد ّن الْ ُ
 -204وعن َأبِي هريرة رضي اللّه عنه أَن رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
َأهِْلهَا َي ْومَ الْقيامَةِ َحتّى ُيقَادَ للشّا ِة الْجَ ْلحَاء مِنَ الشّاةِ اْلقَ ْرنَاء » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم
ج ِة اْلوَدَاعِ  ،وَالنِّبيّ صَلّى ا ُ
ث عَنْ َح ّ
 -205وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال ُ :كنّا نَتحدّ ُ
ل عََليْهِ وسَلّم َ ،وَأثْنَى عَليْ ِه ثُمّ
صلّى ا ُ
ج ُة الْوداع َ ،حتّى حِدَ اللّه رسول اللّه َ
َبيْن َأظْهُ ِرنَا  ،وَ َل نَدْرِي مَا حَ ّ
ح وَالّنِبيّون
ذَكَر الْمسِيحَ الدّجَالَ َفأَ ْطنَبَ ف ذِكْ ِرهِ  ،وَقَالَ  « :ما َبعَثَ اللّه مِ ْن نَبّ إلّ َأنْذَ َرهُ ُأمّتهُ َ :أنْذَ َرهُ نو ٌ
خفِي عََلْيكُمِْ ،إنّ َرّبكُمْ لَيس بَأعْورَ َ ،وإِنّهُ
مِ ْن َبعْ ِدهِ  ،وَإنّهُ إنْ َيخْ ُرجْ فِيكُمْ فما خ ِف َي عَليْكُ ْم مِ ْن َش ْأنِهِ َفَلْيسَ يَ ْ
ح ْر َم ِة يوْمكُمْ
أَعو ُر عَيْن اْليُ ْمنَى َ ،كَأنّ عْينَهُ عِنَبةٌ طَاِفَيةٌ  .أل إن اللّه حرّم عَلْيكُمْ ِدمَاءَكُ ْم َوَأمْوالكُمْ  ،كَ ُ
هذا  ،ف بلدِكُمْ هذا  ،ف َشهْرِكُم هذا ألَ هل بّل ْغتُ ؟ » قَالُوا َ :نعَمْ  ،قال  « :الّل ُهمّ ا ْشهَ ْد ثَلثا ويَْلكُمْ َأوْ
ب َب ْعضِ » رواه البخاري  ،وروى مسلم
ب َب ْعضُكُمْ رِقَا َ
 :ويكُمْ  ،انظُرُوا :ل ترْ ِجعُوا َبعْدِي ُكفّارا يضْرِ ُ
بعضه .
 -206وعن عائشة رضي ال عنها أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال  (( :مَ ْن ظََلمَ قِي َد ِشبْ ٍر مِنَ
ضيَ )) متفقٌ عليه .
ض ُطوّقَهُ م ْن َسبْعِ أَرَ ِ
ال ْر ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :إنّ اللّه َليُ ْملِي لِلظّالِمِ
 -207وعن أَب موسى رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
فَِإذَا َأخَ َذهُ لَ ْم ُيفِْلتْهُ  ،ثُمّ َق َرأَ  { :وَكَذَلِكَ أَخْذُ َربّكَ إِذَا أَخَ َذ اْلقُرَى َوهِي ظَالِ َمةٌ ِإنّ أَخْ َذهُ أَلِيمٌ شَديدٌ } .
ل عََليْهِ وسَلّم فقال « :إنّكَ َت ْأتِي قوْما مِ ْن
 -208وعن مُعاذٍ رضي اللّه عنه قال  :بعََثنِي رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
َأهْ ِل الْ ِكتَاب  ،فا ْد ُعهُمْ إِلَى شَهَادة َأنْ ل إِلَهَ إلّ اللّه  ،وَأنّي رسول اللّه فِإ ْن هُمْ أَطاعُوا ِلذَلِكَ َ ،فأَعْلِمهُمْ َأنّ
اللّه َق ِد افْترضَ عَليْهم َخ ْمسَ صَلَواتٍ ف كُلّ يو ٍم وََليَْلةٍ  ،فَِإنْ هُمْ َأطَاعُوا لِذلكَ َ ،فأَعلِ ْمهُمْ َأنّ اللّه قَ ِد ا ْفتَ َرضَ
عَلَيهمْ صدََقةً ُتؤْخ ُذ مِنْ أَغنياِئهِمْ َفتُرَ ّد عَلَى ُفقَرائهم  ،فَِإنْ هُمْ َأطَاعُوا لِذلكَ  ،فَِإيّا َك وكَرائِمَ َأمْوالِهم  .واتّقِ
ب » متفقٌ عليه .
دعْو َة الْمَظْلُومِ فَِإنّهُ َليْس بينها وبيْنَ اللّه ِحجَا ٌ

ل عََليْهِ
 -209وعن َأبِي حُميْد عبْدِ الرّحْمن بنِ سعدٍ السّاعِدِيّ رضي اللّه عنه قال  :اسْتعْم َل النِّبيّ صَلّى ا ُ
ل مِن الَزْ ِد ُيقَالُ لَ ُه  :ابْـنُ الّلْتبِّي ِة عَلَى الصّدَقةِ َ ،فلَمّا قَ ِدمَ قـال  :هَذَا َلكُمَْ ،وهَذَا أُهدِيَ إِلَيّ
وسَلّم رَ ُج ً
ل عََليْ ِه وسَلّم على الْمِنبِ  ،فَحمِدَ اللّه وَأثْنَى عََليْهِ  ،ثُمّ قال َ « :أمّا بعْدُ فَِإنّي َأسْتعْمِلُ
صلّى ا ُ
َفقَامَ رسولُ اللّه َ
الرّجُ َل ِمنْكُ ْم على الْعمَ ِل مِمّا و ّلنِي اللّه َ ،فَي ْأتِي َفَيقُولُ  :هَذَا َلكُمَْ ،وهَذَا هَ ِدّيةٌ ُأهْ ِديَت إَِليّ  ،أَفَل جلس ف
بيتِ أَبيهِ َأوْ ُأمّهِ حتّى ت ْأتِيَهُ ِإنْ كَانَ صادقا ،واللّه ل يأْخُذُ أَح ٌد ِمنْكُ ْم َشيْئا ِب َغيْرِ حقّهِ إلّ َل ِقيَ اللّه تَعالَى ،
حمِلُ ُه َي ْومَ الْقِيا َمةِ ،فَل َأعْرفَنّ أَحدا ِمنْكُمْ َل ِقيَ اللّه َيحْمِ ُل بعِيا لَهُ رغَاءٌ َ ،أوْ بَقرة َلهَا خُوارٌ َ ،أ ْو شاةً تْيعَرُ
يَ ْ
ض إبْطيْهِ فقال  « :الّلهُ ّم هَ ْل بَّل ْغتُ » ثلثا  ،متف ٌق عليه .
ي بَيا ُ
ثُمّ رفَ َع يَديْهِ حتّى ُرؤِ َ
ت ِعنْدَه مَظْل َمةٌ لَخِي ِه
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :مَنْ كَان ْ
 -210وعن أَب هُ ِريْ َرةَ رضي اللّه عنه عن الّنبِيّ صَلّى ا ُ
حلّلْه ِمنْه الْي ْومَ َقبْلَ َأنْ ل يكُونَ دِينَارٌ ول دِ ْرهَ ٌم  ،إنْ كَانَ لَ ُه عَملٌ صَالٌ أُ ِخذَ
 ،مِ ْن عِ ْرضِهِ َأوْ مِ ْن َشيْءٍ  ،فَلْيتَ َ
حمِ َل عََليْهِ » رواه البخاري .
سنَاتٌ أُخِ َذ مِ ْن سّيئَاتِ صا ِحبِهِ فَ ُ
ِمنْ ُه بِقدْرِ مظْلمتِهِ  ،وإنْ لَ ْم َيكُنْ لَهُ ح َ
ل عََليْهِ وسَلّم قال « :الْمُسْلِمُ
صلّى ا ُ
 -211وعن عبد اللّه بن عَمْرو بن الْعاص رضي اللّه عنهما عن النِّبيّ َ
مَ ْن سَِل َم الْمُسْلِمُو َن مِنْ لِسانِ ِه ويَ ِدهِ  ،والْ ُمهَا ِج ُر مَ ْن هَجَرَ ما َنهَى اللّه عَنْ ُه » متفق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم َرجُ ٌل ُيقَالُ لَهُ كِرْكِرةُ َ ،فمَاتَ
 -212وعنه رضي اللّه عنه قال  :كَا َن عَلَى َثقَل الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم ُ « :هوَ ف النّارِ » َف َذهَبُوا َينْظُرُونَ إَِليْهِ فوَ َجدُوا َعبَاءَة َق ْد غَّلهَا .رواه
فقال رسول اللّه صَلّى ا ُ
البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم قالِ « :إنّ ال ّزمَانَ َق ِد
 -213وعن أَب َبكْ َر َة ُنفَيْعِ ب ِن الارثِ رضيَ اللّه عنهُ عن النب صَلّى ا ُ
ث ُمَتوَاِليَاتٌ :
ت والَ ْرضَ  :السّنةُ اْثنَا عَشَر َشهْرا ِ ،مْنهَا أَ ْرَب َعةٌ ُحرُم :ثَل ٌ
ا ْستَدَارَ َك َهْيَئتِهِ َي ْومَ خََلقَ اللّه السّموا ِ
ي َشهْ ٍر هَذَا ؟ » ق ْلنَا  :اللّه
ج ِة  ،والْمُح ّرمُ  ،وَرجُب الذي َبيْنَ جُمادَي َو َش ْعبَانَ  ،أَ ّ
ذُو الْقعْدة وَذو الْحِ ّ
جةِ ؟ قُ ْلنَا  :بلَى :قال « :
ورسُولُهُ َأعْلَم  ،فَس َكتَ َحتّى ظنَنّا َأنّهُ سَيُسمّي ِه ِب َغيْ ِر اسْمِهِ  ،قال  :أَليْس ذَا الْحِ ّ
س َكتَ حتّى َظَننّا َأنّ ُه سيُسمّيهِ ب َغيْر اسْمِهِ  .قال  « :أََلْيسَ الْبلْدةَ
فأَيّ بلَ ٍد هَذَا ؟ » ُق ْلنَا :اللّه وَرسُولُهُ أَعلمُ  ،فَ َ
ي يَومٍ هذَا ؟ » ُق ْلنَا  :اللّه ورسُولُهُ َأعْلمُ  ،فَسكَتَ َحتّى َظَننّا َأنّه سيُسمّيهِ
الرمَ ؟ » ُقلْنا  :بلَى  .قال َ « :فأَ ّ
ضكُ ْم عََليْكُمْ
بِغيْر اسِهِ  .قال  « :أََلْيسَ َي ْو َم النّحْر ؟ » ُق ْلنَا  :بَلَى  .قال  « :فِإنّ دِماءَكُ ْم َوَأمْوَالَكُ ْم وَأعْرا َ
سأْلُكُ ْم عَنْ َأعْمَاِلكُمْ  ،أَل
حرَامٌ  ،كَحُ ْر َم ِة َي ْومِكُ ْم هَذَا ف بَلَدِكُ ْم هَذا ف َشهْرِكم هَذَا َ ،و َستَ ْل َقوْن رّبكُم َفيَ ْ

ب َب ْعضٍ  ،أَلَ ِليُبلّغِ الشّاهِ ُد الْغَاِئبَ  ،فلَع ّل بعْض من يبْلغُه أَ ْن
ضكُمْ رِقَا َ
فَل تَ ْر ِجعُوا َبعْدِي ُكفّارا يضْرِبُ بَ ْع ُ
ض مَ ْن سَمِعه » ثُمّ قال  « :أَل هَ ْل بَّل ْغتُ  ،أَل هَلْ بّل ْغتُ ؟ » قُلْنا َ :نعَمْ  ،قال « :
َيكُونَ َأ ْوعَى لَه مِن َبعْ ِ
الّلهُ ْم اشْه ْد » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :مَنِ
صلّى ا ُ
 -214وعن أَب ُأمَامةَ إِيَاسِ ب ِن ثعَْلَب َة الْحَا ِرِثيّ رضي اللّه عنه أَن رسولَ اللّه َ
جّنةَ » فقال رجُلٌ  :وِإنْ كَانَ َشيْئا
ا ْقتَطَعَ َح ّق امْري ٍء مُسْل ٍم بيَمِينِهِ فَقدْ َأوْ َجبَ اللّه لَه النّارَ  ،وَ َح ّرمَ عََليْ ِه الْ َ
يسِيا يا رسولَ اللّه ؟ فقال  « :وِإنْ َقضِيبا مِنْ أَرَاكٍ » رواه مسلم .
 -215وعن عَدِي بن عُ َميْ َرةَ رضي اللّه عنه قال  :سَ ِم ْعتُ رسولَ اللّه َيقُول  « :مَن ا ْستَعْ َم ْلنَا ُه ِمنْكُ ْم عَلَى
خيَطا َفمَا َفوْقَهُ  ،كَانَ غُلُول َيأْتِي بِهِ يوْم الْقِيا َمةِ » فقَام إَلْيهِ رجُلٌ َأسْو ُد مِ َن ا َلنْصَارِ  ،كَأنّي
عَمَل َ ،فكَتَ َمنَا مِ ْ
َأنْظرُ إَِليْهِ  ،فقال  :يا رسول اللّه اقْبل عن عملَكَ قال « :ومالكَ ؟ » قال  :سَ ِم ْعتُك تقُول َكذَا وَكَذَا  ،قال
َ « :وَأنَا أَقُولُ ُه الن  :من اسْتعْم ْلنَا ُه عَلَى عملٍ فلْيجِيء بقَلِيل ِه وَكِثيِه  ،فمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَ ومَا ُنهِِى َعنْ ُه انَْتهَى
» رواه مسلم .
صلّى الُ
ب الّنِبيّ َ
 -216وعن عمر بن الطاب رضي اللّ ُه عنه قال  :لّا كان ي ْومُ خيْبَ أَقْبل نَف ٌر مِنْ أَصْحا ِ
عََليْ ِه وسَلّم َفقَالُوا  :فُل ٌن َشهِيدٌ  ،وفُل ٌن شهِيدٌ  ،حتّى َمرّوا علَى رَ ُجلٍ فقالوا  :فلنٌ شهِيد  .فقال الّنبِيّ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :كلّ ِإنّي َرَأْيتُهُ فِي النّارِ فِي بُرْ َد ٍة غَلّها َأوْ عبَا َءةٍ » رواه مسلم .
َ
ل عََليْهِ وسَلّم َأنّهُ قَام فِيهمْ،
صلّى ا ُ
 -217وعن أَب َقتَا َد َة الْحارثِ بنِ ربعي رضي اللّه عنه عن رسول اللّه َ
فذَكَرَ َلهُمْ َأنّ الْجِهادَ فِي سبِيلِ اللّه  ،وَالِيانَ بِاللّه أَفْضلُ ا َلعْمالَِ ،فقَامَ رَجلٌ فقال :يا رسول اللّه أَ َرَأيْت ِإنْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :نعَمْ ِإنْ ُقتِ ْلتَ فِي
صلّى ا ُ
ُقتِ ْلتُ فِي َسبِيلِ اللّه ُ ،ت َكفّرُ عنِي خَطَايَاىَ؟ فقال لَهُ رسولُ اللّه َ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :كيْف قُ ْلتَ
سبٌ ُ ،مقْبِ ٌل غيْ َر مُدْب ٍر » ثُمّ قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
حتَ ِ
َسبِيلِ اللّه وأَْنتَ صَابر مُ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم :
؟ » قال  :أَ َرَأيْتَ ِإنْ ُقتِ ْلتُ فِي سَبِيل اللّه َ ،أُتكَفرُ عن خَطَاياي ؟ فقال رسول اللّه صَلّى ا ُ
سبٌ  ،مُقبِ ٌل َغيْ َر مُ ْدبِرٍ  ،إِلّ ال ّديْن فَِإنّ ِجبْرِيلَ قال لِي ذلِكَ » رواه مسلم .
حتَ ِ
«نَع ْم وأَنْت صابِ ٌر مُ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َ« :أتَدْرُون من الْ ُمفِْلسُ ؟»
صلّى ا ُ
 -218وعن أَب هريرة رضي اللّه عنه  ،أَن رسولَ اللّه َ
س مِنْ ُأ ّمتِي مَ ْن َي ْأتِي َي ْومَ الْقيام ِة ِبصَلةٍ
قالُوا  :الْ ُمفْلسُ فِينَا مَنْ ل دِ ْرهَمَ لَ ُه وَل َمتَاعَ  .فقال ِ « :إنّ الْ ُمفِْل َ

ب هذا  ،فُيعْطَى
صيَامٍ وزَكَاةٍ  ،وي ْأتِي وقَ ْد َشتَمَ هذا  ،وقذَف هذَا َوأَكَلَ مالَ هَذَا ،وسفَكَ دَم هذَا  ،وَضَرَ َ
وَ ِ
سنَاتِهِ  ،فَِإنْ َفِنيَتْ حسناته َقبْلَ أَ ْن ي ْقضِ َي مَا عََليْهِ  ،أُخِ َذ مِنْ َخطَايَاهُمْ
سنَاتِ ِه  ،وهَذا مِن ح َ
هذَا مِنْ ح َ
فَطُر َحتْ عَليْه  ،ثُ ّم طُرِح ف النّارِ» رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إِنّمَا َأنَا بشَرٌ َ ،وِإّنكُ ْم
 -219وعن ُأمّ َسلَمةَ رضي اللّه عنها  ،أَن رسول اللّه صَلّى ا ُ
ضْيتُ لَهُ
جتِهِ مِ ْن َبعْض  ،فأَقْضِي لَ ُه بِنحْو ما َأسْمَعُ فَمَنْ َق َ
ضكُمْ َأنْ َيكُونَ أَلْحنَ ُب ّ
خَتصِمُونَ إَِليّ  ،وََلعَ ّل َبعْ َ
تَ ْ
بَقّ أَخِيهِ فَِإنّمَا أَقْ َطعُ لَهُ قِ ْط َع ًة مِ َن النّارِ » متفق عليه « .أَلْحَ َن » أَيْ َ :أعْلَم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :لَ ْن يَزَا َل الْمُؤمِنُ فِي
 -220وعن ابنِ عمرَ رضي اللّه عنهما قال قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ح ٍة مِنْ دِينِ ِه مَالَ ْم ُيصِبْ دَما حَراما » رواه البخاري .
سَ
فُ ْ
س ْعتُ رسو َل
ت عامِ ٍر ا َلنْصَا ِرّيةِ َ ،وهِ َي امْ َرَأةُ حْ َزةَ رضي اللّهُ عنه وعنها  ،قالت ِ :
 -221وعن َخوَْل َة ِبنْ ِ
خوّضُونَ فِي مالِ اللّ ِه ِبغَيْرِ حَـقّ فَلهُ ُم النّا ُر َيوْ َم اْلقِيَامةِ »
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َيقُولُ ِ « :إنّ رِجَا ًل َيتَ َ
اللّه َ
رواه البخاري .

 -27باب تعظيم حُرمات السلمي
وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحتهم
قال اللّه تعال { :ومن يعظم حرمات اللّه فهو خي له عند ربه } .
وقال تعال { :ومن يعظم شعائر اللّه فإنا من تقوى القلوب } .
وقال تعال { :واخفض جناحك للمؤمني } .
وقال تعال { :من قتل نفسا تغي نفس أو فساد ف الرض فكأنا قتل الناس جيعا ،ومن أحياها فكأنا
أحيا الناس جيعا } .
ل عََليْ ِه وسَلّم « :الْ ُمؤْمنُ للْ ُم ْؤمِن
 -222وعن أَب موسى رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
كَاْلُبْنيَا ِن يَش ّد بعْضُ ُه َبعْضا » َو َشبّكَ َبيْنَ أَصَاِبعِه  .متفق عليه .

ل عََليْهِ وسَلّم  « :مَن مَرّ فِي شَيْ ٍء مِ ْن مَسَا ِج ِدنَا َ ،أوْ َأ ْسوَاقِنَا،
صلّى ا ُ
 -223وعنه قال  :قال رسول اللّه َ
شيْءٍ » متفق عليه .
ي ِمْنهَا بِ َ
و َمعَه نَبْلٌ َف ْليُمْسِكْ َ ،أوْ ِليَ ْقِبضْ عَلَى نِصاِلهَا بِكفّهِ َأ ْن ُيصِيب أَحَدا مِ َن الْمُسْلِ ِم َ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :مثَ ُل الْ ُم ْؤمِنِ َ
ي
صلّى ا ُ
 -224وعن النّعْمَانِ ب ِن بشِيٍ رضي اللّه عنهما قال  :قال رسولُ اللّه َ
ض ٌو تَداعَى ل ُه سائِ ُر الْجس ِد بالسهَ ِر والْحُمّى
فِي َتوَا ّدهِ ْم وتَرَا ُح ِمهِ ْم وتَعا ُط ِفهِمْ َ ،مثَ ُل الْجَسَدِ إِذَا اشَْتكَى ِمنْ ُه عُ ْ
» متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم الْحس َن ابن عَليّ رضي اللّه
 -225وعن أَب هُريْ َرةَ رضي اللّه عنه قال  :قبّل النِّبيّ صَلّى ا ُ
ت ِمْنهُمْ أَحدا فنَظَر إَِليْهِ
ع بْنُ حَاِبسٍ  ،فقال الَقْ َرعُ ِ :إنّ لِي عَشرةً مِنَ الْولَدِ ما َقبّل ُ
عنهما َ ،وعِنْ َد ُه الَقْر ُ
ل عََليْهِ وسَلّم فقال « :مَن ل يَرْح ْم ل يُرْ َحمْ» متف ٌق عليه .
صلّى ا ُ
رسولُ اللّه َ
ل عََليْهِ وسَلّم،
صلّى ا ُ
س مِن ا َلعْرابِ عَلَى رسول اللّه َ
 -226وعن عائشةَ رضي اللّه عنها قالت  :قدِم نا ٌ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
فقالوا  :أَتُقبّلونَ صِبيْانَكُمْ ؟ فقال َ « :نعَ ْم » قالوا َ :ل ِكنّا واللّه ما ُن َقبّلُ  ،فقال رسولُ اللّه َ
حةَ» متف ٌق عليه .
ع مِنْ ُقلُوبِكُمْ الرّ َ
وسَلّم َ « :أوَ َأمْلِكُ ِإنْ كَانَ اللّه نَز َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ ل يرْحَم
صلّى ا ُ
 -227وعن جرير بن عبد اللّه رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه َ
النّاس ل يرْحْهُ اللّه » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إِذا صلى أَحدُكُ ْم
صلّى ا ُ
 -228وعن أَب هُريرةَ رضي اللّه عنه  ،أَنّ رسولَ اللّه َ
ضعِيفَ وَالسقي َم واْل َكبِيَ  .وإِذَا صَلّى أَ َحدُكُمْ ِلَنفْسِهِ َفلْي َطوّل ما شَاءَ » متفقٌ
خفّفْ  ،فَِإنّ فِيهِ ْم ال ّ
للنّاسِ ف ْليُ َ
عليه .
وف روايةٍ  « :وذَا الْحا َج ِة » .
ل عََليْهِ وسَلّم لَيدعُ الْعَمَلَ  ،و ُهوَ
صلّى ا ُ
 -229وعن عائشة رضي اللّه عنها قَاَلتْ ِ :إنْ كَان رسولُ اللّه َ
ض عََلْيهِ ْم » متفقٌ عليه .
ِيبّ أَ َن َيعْم َل بِهِ  ،خَشْيةَ َأنْ َيعْمَ َل بِ ِه النّاسُ فُيفْ َر َ

ل عََليْهِ وسَلّم عَن اْلوِصال رَحْمةً لُمْ  ،فقالوا:
صلّى ا ُ
 -230وعْنهَا رضي اللّه عنها قاَلتْ َ :نهَاهُ ْم النِّبيّ َ
سقِين » متف ٌق عليه مَعناهُ  :يعَلُ فّ
ت يُ ْطعِمُن َربّي ويَ ْ
ستُ َكهَيئَِتكُمْ ِإنّي َأبِي ُ
ك تُواصلُ ؟ قال  « :إِنّي لَ ْ
ِإنّ َ
ُق ّو َة مَنْ أَكَ َل َوشَرَبَ .
ل عََليْهِ وسَلّم « :إِنّي
صلّى ا ُ
 -231وعن أَب قَتا َد َة الْحارِثِ بنِ ربْعي رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه َ
صِبيّ َ ،فَأتَجوّزَ فِي صلتِي كَرَا ِهَيةَ َأنْ َأشُ ّق عَلَى
لَقُومُ إِلَى الصّلةِ َ ،وأُرِيدُ أَنْ ُأ َطوّل فِيها َ ،فَأسْم ُع ُبكَا َء ال ّ
ُأمّهِ » رواه البخاري .
ل عََليْهِ وسَلّم«:منْ صَلّى صَلةَ
صلّى ا ُ
 -232وعن ُجنْدِبِ بن عبد اللّه رضي اللّه عنه قال :قال رسولُ اللّه َ
شيْءٍ يُدرِكْه  ،ثُ ّم يكُبّهُ
الصّبحِ َف ُهوَ فِي ذِمةِ اللّه فَل يطْلُبّنكُمْ اللّ ُه مِنْ ِذ ّمتِ ِه بِشَيْءٍ  ،فَِإنّهُ م ْن يَطُْلبْ ُه مِنْ ِذ ّمتِهِ بِ َ
عَلَى و ْجهِهِ ف نَارِ َج َهنّم » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :الُسْلِمُ أَخُو الُسْلِمِ  ،ل
صلّى ا ُ
 -233وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما أَنّ رسول اللّه َ
ي ْظلِمُه  ،ول يُسْلِمهُ  ،منْ كَانَ فِي حَا َجةِ أَخِيهِ كَانَ اللّهُ فِي حاجتِهِ  ،ومَنْ فَرّج ع ْن مُسْلِمٍ ُكرْبةً َفرّجَ اللّهُ
ب يوْ َم اْلقِيا َمةِ  ،ومَنْ ستر مُسْلِما َستَرهُ اللّ ُه َيوْم اْل ِقيَامَ ِة » متفقٌ عليه .
عنْهُ ِبهَا ُك ْرَبةً مِنْ ُكرَ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :الُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم ل
 -234وعن أَب هريرة رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
سبِ
يُونُه ول يكْ ِذبُ ُه ول ْيذُلُهُ  ،كُ ّل الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسِْلمِ حرا ٌم عِرْضُهُ ومالُه ودمُ ُه الّتقْوَى هَاهُنا  ،بِح ْ
حقِرَ أَخاهُ السلم» رواه الترمذيّ وقال  :حديث حسن .
امْرِى ٍء مِنَ الشّرّ َأ ْن يَ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :ل تَحاسدُوا ول تناجشُوا ول تَباغَضُوا ول
صلّى ا ُ
 -235وعنه قال  :قال رسول اللّه َ
حقِ ُرهُ
تَدابرُوا ول يبِ ْع ب ْعضُكُ ْم عَلَى بيْعِ ب ْعضٍ  ،وكُونُوا عِبادَ اللّه إِخْوانا .الُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم ل يَظِلمُه ول يَ ْ
حقِر أَخاهُ
ب امْرِي ٍء مِنَ الشّرّ َأنْ يَ ْ
س ِ
ول يَخْذُلُهُ  .الّت ْقوَى هَاهُنا ويُشِيُ إِلَى صَدْ ِر ِه َثلَثَ مرّاتٍ بِح ْ
سلِ ِم عَلَى الْمُسْلِمِ حرامٌ دمُهُ ومالُ ُه وعِرْضُهُ » رواه مسلم .
السلم  .كُ ّل الْمُ ْ
« النّجَش » َأنْ يزِيدَ فِي ثَمنِ سلْع ٍة ُينَادِي عََلْيهَا فِي السّوقِ ونْوهِ  ،ول َرغْبةَ لَه فِي شِرائهَا بَ ْل ي ْقصِد أَ ْن
َيغُ ّر َغيْر ُه  ،وهَذا حرامٌ  « .والتّدابُرُ » َ :أ ْن يُعرِض ع ِن ا ِلنْسانِ ويهْجُ َرهُ ويعلَهُ كَالشّيءِ الذي وراءَ الظهْر
وال ّدبُرِ .

حبّ لَخِيهِ
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :ل ُي ْؤمِنُ أَحدُكُمْ حتّى يُ ِ
صلّى ا ُ
 -236وعن أَنسٍ رضي اللّه عنه عن النب َ
حبّ ِلَنفْسِهِ » متف ٌق عليه .
مَا يُ ِ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :اْنصُرْ أَخَا َك ظَالِما َأوْ مَ ْظلُوما» فقَالَ رَجُلٌ :يَا
صلّى ا ُ
 -237وعنه قال  :قال رسول اللّه َ
ج ُزهُ َأ ْو تَمْنعُهُ مِنَ الظّلْمِ
رسول اللّه َأنْصرهُ إِذَا كَا َن مَظلُوما أَ َرَأْيتَ ِإنْ كَا َن ظَالِما َكيْفَ َأنْصُ ُرهُ ؟ قال « :تَحْ ُ
فَِإنّ ذلِك َنصْ ُر ْه » رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ح ّق الْمُسْلمِ عَلَى الْمُسِْلمِ
 -238وعن أَب هريرة رضي اللّه عنه َأنّ رسول الّه صَلّى ا ُ
خسٌ  :رَدّ السّلمِ َ ،وعِيَا َد ُة الْمرِيضَ  ،واّتبَاعُ الْجنَائِزِ  ،وإِجابة الدّعوةِ  ،وتَشمِيت العْا ِطسِ » متفق عليه .
وف رواية لسلمٍ  « :حق الْمُسْل ِم ِستّ  :إِذا لقِيتَهُ فسلّم عليْهِ  ،وإِذَا دَعاكَ َفأَجبْهُ َ ،وإِذَا ا ْسَتنْصَحَكَ فَانْصحْ
ت فاتْبعهُ».
لهُ  ،وإِذا عطَس فحمِد اللّه فَشَ ّمتْهُ َ .وإِذَا م ِرضَ َفعُ ْدهُ َ ،وإِذَا ما َ
ل عََليْهِ وسَلّم بِسبْعٍ
صلّى ا ُ
 -239وعن أَب عُمارة الْباءِ بنِ عازبٍ رضي اللّه عنهما قال  :أَمرنا رسولُ اللّه َ
ت الْعاطِس َ ،وِإبْرارِ الْ ُمقْسِمِ  ،ونَصْ ِر الظْلُومِ َ ،وإِجاَبةِ
ع الْجناز ِة  ،وتَشْمِي ِ
 :أَمرنَا ِبعِيادة الْمرِيضِ  ،وَاّتبَا ِ
ض ِة  ،وعَنِ الياثِ ِر الُمْرِ ،
ب بالفَ ّ
الدّاعِي  ،وإِفْشاءِ السّلمِ َ .ونَهانَا عَ ْن خواتِيمَ َأوْ تَختّمٍ بالذّهبِ  ،وَعنْ شُرْ ٍ
ق وَالدّيبَاجِ  .متفق عليه .
َوعَ ِن اْلقَسّيّ َ ،وعَنْ ُلْبسِ الَرِي ِر وَا ِل ْستَبْ َر ِ
وف روايةٍ  :وِإنْشَا ِد الضّالةِ فِي السّبْ ِع الُولِ .
« الياثِ ِر » بيَاء ُمَثنّاةٍ قبْ َل الَلِفِ َ ،وثَاء مثلثة بعْ َدهَا  ،وَ ِهيَ جْ ُع َمْيثِرةٍ َ ،وهِي َشيْءٌ يتّخَذُ مِنْ حرِي ٍر َويُحْشَى
ج وكُورِ الْبعِيِ ْيِلسُ عََليْهِ الرّا ِكبُ «والقَسيّ» بفت ِح القاف وكسر السيِ
قُطْنا َأ ْو َغيْ َرهُ ويُجْعلُ فِي السّ ُر ِ
خَتلِ َطيْنِ  « .وإِنْشَا ُد الضّاّلةِ »  :تَعرْي ُفهَا .
الهملة الشدّدةِ َ :وهِ َي ِثيَابٌ ُتنْسَ ُج مِنْ َحرِي ٍر و َكتّانٍ مُ ْ

 -28باب ستر عورات السلمي والنهي عن إشاعتها لغي ضرورة
قال اللّه تعال{ :إن الذين يبون أن تشيع الفاحشة ف الذين آمنوا لم عذاب أليم ف الدنيا والخرة} .

ستُ ُر َعبْدٌ عبْدا فِي ال ّدنْيَا
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال  « :ل ي ْ
 -240وعن أَب هريرة رضي اللّه عنه عن النب َ
إِ ّل َستَرهُ اللّه َي ْو َم الْقيا َمةِ » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول  « :كُلّ َأ ّمتِي ُمعَافًى إِ ّل الُجاهرينَ  ،وإِنّ
 -241وعنه قال  :سِعت رسول اللّه صَلّى ا ُ
ت الْبَا ِر َحةَ
مِن الُجاهرةِ أَن يعمَلَ الرّجُلُ بالليلِ ع َملً  ،ثُ ّم ُيصْب َح وَقَدْ سَتَرهُ اللّه عََليْهِ فَيقُولُ  :يَا فل ُن عَمِ ْل ُ
ف ِستْرَ اللّه » متفق عليه .
ت يَسْترهُ ربّ ُه  ،وُيصْب ُح يَكْش ُ
كذَا وَكَذَا  ،وَقَ ْد بَا َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إِذَا َزَنتِ الَمةُ فَتبيَ زِناهَا فَليجلدْها ال ّد  ،ول ُيثَرّ ْ
ب
صلّى ا ُ
 -242وعنه عن النب َ
عََلْيهَا  ،ثّ إِنْ َزَنتِ الثّانية فَلْيجلدْها ال ّد ول يُثرّبْ عََلْيهَا  ،ثُمّ ِإنْ زَنتِ الثّالثةَ َفلْيبعَها ولوْ بِحبْ ٍل مِنْ شعرٍ »
متفق عليه « .الّتثْرِيبُ»  :التّوْبيخُ .
ل عََليْهِ وسَلّم بِرجلٍ قَدْ شرِب خَمْرا قال  « :اضْربُوهُ» قال َأبُو ُه َريْرةَ
صلّى ا ُ
 -243وعنه قال ُ :أتِ َي النِّبيّ َ
ض اْلقَومِ  :أَخْزاكَ اللّه  ،قال :
ب بِثوبِهِ  .فََلمّا انْصَرَفَ قَال بعْ ُ
ب ِبنَعْله  ،والضّارِ ُ
ب بِيدهِ والضَارِ ُ
 :ف ِمنّا الضّارِ ُ
شيْطان » رواه البخاري .
ل تقُولُوا هَكَذا ل ُتعِينُوا عليه ال ّ
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قال اللّه تعال { :وافعلوا الي لعلكم تفلحون } .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :السلمُ أَخــو السلم
صلّى ا ُ
 -244وعن ابن عمرَ رضي اللّ ُه عنهما أَن رسولَ اللّه َ
ل يَظلِمُه ول يُسْلِمُهُ  .ومَنْ كَانَ فِي حاجةِ أَخِي ِه كانَ اللّهُ فِي حاجتِهِ ،ومنْ فَرّجَ عنْ مُسلمٍ كُرْبةً َفرّجَ اللّهُ
ب يومَ القيامةِ  ،ومن َستَ َر مُسْلما َستَ َرهُ اللّ ُه يَومَ اْلقِيا َمةِ » متفق عليه .
عنه با ُكرْبةً من ُكرَ ِ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال  « :من َنفّس عن مؤمن كُرْبة
 -245وعن أَب هريرة رضي اللّه عنهُ  ،عن النبّ َ
منْ كُرب ال ّدنْيا  ،نفّس اللّه عنْه كُرْبة منْ كُرَب يو ِم الْقِيا َمةِ  ،ومنْ يسّرَ على ُمعْس ٍر يسّرَ اللّه عليْه ف ال ّدْنيَا
والخِرةِ  ،وم ْن َستَر مُسْلِما سَترهُ اللّه فِي الدنْيا والخرة  ،واللّه فِي ع ْونِ العبْد ما كانَ العبْدُ ف عوْن أَخيهِ ،
س في ِه عِلْما سهّل اللّه ل ُه به طريقا إل النّة  .وما ا ْجتَ َم َع ق ْومٌ فِي بْيتٍ م ْن ُبيُوتِ اللّه
ومنْ سلك طَريقا ي ْلتَم ُ

شيَْتهُمُ الرّحْمةُ  ،وح ّفْتهُمُ
ت عليهم السّكِين ُة  ،وغَ ِ
تعالَى  ،يتْلُون ِكتَابَ اللّه  ،وَيتَدارسُون ُه بيَْنهُمْ إ ّل نَزََل ْ
ع به نَسَبُ ُه » رواه مسلم .
اللئ َكةُ  ،وذكَرهُمُ اللّه فيمَ ْن عنده  .وم ْن بَ ّطأَ به عَملُهُ ْل يُسر ْ

 -30باب الشفاعة
قال اللّه تعال { :من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها } .
ل عََليْ ِه وسَلّم ِإذَا َأتَاهُ طالِبُ حاجةٍ
 -246وعن أَب موسى الَشعري رضي اللّه عنه قال  :كان النب صَلّى ا ُ
أَ ْقبَ َل عَلَى جُلسائِهِ فقال  « :ا ْش َفعُوا تُؤجَرُوا ويَ ْقضِي اللّه عَلَى لِسان َنِبيّهِ ما أَحبّ » متفق عليه .
وف رواية  « :مَا شَاءَ » .
ل عََليْهِ وسَلّم
صلّى ا ُ
 -247وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما ف ِقصّة برِي َرةَ و َزوْجِها  .قال  :قال َلهَا النِّبيّ َ
َ « :لوْ را َج ْعتِهِ ؟ » قَالتَ  :يا َرسُولَ اللّه ت ْأمُ ُرنِي ؟ قال ِ « :إنّما أَشـفعُ » قَاَلتْ  :ل حاجة لِي فِيهِ  .رواه
البخاري .

 -31باب الصلح بي الناس
قال اللّه تعال { :ل خي ف كثي من نواهم إل من أمر بصدقة ،أو بعروف ،أو إصلح بي الناس } .
وقال تعال { :والصلح خي } .
وقال تعال { :فاتقوا اللّه وأصلحوا ذات بينكم } .
وقال تعال { :إنا الؤمنون إخوة فأصلحوا بي أخويكم } .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :كُ ّل سُلمى مِ َن النّاسِ
 -248وعن أَب هريرة رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
عََليْهِ صَدََقةٌ كُلّ يوْ ٍم تَطُْلعُ فِيهِ الشّ ْمسُ َ :تعْدِ ُل بيْن الثَْنيْنِ صَدَقةٌ َ ،وُتعِيُ الرّ ُجلَ فِي دَابّتِهِ فَتحْ ِملُ ُه عََلْيهَا َ ،أوْ
تَرَْفعُ لَ ُه عََلْيهَا َمتَاعهُ صَدَقةٌ ،وَالْكَِل َمةُ الطّيبةُ صدَق ٌة  ،وبكُلّ خَ ْط َو ٍة تَمْشِيهَا إِلَى الصّلةِ صَدَقةٌ َ ،وتُمِيطُ الَذَى
صدََقةٌ » متفق عليه .
عَنِ الطّرِيقِ َ

« ومعن َتعْدِ ُل َبيَْنهُمَا » ُتصْل ُح َبيَْنهُمَا بِاْلعَدْلِ .
ل عََليْهِ
س ْعتُ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
ت ُع ْقبَةَ بن أَب ُم َعيْطٍ رضي اللّه عنها قالت ِ :
 -249وعن ُأمّ ُك ْلثُو ٍم بن ِ
وسَلّم َيقُولُ َ « :لْيسَ الْكَذّابُ الذي يُصْل ُح َبيْنَ النّاسِ َفَينْمي َخيْرا َ ،أوْ َيقُولُ َخيْرا » متفق عليه .
وف رواية مسلمٍ زيادة  ،قالت  :وَلَمْ َأسْ َمعْهُ يُرَ ّخصُ ف َشيْ ٍء مِمّا َيقُولُهُ النّاسُ إِلّ ف ثَلثٍَ ،ت ْعنِي  :الَرْبَ ،
ح َبيْنَ النّاسِ  ،وَحَدِيثَ الرّجُ ِل امْ َرَأتَهُ  ،وَحَديثَ الَ ْرَأةِ َزوْجَهَ .
صلَ َ
وَالِ ْ
صوْتَ ُخصُومٍ باْلبَا ِ
ب
ل عََليْهِ وسَلّم َ
صلّى ا ُ
 -250وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت  :سِع رسول اللّه َ
ستَرِْفقُهُ فِي شيءٍ َ ،وهُ َو َيقُولُ  :واللّهِ ل أَفعَلُ َ ،فخَ َرجَ
سَتوْضِعُ الخَ َر َويَ ْ
عَالِيةٍ أَصْواُتهُمَا َ ،وإِذَا أَحَ ُدهُمَا يَ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم فقال َ « :أيْ َن الْ ُمتَأَلّي عَلَى اللّه ل َي ْفعَلُ ا َلعْرُوفَ ؟ » فقال َ :أنَا يَا
صلّى ا ُ
عََلْيهِمَا رسولُ اللّه َ
رسولَ اللّهِ  ،فَلهُ أَيّ ذلِكَ أَ َحبّ  .متف ٌق عليه .
سأَلَهُ الرّفْقَ «والْمُتأَل »  :الَالِفُ .
ستَرفقُ ُه »  :يَ ْ
سأَلهُ َأنْ َيضَ َع َعنْهُ بَ ْعضَ دينِهِ َ «.ويَ ْ
سَتوْضِعُ ُه »  :يَ ْ
معن « يَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم بلَغ ُه
 -251وعن أَب العباس سهلِ بنِ سعدٍ السّاعِدِيّ رضي اللّ ُه عنه  ،أَن رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
س َمعَه ،
ل عََليْ ِه وسَلّم ُيصْلِ ُح َبْينَهمْ فِي ُأنَا ٍ
خرَجَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
َأ ّن بَن عَمْرِو بن عوْفٍ كان بيْنهُمْ شَرّ  ،فَ َ
لةُ َ ،فجَا َء بِللٌ إِلَى أَب َبكْرٍ رضي اللّه عنهما فقال  :يَا
صَ
ت ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم وَحَاَن ِ
حِبسَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
َف ُ
ت الصّلةُ َ ،فهَلْ لكَ أَ ْن َت ُؤمّ النّاس؟ قال َ :نعَمْ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَدْ ُحِبسَ  ،وَحَاَن ِ
صلّى ا ُ
َأبَا َبكْرٍ إِنّ رسولَ اللّهِ َ
ِإنْ شِْئتَ َ ،فأَقَا َم بِللٌ الصّلةَ  ،وَتقَ ّدمَ َأبُو َبكْرٍ َف َكبّ َر وكبّرَ النّاسُ ،وَجَاءَ رسول اللّه يْشِي ف الصّفوفِ حتّى
صفِيقِ  ،وكَانَ أَبُو َبكْر رضي اللّه عنه ل يَ ْلَت ِفتُ فِي صلتِهَِ ،فلَمّا أَ َكثَرَ
قامَ ف الصّفّ َ ،فأَخَذَ النّاسُ فِي الّت ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم ،
صلّى ا ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َ ،فَأشَار إِلَيْهِ رسول اللّه َ
صفِي َق اْلَتفَتَ  ،فَإِذَا رسولُ اللّه َ
النّاسُ الّت ْ
َفرَفَعَ َأبْو َبكْر رضي اللّه عنه ي َدهُ فَحمِد اللّه  ،وَرَجَعَ القهقرى وَرا َءهُ َحتّى قَامَ فِي الصّفّ َ ،فتَق ّدمَ رسول اللّه
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َ ،فصَلّى للنّاسِ  ،فََلمّا فرغَ أَقْب َل عَلَى النّاسِ فقال َ « :أّيهَا النّاسُ ماَلكُمْ حِي نَاَبكُمْ
َ
صفِيقُ لِلنّسَاءِ  .م ْن نَابُ ُه شيءٌ فِي صلتِهِ فَ ْليَقلُْ :سبْحَانَ اللّهِ ؟
صفِيقِ ؟ِ ،إنّما الّت ْ
صلَةِ أَخ ْذتْ فِي الّت ْ
َشيْءٌ ف ال ّ
ي َيقُولُ ُ :سبْحانَ اللّهِ  ،إِ ّل اْلَتفَتَ  .يَا َأبَا َبكْ ٍر  :ما منعَك َأ ْن تُصَّل َي بِالنّاسِ حِيَ
فَِإنّ ُه ل يَسْمعُهُ أَحدٌ حِ َ

أَشرْتُ إَِليْكَ ؟ » فقال َأبُو بكْر  :مَا كَانَ ينبَغِي لبْنِ أَب قُحاَفةَ َأ ْن يُصّل َي بِالنّاسِ بَيْ َن يَدَيْ رسولِ اللّه صَلّى
ل عََليْ ِه وسَلّم  .متفقٌ عليه .
اُ
معن « ُحبِس » َ :أمْسكُوهُ ِليُضّيفُوه .

 -32باب فضل ضعفة السلمي والفقراء والاملي
قال اللّه تعال { :واصب نفسك مع الذين يدعون ربم بالغداة والعشي يريدون وجهه ،ول تعد عيناك
عنهم } .
ل عََليْهِ وسَلّم يقولُ  « :أَل
صلّى ا ُ
 -252عن حَا ِرثَة بْ ِن وهْب رضي اللّه عنه قال  :سعتُ رسولَ اللّه َ
ضعّفٍ َلوْ أَقْسَم عَلَى اللّه لبرّه  ،أَلَ أُ ْخبِرُكُ ْم َبأَهْ ِل النّارِ؟ كُ ّل ُعتُلّ
أُ ْخبِرُ ُك ْم بَِأهْ ِل الّنةِ ؟ ُكلّ ضَعيفٍ ُمَت َ
سَتكْبِرٍ »  .متفقٌ عليه .
ظ مُ ْ
َجوّا ٍ
« اْلعُتُ ّل »  :اْلغَلِيظُ الافِي  « .والوّاظُ » بفتح اليم وتشدِي ِد الواو وبِالظا ِء العجمة َوهُو المُوعُ النُوعُ
شيَتِهِ  ،وقيلَ  :اْلقَصِ ُي الْبَ ِطيُ .
ختَالُ فِي مِ ْ
 ،وَقِي َل  :الضّخْ ُم الُ ْ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
 -253وعن أَب العباسِ سهلِ بنِ سع ٍد الساعِدِيّ رضي اللّه عنه قال  :مرّ رجُ ٌل على النَبّ َ
وسَلّم فقالَ لرجُ ٍل ِعنْدهُ جالسٍ  « :ما َرَأيُكَ فِي هَذَا ؟ » فقال  :رَجُ ٌل مِنْ َأشْرافِ النّاسِ هذا وَاللّهِ حَريّ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،ثُ ّم مَرّ َرجُلٌ آخرُ ،
سكَتَ رسول اللّه َ
شفّعَ  .فَ َ
ِإنْ خَطَب َأنْ ُيْنكَحَ َوِإ ْن َشفَع أَ ْن يُ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَا رُأيُكَ فِي هَذَا ؟ » فقال  :يا رسولَ اللّه هذا َرجُ ٌل مِنْ ُفقَرَاءِ
فقال له رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
الْمُسِْلمِيَ  ،هذَا حريّ ِإنْ خطَب أَ ْن ل ُينْكَحَ َ ،وِإنْ َشفَع َأ ْن ل يُشَفّعََ ،وِإنْ قَالَ َأنْ ل يُسْمع ِل َقوْلِهِ  .فقال
ل عََليْهِ وسَلّم  « :هَذَا َخْيرٌ م ْن مِل ِء الَ ْرضِ ِمثْلَ هذَا» متف ٌق عليه .
صلّى ا ُ
رسول اللّه َ
ي » هو بفت ِح الاءِ وكسر الراءِ وتشديد الياءِ  :أَيْ حقِيقٌ  .وقولهَ « :شفَعَ» بفتح الفاءِ .
قوله َ « :حرِ ّ
جتِ الّنةُ والنّا ُر
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :احْت ّ
 -254وعن أَب سعيدٍ الدري رضي اللّه عنه عن النب صَلّى ا ُ
س ومسَاكِيُنهُم َف َقضَى اللّ ُه َبيَْنهُما ِ :إنّك
لنّةُ  :فّ ضُعفَاءُ النّا ِ
تا َ
ف البّارُو َن وا ُلتَ َكبّرُونَ  ،وقَال ِ
فقالت النّارُ ّ :

ك مَــنْ َأشَاءُ  ،وِلكِلَيكُمَا عََل ّي مِلؤُها »
ك مَـنْ َأشَاءُ َ ،وِإنّكِ النّا ُر عَذابِي أُعذّب بِ ِ
الّنةُ رحْمتِي أَ ْرحَ ُم بِ ِ
رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال ِ « :إنّهُ لَيأتِي الرّجُلُ السّمِيُ
 -255وعن أَب هريرة رضي اللّه عنه عن رسول اللّه صَلّى ا ُ
ضةٍ » متف ٌق عَلَيه .
ح بعُو َ
العْظِي ُم َي ْومَ اْلقِيامةِ ل يزنُ عِنْد اللّه جنَا َ
ل عََليْهِ
ت َتقُمّ السْجِد َ ،أوْ شَابّا  ،فَفقَ َدهَا  ،أو فقده رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -256وعنه َأنّ امْرَأ ًة سوْداءَ كَانَ َ
سأَ َل عَْنهَا َأوْ عنْهُ  ،فقالوا  :مات  .قال  « :أَفَل ُكْنتُمْ آ َذْنتُمُونِي » َفكََأّنهُمْ صغّرُوا َأمْ َرهَا َ ،أوْ
وسَلّم  ،فَ َ
َأمْرهُ  ،فقال  :دُلّونِي عَلَى َقبْ ِرهِ » فدلّوهُ فَصلّى عَلَيه  ،ثُمّ قال ِ « :إنّ هَ ِذ ِه اْلقُبُور ملُو َءٌة ظُلْم ًة عَلَى أَهِْلهَا ،
وِإنّ اللّه تعال ُيَنوّرهَا َلهُ ْم بصَلتِي عََلْيهِ ْم » متفقٌ عليه .
ي تَكُنسُ  « .وَاْلقُمَامةُ »  :اْل ُكنَا َسةُ « .وَآ َذْنتُمونِي » بِمدّ
قوله َ « :تقُمّ هو بفت ِح التّا ِء وَضَ ّم اْلقَافِ  :أَ ْ
الَمْ َزةِ  :أَيْ َ :أعْلَمتُمُونِي .
ع بالَْبوَابِ َلوْ أَقْسمَ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :رُبّ َأشْعثَ أغبَ مدْفُو ٍ
صلّى ا ُ
 -257وعنه قال  :قال رسول اللّه َ
عَلَى اللّهِ لَب ّرهُ » رواه مسلم .
ت عَلَى بابِ الْجّنةِ  ،فَِإذَا عا ّمةُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال  « :قُ ْم ُ
 -258وعن أُسامَة رضي اللّه عنه عن النب َ
ت عَلَى
ب الَدّ ْمبُوسُونَ غيْر َأنّ أَصْحاب النّارِ قَدْ ُأمِر ِبهِمْ إِلَى النّارِ  .وقُ ْم ُ
مَنْ د َخَلهَا الْمَسَاكِيُ  ،وأَصْحا ُ
ب النّارِ فَإِذَا عا ّمةُ منْ دَ َخَلهَا النّسَا ُء » متفقٌ عليه .
با ِ
ظ والْغِن  .وقوله ْ « :مبُوسُونَ » أَيْ َ :ل ْم يُؤ َذنْ لُ ْم َبعْدُ فِي ُدخُول الَّنةِ .
« وَالَدّ » بفت ِح اليم  :ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :لَ ْم َيَتكَلّمْ فِي ا َلهْدِ إِ ّل ثَلَثةٌ :
صلّى ا ُ
 -259وعن أَب هريرة رضي اللّه عنه عن النب َ
ص ْومَع ًة فكانَ فِيهَا َ ،فأََتتْهُ ُأمّهُ َوهَو
ل عَابِدا  ،فَاتّخَذَ َ
عِيسى ابْنُ م ْريَمَ  ،وصَاحِب ُج َريْجٍ  ،وكَانَ جُ َريْجٌ رَ ُج ً
يُصلي َفقَالَتْ  :يا ُج َريْجُ  ،فقال  :يَارَبّ ُأمّي وَصَلتِي َفأَقْب َل عَلَى صلتِهِ فَانْصرَفتْ فََلمّا كَانَ مِ َن اْلغَدِ َأَتتْهُ
وهُو يُصَلّي  ،فقَاَلتْ  :يَا جُ َريْجُ  ،فقال  :أَيْ رَبّ ُأمّي وَصَلتِي َ .فأَ ْقبَ َل عَلَى صَلتِهِ  ،فََلمّا كَانَ مِنَ الْغَد
َأَتتْهُ َوهُو ُيصَلّي َفقَاَلتْ  :يَا جُ َريْجُ فقال  :أَيْ رَبّ ُأمّي وَصَلتِي َ ،فأَ ْقبَ َل عَلَى صَلتِهِ َ ،فقَاَلتْ  :الّلهُمّ ل

ت امْ َرَأةٌ ب ِغيّ ُيتَ َمثّلُ
تُ ِمتْه َحتّى ينْ ُظرَ إِلَى وُجُوه الومِسَاتِ َ .فتَذَاكّ َر َبنُو ِإسْرائِيلَ جُريْجا َو ِعبَادَتهُ  ،وَكَانَ ِ
ضتْ لَهُ َ ،فلَمْ ي ْلَت ِفتْ إَِلْيهَا َ ،فأَتتْ رَاعِيا كَانَ َيأَوي إِلَى
سِنهَا َ ،فقَاَلتْ  :إِ ْن ِشْئتُمْ لَ ْفِتَننّهُ  ،فتعرّ َ
بِحُ ْ
ت ُ :هوَ جُ َريْجٌ َ ،فأََت ْوهُ فاسْتنلُوه
صوْم َعتِهِ َ ،فَأمْكنَتْ ُه مِ ْن نفسها فَوقَع عَلْيهَا  .فَحمَلتْ َ ،فلَمّا وَلدتْ قَاَل ْ
ت ِمنْك  .قال َ :أيْنَ
ت بِه ِذهِ الْبغِيّ فَولَد ْ
وه َدمُوا صوْم َعتَهُ َ ،و َجعَلُوا َيضْ ِربُونهُ  ،فقال  :ما شَ ْأُنكُمْ ؟ قالواَ :زَنيْ َ
صِبيّ فَطَعنَ فِي ب ْطنِهِ وقالَ  :يا
صلّي فَصلىّ  ،فََلمّا انْصَ َرفَ َأتَى ال ّ
صبِيّ ؟ فَجاءَوا بِهِ فقال َ :دعُونِي َحتّى أُ َ
ال ّ
غُلمُ مَنْ َأبُوكَ ؟ قال  :فُلنٌ الرّاعِي َ ،فأَقْبلُوا علَى جُ َريْ ُج ُي َقبّلُونَهُ َويَتَمَسّحُو َن بِ ِه وقَالُوا َ :نْبنِي لَكَ ص ْو َمعَتَكَ
صبِيّ يرْض ُع مِنْ ُأمّهِ َ ،فمَرّ رَجُلٌ رَا ِكبٌ
مِنْ َذهَبٍ قال  :ل ،أَعيدُوهَا مِ ْن طِيٍ َكمَا كَانَتْ َ ،ف َفعَلُوا  .وَبْينَا َ
ي َوأَ ْقبَلَ إِلَيْهِ َفنَظَرَ إَِليْهِ
سَنةٍ فَقالت ُأمّهُ  :الّلهُمّ ا ْجعَل اْبنِي مثْ َل هَذَا َ ،فَت َركَ الثّدْ َ
عَلَى داّبةٍ فَا ِر َهةٍ َوشَارةٍ حَ َ
ل عََليْهِ
جعْ َل يَ ْرَتضِعُ» َفكََأنّي َأنْظُرُ إِلَى رسول اللّه صَلّى ا ُ
جعَ ْلنِي ِمثْلهُ  ،ثُمّ أََقبَ َل عَلَى ثَ ْديِهِ َف َ
فقال  :الّل ُه ّم ل تَ ْ
صهَا ،قال َ « :و َمرّوا بِجَا ِرَيةٍ َوهُ ْم َيضْ ِربُونَهَا،
وسَلّم َوهُوَ ْيكِي ا ْرِتضَاعَ ُه ِبأُصُْبعِه السّبّابةِ فِي فِيهِ َ ،فجَع َل يَ ُم ّ
جعَلْ اْبنِي
سِبيَ اللّ ُه َوِنعْ َم الْوكِيلُ  .فقالت ُأمّهُ  :الّلهُمّ ل َت ْ
ت سَرَ ْقتِ َ ،وهِي َتقُولُ  :حَ ْ
َوَيقُولُونَ َ :زَنيْ ِ
ك تَرَا َجعَا الَدِيثِ فقالَت َ :مرّ رَ ُجلٌ
ع َونَظَرَ إَِلْيهَا فقال  :الّلهُمّ ا ْجعَ ْلنِي ِمثَْلهَا َ ،فهُنالِ َ
ِمثَْلهَا َ ،فتَركَ الرّضَا َ
جعَلنِي ِمثْلَهُ َ ،ومَرّوا ِبهَ ِذ ِه ا َل َمةِ َوهُم َيضْربُوَنهُا
حَس ُن الَْيَئةِ َفقُ ْلتُ  :الّلهُمّ ا ْجعَلْ اْبنِي ِمثْلَهُ َفقُ ْلتَ  :الّلهُ ّم ل تَ ْ
جعَ ْل اْبنِي ِمثَْلهَا َفقُ ْلتَ  :الّلهُمّ اجعَ ْلنِي ِمثَْلهَا ؟ ،قَالَ ِ :إنّ ذلِكَ
ت سَرَ ْقتِ َ ،فقُ ْلتُ  :الّلهُ ّم ل تَ ْ
َوَيقُولُونَ َ :زَنيْ ِ
الرّجُلَ كَانَ َجبّارا َفقُلت  :الّلهُمّ ل ْتعَ ْلنِي ِمثْلَهُ  ،وِإنّ هَ ِذ ِه َيقُولُونَ لا َزنَْيتِ  ،وَلَ ْم تَ ْزنِ َ ،وسَرقْت  ،وَلَمْ
تَسْ ِرقْ َ ،فقُ ْلتُ  :الّلهُمّ ا ْجعَ ْلنِي ِمثَْلهَا » متفق عليه.
« والُومِسَاتُ »  :بضَ ّم اليم الُولَى  ،وإِسكان الواو وكسر اليم الثانيةِ وبالسي الهمَل ِة وهُنّ الزّوانِي .
ي العْجمةِ
والُومِسةُ  :الزانية  .وقوله  « :داّبةً فَا ِرهَة » بِاْلفَاءِ  :أَي حاذَِق ٌة َنفِيسةٌ « .الشّا َرةُ » بِالشّ ِ
وتَخْفيفِ الرّاءِ َ :وهِي المالُ الظّاهِرُ فِي الْيَئةِ واللْبسِ  .ومعْن وصل « ترَاجعا الدِيث » أَيْ  :ح ّدَثتِ
صبِي وح ّدَثهَا  ،واللّه أعلم .
ال ّ

 -33باب ملطفة اليتيم والبنات وسائر الضّعَفة والساكي والنكسرين
والِحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الناح لم

قال اللّه تعال { :واخفض جناحك للمؤمني } .
وقال تعال { :واصب نفسك مع الذين يدعون ربم بالغداة والعشي يريدون وجهه ،ول تعد عيناك
عنهم تريد زينة الياة الدنيا } .
وقال تعال { :فأما اليتيم فل تقهر ،وأما السائل فل تنهر } .
وقال تعال  { :أرأيت الذي يكذب بالدين ،فذلك الذي يدع اليتيم ،ول يض على طعام السكي } .
ل عََليْ ِه وسَلّم سِّت َة نفَر  ،فقال
صلّى ا ُ
 -260عن سعد بن أَب وَقّاص رضي اللّه عنه قال ُ :كنّا مَعَ الّنبِيّ َ
سعُو ٍد ورجُل مِنْ
جتَ ِرئُون عليْنا  ،و ُكْنتُ أَنا وابْنُ م ْ
ل عََليْهِ وسَلّم  :اطْرُ ْد ُهؤُلءِ ل َي ْ
الُشْرِكُونَ للّنِبيّ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم ما شاءَ اللّه أَن يقعَ
هُ َذيْ ِل وبِلل ورجلنِ لَستُ أُسّيهِما  ،فَوَقعَ ف َن ْفسِ رسول اللّه صَلّى ا ُ
فحدث نفْسهُ  ،فأَنْ َزلَ اللّهُ تعال  { :ول تَ ْطرُ ِد الّذِي َن يَ ْدعُون َرّبهُمْ باْلغَداةِ والعَشِ ّي يُريدُونَ و ْجهَهُ } [
النعام  ] 52 :رواه مسلم.
 -261وعن أَب هُبيْرةَ عائِذِ بن عمْرو ال َزِنيّ َو ُه َو مِنْ َأهْلِ بيْعةِ الرّضوانِ رضي اللّه عنهَ ،أنّ أَبا ُس ْفيَانَ َأتَى
ت ُسيُوفُ اللّه مِنْ ع ُدوّ اللّه مَأْ َخ َذهَا  ،فقال َأبُو َبكْرٍ
ص َهيْب وبللٍ ف نفَرٍ فقالوا  :ما أَخَذَ ْ
عَلَى سلْمَانَ و ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،فأَخْبهُ فقال  :يا أَبا
ش وَسيّدِهِمْ؟ َفَأتَى الّنبِيّ صَلّى ا ُ
شيْخِ قُرْي ٍ
رضي اللّه عنه َ :أتَقُولُو َن هَذَا لِ َ
ضبَْتهُمْ َلقَدْ َأ ْغضَبتَ َربّكَ ؟ فَأتَاهُمْ فقال  :يا إِخْوتَا ُه آ ْغضَْبُتكُمْ ؟ قالوا :
َبكْر لَعلّكَ َأ ْغضَبَتهُم ؟ َلئِنْ ُكْنتَ َأ ْغ َ
ك يا أُ َخيّ  .رواه مسلم .
ل  ،ي ْغفِرُ اللّه لَ َ
ستَوفِ ح ّقهَا ِمنْهُ  .وقولُهُ  « :يا أُخ ّي » ُروِي بفتحِ المزةِ وكسر الاءِ
قولُهُ « مَأْ َخ َذهَا » أَيْ  :لَ ْم تَ ْ
وتفيفِ الياءِ  ،و ُروِي بضم المزة وفتحِ الا ِء وتشديد الياءِ.
ل عََليْ ِه وسَلّم « :أَنَا وكاف ُل الْيتِيمِ
صلّى ا ُ
 -262وعن سهلِ بن سعدٍ رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه َ
ج َبْيَنهُمَا »  .رواه البخاري.
سبّاَبةِ وَاْل ُوسْطَى  ،وَفرّ َ
ف الّن ِة هَكَذَا » وَأشَار بِال ّ
و « كَافِ ُل الْيتِيم »  :اْلقَائِ ُم ِبُأمُورِهِ .

ل عََليْ ِه وسَلّم « :كَافِل الْيتيمِ لَهُ َأوْ ِلغَيِهِ
 -263وعن أَب هريرة رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
سبّاب ِة والْ ُوسْطى  .رواه مسلم .
س بِال ّ
ك بْنُ َأَن ٍ
لّنةِ » َوَأشَارَ الرّاوي وهُو مَالِ ُ
َ .أنَا و ُهوَ كهَاَتيْنِ ف ا َ
ب مِثلُ أَنْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :اْليَتِيمُ لَه َأوْ ِلغَيهِ » معناهُ َ :قرِيبهُ َ ،أ ْو الَجَنبِ ّي ِمنْهُ ،فَالْقرِي ُ
وقوله صَلّى ا ُ
َت ْكفُلَه ُأمّه َأوْ ج ّدهُ أَو أخُوهُ َأوْ َغيْ ُرهُ ْم مِنْ َقرَابتِهِ  ،واللّه َأعْلَم .
س الِسْكِيُ الذي تَ ُر ّد ُه التّمْرةُ وَالتّمْرتَانِ ،ول
ل عََليْهِ وسَلّم َ « :لْي َ
صلّى ا ُ
 -264وعنه قال  :قال رسولُ اللّه َ
سكِيُ الذي يَت َعفّفُ » متف ٌق عليه .
الّلقْمةُ والّلقْمتانِ ِإنّمَا الِ ْ
س تَرُ ّدهُ الّلقْمةُ والّلقْمتَان  ،وَالتّمْر ُة
سكِيُ الذي يطُوفُ علَى النّا ِ
وف رواية ف « الصحيحي » َ « :لْيسَ الِ ْ
س»
سأَ َل النّا َ
ج ُد ِغنًى يُغْنيِه  ،وَل ُيفْطَ ُن بِ ِه فيُتص ّدقَ عَلَيهِ  ،وَل َيقُومُ فَي ْ
وَالتّمْرتَانِ  ،وَلكِ ّن الِسْكِيَ الذي ل يَ ِ
.
سكِيِ كَالُجاهِدِ ف سبيلِ اللّه
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :السّاعِي علَى الَ ْرمََل ِة وَالِ ْ
 -265وعنه عن النب صَلّى ا ُ
» وأَحْسُبهُ قال  « :وَكَالْقائِ ِم الّذي ل َي ْفتُرُ  ،وَكَالصّائِ ِم ل ُيفْطِرِ»متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َ « :شرّ ال ّطعَام َطعَامُ الْوليمةِ  ،يُ ْمَنعُها مَ ْن ي ْأتِيهَا  ،ويُ ْدعَى
 -266وعنه عن النب صَلّى ا ُ
جبِ الدّعْوةَ َف َق ْد عَصَى اللّه و َرسُولُهُ» رواه مسلم.
إَِلْيهَا مَ ْن يَ ْأبَاهَا  ،ومَنْ َل ْم يُ ِ
وف رواية ف الصحيحي عن أب هريرةَ من قوله ِ « :بْئسَ ال ّطعَا ُم طَعَا ُم اْلوَلِي َم ِة يُ ْدعَى إَِلْيهَا الَ ْغِنيَاءُ َوُيتْ َركُ
ال ُفقَرَاءُ » .
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :مَ ْن عَالَ جَارِيتَيْنِ َحتّى َتبُْلغَا جَاءَ
صلّى ا ُ
 -267وعن أَنس رضي اللّه عنه عن النب َ
يَومَ القِيا َمةِ َأنَا َوهُو َكهَاَتيْنِ » وَضَمّ أَصَاِبعَهُ  .رواه مسلم .
« جَا ِريََتيْ ِن » أَيْ ِ :بنَْتيْنِ .
ت عل ّي امْ َرأٌَة ومعهَا اْبنَتَانِ َلهَا تَسْأَلُ َفلَم تَجِدْ عِنْدِى َشيْئا
 -268وعن عائشةَ رضي اللّه عنها قالت  :دَخََل َ
َغيْ َر تَمْرةٍ واحِدةٍ َ ،فَأعْ َطيُْتهَا ِإيّاهَا َفقَسَمْتهَا َبيْنَ ابَنتَْيهَا وَلَ ْم َتأْكُ ْل ِمْنهَا ثُ ّم قامتْ َفخَرَجتْ  ،فَدخ َل الّنبِيّ

شيْءٍ َفأَحْسَنَ إَِليْهِنّ كُنّ لَ ُه ِستْرا من
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم عََلْينَا َ ،فأَخْبتُهُ فقال « :مَنِ اْبتُِليَ مِ ْن هَ ِذهِ الَبنَاتِ بِ َ
َ
النّارِ » متف ٌق عليه .
سكِيَنةٌ تَحْمِل اْبنَْتيْن لا َ ،فأَطعمتهَا ثَلثَ تَ ْمرَاتٍ ،
 -269وعن عائشةَ رضي اللّ ُه عنها قالت  :جَاءَتن مِ ْ
شقّت التّ ْم َرةَ الت
َفأَعطتْ كُ ّل وَاح َدةٍ ِمْنهُمَا تَمْ َر ًة وَرفعتْ إِل فيها تَمْر ًة لتَأَكُلهَا  ،فاستطعمتها ابَْنتَاهَا  ،فَ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم
ت الّذي صنعَتْ لرسول اللّه َ
كَاَنتْ تُريدُ أَ ْن تأْكُلهَا بيْنهُمَا  ،فَأعْجبن َشأْنَها  ،فَذَكرْ ُ
فقال  « :إن اللّه َقدْ َأوْ َجبَ َلهَا ِبهَا الّنةَ  ،أَو أَعْتقَها ِبهَا مَن النّارِ » رواه مسلم .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم« :
 -270وعن أب شُريْحٍ ُخ َويْلِ ِد بْ ِن عَمْروٍ الُزا ِعيّ رضي اللّ ُه عنه قال  :قال النب َ
ي اْليَتِيمِ وال ْرأَ ِة » حديث حسن صحيح رواه النسائى بإِسناد جيدٍ .
الّلهُمّ ِإنّى ُأحَرّجُ حَ ّق الضّعيف ِ
ك تَحْذيرا بَلِيغا َ ،وأَزْجُرُ
ضيّعَ َح ّقهُما َ ،وأُحَذّرُ منْ ذل َ
ج »  :أُل ُق الَرَجَ َ ،و ُهوَ ا ِلثْ ُم بِمَنْ َ
ومعن « أُ َحرّ ُ
َعنْهُ زَجْرا أَكيدا .
ضلً علَى مَنْ دُونهُ ،
 -271وعن ُمصْعبِ بنِ سعدِ بنِ أب وقّاصٍ رضي اللّه عنهما  :رأَى سعْدٌ َأنّ لَهُ َف ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :هَل ُتنْصرُونَ وتُرزقُونَ إِ ّل بِضُعفائِكُم» رواه البخاري َهكَذا مُرسلً ،
صلّى ا ُ
فقال النبّ َ
فَإِن مصعَب ابن سعد تَاِبعِ ّي  ،ورواه الافِظُ أَبو بكر اْلبَرْقَانِى ف صحيحِهِ مُتّصلً عن أَبيه رضي اللّه عنه .
ل عََليْهِ وسَلّم يقول :
صلّى ا ُ
 -272وعن أب الدّرْداءِ ُع َويْمرٍ رضي اللّه عنه قال  :سِعتُ رسولَ اللّه َ
ض َعفَاءَ  ،فَِإنّمَا ُتنْصرُو َن  ،وتُرْزقون بضُعفائِكُ ْم » رواه أَبو داود بإسناد جيد .
«ابْغونِي ف ال ّ

 -34باب الوصية بالنساء
قال اللّه تعال { :وعاشروهن بالعروف } .
وقال تعال { :ولن تستطيعوا أن تعدلوا بي النساء ولو حرصتم فل تيلوا كل اليل فتذروها كالعلقة،
وإن تصلحوا وتتقوا فإن اللّه كان غفورا رحيما } .

ل عََليْ ِه وسَلّم « :اسْتوْصُوا بِالنّسا ِء
 -273وعن أب هريرة رضي اللّه عنه قال  :قال رسول ُ اللّه صَلّى ا ُ
ت مِنْ ضَِلعٍ َ ،وإِنّ َأعْوجَ ما ف الضّلعِ َأعْلهُ  ،فَِإنْ ذَهبتَ ُتقِيمُهُ كَس ْرتَهُ  ،وإِنْ تركتَهُ ،
خيْرا  ،فِإنّ ال ْرَأةَ خُِل َق ْ
ج  ،فاستوْصُوا بِالنّسَاءِ » متفقٌ عليه .
لْ يزلْ أَعو َ
ج».
وف رواية ف الصحيحي «:ال ْرَأةُ كالضلعِ ِإنْ أَقَ ْمتَها كس ْرَتهَا  ،وِإنِ استَمتعْت ِبهَا،ا ْستَمتعْت وفِيها عَو ٌ
وف رواية لسلمٍ ِ « :إنّ ال ْرَأةَ خُلِقتْ مِن ضِلَعٍ  ،لَ ْن تَسْتقِيمَ لكَ علَى طريقةٍ  ،فَِإ ْن استمتعْت ِبهَا  ،ا ْستَمتَ ْعتَ
ت تُقيمُها كسرَتهَا  ،وَكَسْ ُرهَا طلقُها» .
ِبهَا وفِيها عَوجٌ  ،وِإنْ َذ َهبْ َ
ج » هو بفتح العي والواو .
قولُهُ  « :عو ٌ
ل عََليْ ِه وسَلّم ْي ُطبُ  ،وذكَر النّاَقةَ
 -274وعن عبد اللّه بن َز ْم َعةَ رضي اللّ ُه عنه  ،أَنه سعَ النبّ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :إ ِذ انْبعث َأ ْشقَاهَا » انْبعثَ لَها َرجُلٌ عزِيزٌ ،عا ِرمٌ
صلّى ا ُ
والّذِى عقَرهَا  ،فقال رسول اللّه َ
منِيعٌ ف رهْطِ ِه » ثُمّ ذكَ َر النّساءَ  ،فَوعظَ فِيهنّ  ،فَقالَ  « :يعْمِدُ أَحَدكُمْ فيجِْل ُد امْرَأتَهُ جلْد اْل َعبْدِ فلَعلّهُ
يُضاج ُعهَا مِنْ آخِر يومِ ِه » ثُ ّم َوعَظهُمْ ف ضحكهِ ْم مِن الضّ ْرطَةِ وقال « :لِمَ يضحكُ أَ َحدَكُ ْم مِمّا يفعلُ ؟ »
متفق عليه .
« وَالْعا ِرمُ » بالعي الهملة والرا ِء  :هُو الشّرّي ُر الُفْسِد  ،وقولُه  « :انبعثَ » ،أَيْ  :قَامَ بسرعة .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل َيفْ َركْ ُمؤْمِ ٌن ُم ْؤ ِمَنةً
 -275وعن أب هريرة رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ضيَ مِنْها آ َخرَ » َأوْ قَالَ  « :غيْ َر ُه » رواه مسلم.
ِإنْ كَرِه مِنها خُلقا ر ِ
وقولُهُ  « :يفْركْ » هو بفت ِح الياءِ وإِسكانِ الفاءِ معناه  :يُبغضُ  ،يقَالُ  :فَر َكتِ ال ْرَأةُ َز ْو َجهَا  ،وفَرِ َكهَا
َز ْوجُها  ،بكسر الراءِ  ،يفركُها بفتحهَا  :أَيْ  :أَبغضهَا  ،واللّه أعلم .
ج ِة اْلوَداع
ل عََليْهِ وسَلّم ف حَ ّ
صلّى ا ُ
س َع النب َ
 -276وعن عَمْرو ب ِن الَ ْح َوصِ الُشميّ رضي اللّه عنه َأنّهُ ِ
يقُولُ بعد أَنْ َحمِدَ اللّه تعال َ ،وأَثنَى عَليْهِ وذكّر ووعظَ  ،ثُمّ قال « :أَل وا ْسَتوْصوا بِالنّساءِ َخيْرا  ،فَِإنّمَا
هُ ّن عَوا ٍن عَنْدَكُمْ َليْس تْلكُو َن ِمْنهُ ّن َشيْئا غيْرَ ذلِكَ إِلّ َأنْ ي ْأتِيَ بِفَاحش ٍة مُبيّنةٍ  ،فِإنْ فَعلْنَ فَا ْهجُروهُنّ ف
ضرْبا غيْر مُبّحٍ  ،فِإنْ أَطعنَكُمْ فَل تْبغُوا عََلْيهِنّ سبيل  ،أَل ِإنّ َلكُ ْم عَلَى نِسائِكُمْ َحقّا
الضَاج ِع  ،واضْربُوهنّ َ

ح ّقكُ ْم عََليْهنّ أَن ل يُو ِطئْنَ فُرُشكمْ م ْن َتكْرهونَ  ،وَل يأْ َذنّ ف بُيُوتكمْ لِمن
 ،وِلنِساِئكُمْ عََلْيكُمْ حقّاَ ،ف َ
تكْرهونَ  ،أَل وح ّقهُ ّن عََلْيكُمْ أَن تُحْسنُوا إِليْهنّ ف كِسْوِتهِ ّن وَطعامهنّ».
رواه الترمذى وقال  :حديث حسن صحيحٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم « عوانٍ » أَيْ َ :أسِيَاتٌ  ،جْ ُع عانِيةٍ  ،بِاْل َعيْ ِن الُهْ َمَلةِ  ،وهى الَسِ َيةُ  ،والْعانِي :
صلّى ا ُ
قوله َ
ب الُبّحُ
ج بالَسيِ «والضرْ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم ال ْرَأةَ ف دُخُوَلهَا ْتتَ ُحكْم ال ّزوْ ِ
صلّى ا ُ
ا َلسِيُ َ .شبّهَ رسول اللّه َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :فَل تَْبغُوا عََلْيهِ ّن َسبِيلً » أَيْ  :ل تَطلُبوا طرِيقا
» ُ :هوَ الشّاقّ الشديدُ  ،وقوله صَلّى ا ُ
تْتجّو َن بِهِ عََلْيهِ ّن َوتُؤذون ّن بِهِ ،واللّه أعلم .
 -277وعن ُمعَاويَةَ بنِ َحيْدةَ رضي اللّه عنه قال  :قلتُ  :يا رسول اللّه ما حَقّ َزوْ َجةِ أَحَدنَا عََليْهِ ؟ قال :
جرْ إِلّ ف اْلبَْيتِ »
ب اْلوَجهَ ،وَل ُتقَبّ ْح  ،ول َتهْ ُ
« أَن تُطْعمَها ِإذَا َطعِ ْمتَ  ،وتَكْسُوهَا إِذَا ا ْكتَسْيتَ ول َتضْر ِ
حديثٌ حس ٌن رواه أَبو داود وقال  :معن « ل ُت َقبّحْ» أَى  :ل تقُلْ َقبّحَكِ اللّه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أَكْمَ ُل ا ُلؤْمني إِيَانا
 -278وعن أب هريرة رضي اللّه عنه  ،قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
أَحْسُنهُمْ خُلُقا  ،وَخِياركُمْ خيارُكم ِلنِسَاِئهِم » رواه التّرمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
ل عََليْهِ وسَلّم« :
صلّى ا ُ
 -279وعن إِياس بنِ عبدِ اللّه بنِ أب ذُباب رضي اللّه عنه قال  :قال رسولُ اللّه َ
ل عََليْهِ وسَلّمَ ،فقَالَ َ :ذئِ ْرنَ النّساءُ
صلّى ا ُ
َل َتضْربُوا ِإمَاءَ اللّهِ » فَجا َء عُمَرُ رضي اللّه عنه إل رسول اللّه َ
ل عََليْ ِه وسَلّم نِساءٌ َكثِ ٌي يَشْكونَ
صلّى ا ُ
ض ْربِنّ َفأَطاف بِآلِ رسولِ اللّه َ
عَلَى أَزْواجهنّ  ،فَ َر ّخصَ ف َ
شكُونَ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :لقَدْ َأطَافَ بآ ِل َبيْت مُحمّ ٍد نِساءٌ كَث ِي ي ْ
أَزْواجهُنّ  ،فقال رسول اللّه صَلّى ا ُ
أَ ْزوَا َجهُنّ َلْيسَ أُولِئك بيارِكُ ْم » رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال :
صلّى ا ُ
 -280وعن عبدِ اللّه بنِ عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما أَن رسول اللّه َ
«ال ّدْنيَا َمتَاعٌ  ،وَ َخيْ ُر مَتاعهَا الَ ْرَأةُ الصّالةُ » رواه مسلم .

 -35باب حق الزوج على الرأة

قال اللّه تعال { :الرجال قوامون على النساء با فضل اللّه بعضهم على بعض ،وبا أنفقوا من أموالم.
فالصالات قانتات حافظات للغيب با حفظ اللّه } .
وأما الحاديث فمنها حديث عمرو بن الحوص السابق (انظر الديث رقم  )276ف الباب قبله.
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِذَا دعَا الرّجُ ُل امْرَأتَهُ
 -281وعن أب هريرة رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
إِلَى فِرَاشِهِ فلَ ْم َت ْأتِهِ َفبَات َغضْبا َن عََلْيهَا َلعَنتهَا اللئ َكةُ َحتّى ُتصْبحَ» متفقٌ عليه .
صبِ َح ».
ت الَ ْرَأةُ هَا ِج َرةً ِفرَاشَ َزوْجهَا لَعنْتهَا الَلئِ َكةُ َحتّى ُت ْ
وف رواية لما  « :إِذَا بَاتَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :والّذِي َنفْسِي ِبيَ ِدهِ مَا مِن َرجُ ٍل يَ ْدعُو امْ َرَأتَهُ إِلَى ِفرَاشِهِ
وف روايةٍ قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
َفَت ْأبَى عََليْهِ إِلّ كَا َن الّذي ف السّما ِء سَاخِطا عََلْيهَا َحتّى يَرْضَى َعنْها » .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :ل يَحلّ لمْ َرَأةٍ َأنْ
صلّى ا ُ
 -282وعن أب هريرة رضي اللّه عنه أَيضا أَن رسول اللّه َ
َتصُومَ وَ َزوْ ُجهَا شَاهِدٌ إِل بِإِ ْذنِهِ  ،وَل َتأْ َذنْ ف َبيْتِهِ إِلّ بِإِذنِهِ » متفقٌ عليه  ،وهذا لفظ البخاري .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال  « :كُّلكُ ْم راعٍ ،وكُّلكُ ْم
 -283وعن ابن عمرَ رضي اللّ ُه عنهما عن النب َ
مسئولٌ ع ْن ر ِعيّتِ ِه  ،وا َلمِيُ رَاعٍ  ،والرّجُ ُل راعٍ علَى أَهْ ِل َبْيتِهِ  ،وال ْرَأةُ راعِيةٌ على بيْتِ َزوْجِها وولَ ِدهِ ،
َفكُّلكُ ْم راعٍ  ،وكُّلكُمْ مسئولٌ عنْ ر ِعيّتِهِ » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :إِذَا دعا
 -284وعن أب عل ّي طَلْق بن عليّ رضي اللّه عنه أَن رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
الرّجُلُ َزوْجتَهُ لِحَاجتِهِ فَ ْلَتأْتِ ِه وِإنْ كَاَنتْ عَلَى التّنّور»  .رواه الترمذي والنسائي  ،وقال الترمذي  :حديث
حسن صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َ « :لوْ ُكنْتُ آمِرا أحَدا أَ ْن يسْجُدَ
صلّى ا ُ
 -285وعن أب هريرة رضي اللّ ُه عنه عن النب َ
سجُدَ لِ َز ْو ِجهَا »  .رواه الترمذي وقال  :حديث حسن صحيح.
لَحدٍ َلمَرْتُ ال ْرأَة َأنْ تَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :أيّما امرَأةٍ ماَتتْ
 -286وعن ُأمّ سلمةَ رضي اللّ ُه عنها قالت  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
لّنةَ » رواه الترمذي وقال حديث حسن .
وزوْ ُجهَا عنها راضٍ د َخَلتِ ا َ

ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :ل ُتؤْذِي امْ َرَأةٌ َزوْ َجهَا ف
صلّى ا ُ
 -287وعن معاذِ بنِ جبلٍ رضي اللّ ُه عنه عن النب َ
ي ل ُتؤْذِيه قَاتلَكِ اللّه  ،فَِإنّمَا هُو ِعنْ َدكِ دخِي ٌل يُؤشِكُ أَ ْن يُفارِقَكِ إِلَينا »
ال ّدنْيا إِلّ قاَلتْ َزوْ َجتُ ُه مِ َن الُو ِر الْعِ ِ
رواه الترمذي وقال حديث حسن.
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ما تر ْكتُ بعْدِي ِفْتَنةً
 -288وعن أُسا َمةَ بنِ زيد رضي اللّه عنهما عن النب صَلّى ا ُ
ض ّر عَلَى الرّجالِ  :مِ َن النّسَاءِ » متف ٌق عليه .
هِي أَ َ
 -36باب النفقة على العيال
قال اللّه تعال { :وعلى الولود له رزقهن وكسوتن بالعروف } .
وقال تعال { :لينفق ذو سعة من سعته ،ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه اللّه ،ل يكلف اللّه نفسا إل
ما آتاها } .
وقال تعال { :وما أنفقتم من شيء فهو يلفه } .
ل عََليْ ِه وسَلّم « :دِينَارٌ َأْن َفقْتَهُ ف سبيلِ
 -989وعن أب هريرة رضي اللّه عنه قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
سكِيٍَ ،ودِينَارٌ َأنْفقْتَهُ علَى َأهْلِكَ  ،أَعْظ ُمهَا أَجْرا
ت بِ ِه عَلَى مِ ْ
اللّه َ ،ودِينَارٌ َأْنفَقتَهُ ف رَقَبةٍ  ،ودِينَا ٌر تصدّقْ َ
ك » رواه مسلم .
الّذي َأْن َفقْتَهُ علَى أَهْلِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم
جدُ َد َموْلَى رسولِ اللّه صَلّى ا ُ
 -290وعن أب عبدِ اللّ ِه َوُيقَالُ له  :أب عبدِ الرّحن َثوْبانَ بْن بُ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :أَ ْفضَلُ دِينَارٍ ُيْن ِفقُهُ الرّجُلُ دِينَا ٌر ُيْن ِفقُهُ عَلَى عِيالِهِ َ ،ودِينَارٌ
صلّى ا ُ
قال  :قال رسولُ اللّه َ
ُيْن ِفقُهُ عَلَى داّبتِهِ ف سبيلِ اللّه  ،ودِينَارٌ ُيْن ِفقُهُ علَى أَصْحابه ف سبِيلِ اللّ ِه » رواه مسلم .
 -291وعن ُأمّ سلَ َمةَ رضي اللّ ُه عنها قَاَلتْ  :قلتُ يا رسولَ اللّ ِه  ،هَلْ ل أَ ْجرٌ ف بن أب سلَمةَ أَنْ ُأْنفِقَ
ستُ بتَارِ َكتِه ْم َهكَذَا و َهكَذَا ِ ،إنّما هُ ْم بِنيّ ؟ فقال َ « :نعَمْ لَكِ أَ ْجرُ ما َأْنفَ ْقتِ علَيهِم » متفقٌ
عَلْيهِمْ  ،وَلَ ْ
عليه .

ب الّنّيةِ
 -292وعن سعد بن أب وقّاص رضي اللّه عنه ف حدِيثِهِ الطّويلِ الذِي َق ّدمْناهُ ف َأوّل اْل ِكتَابِ ف بَا ِ
ت با َحتّى
ل عََليْ ِه وسَلّم قال له َ « :وِإنّكَ لَنْ تُْنفِ َق َن َف َقةً َتْبتَغِي ِبهَا وَجهَ اللّه إلّ أُ ِجرْ َ
َأنّ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ك » متفقٌ عليه .
ما تَجْعلُ ف ف امرَأتِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :إِذَا َأنْفَقَ الرّجُلُ
صلّى ا ُ
سعُو ٍد اْلبَدرِيّ رضي اللّه عنه  ،عن النب َ
 -293وعن أب مَ ْ
على َأهْلِ ِه نف َق ًة يتَسبُها َفهِي لَهُ صدَق ٌة » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال
 -294وعن عبدِ اللّهِ بنِ عمرو ب ِن العاص رضي اللّه عنهما قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ضيّ َع مَ ْن يقُوتُ » حديثٌ صحيحٌ رواه أَبو داود وغيه .
 « :كَفي بِالرْءِ ِإثْما َأنْ ُي َ
س عَمّنْ يلِكُ قُوتَهُ » .
حِب َ
ورواه مسلم ف صحيحه بعنَاهُ قال  « :كَفي بِالرْءِ ِإثْما َأ ْن يَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :مَا مِ ْن ي ْو ٍم ُيصْبِ ُح اْل ِعبَادُ فِيهِ إِ ّل
 -295وعن أب هريرةَ رضي اللّ ُه عنه أَن النبّ صَلّى ا ُ
ط مُمْسِكا تَلَفا » متفقٌ
ط ُمنْفِقا خَلفا  ،ويَقولُ الخَرُ  :الّلهُمّ َأعْ ِ
مَلكَا ِن يَنْزلنِ  ،فَيقولُ أَح ُدهُما  :الّلهُمّ َأعْ ِ
عليه .
سفْلَى وابْ َدأْ بن َتعُولُ  ،وَ َخيْرُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :الْيَ ُد اْلعُلْيا َخيْ ٌر مِ َن الْيدِ ال ّ
 -296وعنه عن النب صَلّى ا ُ
سَتغْ ِن ُيغْنِه اللّ ُه » رواه البخاري .
ستَعِففْ ُ ،ي ِعفّهُ اللّهُ  ،ومَ ْن يَ ْ
الصّدََق ِة مَا كَانَ عَ ْن َظهْ ِر ِغنَى  ،ومَ ْن يَ ْ

ب ومن اليّد
 -37باب الِنفاق ما ي ّ
قال اللّه تعال { :لن تنالوا الب حت تنفقوا ما تبون } .
وقال تعال { :يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الرض ،ول تيمموا
البيث منه تنفقون } .
حةَ رضي اللّه عنه أَ ْكثَر الَْنصَا ِر بِالدِيَن ِة مَالً مِ ْن نَخْلٍ ،
 -297عن أَنس رضي اللّه عنه قال  :كَانَ َأبُو طَلْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ي ْدخُُلهَا
سَتقْبَِل َة السْجِ ِد وكانَ رسولُ صَلّى ا ُ
وَكَانَ أَ َحبّ َأمْوالِهِ إَِليْ ِه بَيْرَحاءَ  ،وَكاَنتْ مُ ْ
حبّونَ }
ب مِنْ ماءٍ فِيهَا َطيّبٍ قَالَ َأَنسٌ  :فلَمّا نزََلتْ هَ ِذ ِه اليةُ  { :لَ ْن َتنَالُوا اْلبِرّ حتّى تُْن ِفقُوا مِمّا تُ ِ
وَيشْر ُ

ل عََليْهِ وسَلّم فقال  :يا رسولَ اللّه ِإنّ اللّه َتعَالَى أَنْ َز َل عََليْكَ  { :لَنْ
صلّى ا ُ
حةَ إِل رسول اللّه َ
قام َأبُو طَ ْل َ
ب مَال إَِليّ َبيْ َرحَاءَ  ،وِإنّهَا صَدَقةٌ للّ ِه َتعَالَى أَرْجُو بِ ّرهَا
حبّونَ } َوإِنّ أَ َح ّ
َتنَالُوا اْلبِرّ حتّى ُتْن ِفقُوا مِمّا تُ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :بَخٍ
ضعْها يا رسول اللّه حْيثُ أَرَاكَ اللّهُ ،فقال رسول اللّه صَلّى ا ُ
وذُخْرهَا ِعنْد اللّه تعال َ ،ف َ
ي » فقال َأبُو
ج َعَلهَا ف الَقْ َربِ َ
ت مَا قُ ْلتَ َ ،وِإنّي أَرَى َأنْ تَ ْ
س ْع ُ
ك مَالٌ رَابِحٌ  ،وَقَدْ ِ
ك مَالٌ رَابحٌ  ،ذلِ َ
 ،ذلِ َ
حةَ ف أَقَا ِربِهِ َ ،وبَن عَمّهِ .متفقٌ عليه .
حةَ  :أَ ْفعَلُ يا رسولَ اللّه َ ،فقَسّ َمهَا َأبُو طَلْ َ
طَ ْل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مالٌ رَاب ٌح » رُوي ف الصحيحي « رَابحٌ » و « رَايحٌ» بالباءِ الوحدةِ
وقولُهُ صَلّى ا ُ
وبالياءِ الثناةِ  ،أَيْ رَاي ٌح عََليْكَ َن ْفعُهُ  ،و « َببْ َرحَاءُ » حَ ِدِي َقةُ َنخْلٍ  ،وروي بكس ِر الباءِ وَفتحِها .
 -38بيان وجوب أمره وأولده الميزين وسائر من ف رعيته
بطاعة ال تعال ونيهم عن الخالفة  ،وتأديبهم  ،ومنعهم من ارتكاب مَ ْن ِهيّ عنه
قال اللّه تعال { :وأمر أهلك بالصلة واصطب عليها } .
وقال تعال { :يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } .
 -298وعن أب هريرةَ رضي اللّه عنه قال  :أَخذ السنُ ب ُن عليّ رضي اللّه عْنهُما تَمْرةً مِ ْن تَم ِر الصّدَقةِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :كُخْ كُخْ  ،إِ ْرمِ ِبهَا  ،أَما علِ ْمتَ َأنّا ل نأْكُلُ
فَجعلهَا ف فِيهِ فقال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
الصّدقةَ ،؟ » متفق عليه .
وف روايةٍ  « :إنا ل َتحِ ّل لنَا الصّدق ُة » وقوله ِ « :كخْ كِ ْخ » يُقا ُل بِاسْكَانِ الَا ِء  ،وُيقَالُ بكَس ِرهَا مع
صبِ ّي عن الُسْتَقذَرَاتِ  ،وكَانَ السنُ رضي اللّه عنه صبِيا .
الّتنْوِي ِن وهيَ كلمةُ زَجْر لل ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم
ص عُمَر بن أب سلَم َة عبدِ اللّه ب ِن عب ِد الَسد  :ربيبِ رسول اللّه صَلّى ا ُ
 -299وعن أب ح ْف ٍ
ح َفةِ  ،فقال ل
ت يَدِي تَطِيشُ ف الصّ ْ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،وكَانَ ْ
جرِ رسول اللّه َ
ت غُلما ف ح ْ
قال ُ :كنْ ُ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :يا غُلمُ سمّ اللّهَ تعال  ،وَكُ ْل بِيمِينِكَ ،وكُل مّا يليكَ » فَما زَاَلتْ
صلّى ا ُ
رسولُ اللّه َ
ك ِطعْمت بعْدُ  .متفقٌ عليه .
تِلْ َ
حةِ .
« وتَطِيش »  :تَدُورُ ف نَواحِي الصّف َ

ل عََليْ ِه وسَلّم يقول  « :كُّلكُ ْم راعٍ
صلّى ا ُ
 -300وعن ابن عمَر رضي اللّه عنهما قال  :سعت رسول اللّه َ
 ،وكُّلكُمْ مسئولٌ ع ْن ر ِعّيتِهِ  ،وا ِلمَامُ رَاعٍ  ،ومسئو ٌل عَنْ َر ِعّيتِهِ  ،والرّجُلُ رَاعٍ ف َأهْلِ ِه ومسئولٌ عَنْ
َر ِعّيتِهِ  ،وال ْرَأةُ راعِيةٌ ف بْيتِ َز ْو ِجهَا ومسئولة عنْ ر ِعّيِتهَا  ،والَا ِدمُ رَاعٍ ف ما ِل سيّ ِدهِ ومسئولٌ عَنْ َرعِّيتِهِ ،
ع ومسئولٌ ع ْن رعِيتِهِ» متف ٌق عليه .
فكُّلكُ ْم را ٍ
ل عََليْ ِه
 -301وعن عمرو بن ُشعْيب  ،عن أَبيه  ،عن جَ ّدهِ رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ي  ،واضْ ِربُوهمْ عَلْيهَا َوهُمْ َأْبنَاءُ عَشْرِ  ،وفرّقُوا بْيَنهُمْ ف
وسَلّم ُ « :مرُوا َأوْلدكُ ْم بِالصّلةِ وهُمْ َأْبنَاءُ سبع ِسنِ َ
الضَاج ِع » حديثٌ حسن رواه أبو داود بإِسنادٍ حسنٍ .
ل عََليْ ِه وسَلّم« :
صلّى ا ُ
 -302وعن أب ثُرّي َة َسبْ َرةَ ب ِن َمعْب ٍد ال َهنِيّ رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه َ
سبْ ِع ِسنِيَ  ،وَاضْ ِربُوهُ عَلْيهَا ابْنَ عشْ ِر ِسنِيَ » حديث حس ٌن رواه أَبو داود ،
عَلّمُوا الصِّب ّي الصّلةَ لِ َ
والترمِذي وقال حديث حسن .
لةِ ِإذَا بََل َغ َسبْ َع ِسنِيَ » .
صبِ ّي بِالصّ َ
وَلفْظُ أب داوُد  « :مرُوا ال ّ

 -39باب حق الار والوصية به
قال اللّه تعال { :واعبدوا اللّه ول تشركوا به شيئا ،وبالوالدين إحسانا وبذي القرب ،واليتامى،
والساكي ،والار ذي القرب ،والار النب ،والصاحب بالنب ،وابن السبيل ،وما ملكت أيانكم } .
ل عََليْهِ وسَلّم « :مَا زَالَ
صلّى ا ُ
 -303وعن ابنِ عم َر وعائشةَ رضي اللّه عنهما قَال  :قال رسولُ اللّه َ
ِجبْرِي ُل يُوصِينِي بِالارِ حتّى َظنَنتُ َأنّ ُه سُيوَ ّرثُهُ » متفقٌ عليه .
ختَ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :يَا َأبَا ذرّ إِذا َطبَ ْ
 -304وعن أب ذرّ رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
مَرََقةً َ ،فأَ ْكثِ ْر مَاءَها َ ،وَتعَاهَدْ جِيَانَكَ » رواه مسلم .
ختَ مَرَقا َفأَ ْكثِ ْر مَا َء ُه ثُمّ
ل عََليْهِ وسَلّم َأوْصَانِي  « :إِذا طب ْ
صلّى ا ُ
وف رواية له عن أب ذرّ قال  :إن خليلي َ
ف».
ت مِنْ جِيانِكَ َ ،فأَصِْبهُ ْم ِمْنهَا بِمعْرُو ٍ
انْظُرْ َأهْ َل َبيْ ٍ

ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :واللّ ِه ل ُي ْؤمِنُ  ،واللّهِ ل
 -305وعن أب هريرة رضي اللّه عنه أَن النب صَلّى ا ُ
ُي ْؤمِنُ  » ،قِيلَ  :منْ يا رسولَ اللّهِ ؟ قال  « :الّذي  :ل يأْمنُ جا ُر ُه َبوَاِئقَهُ »،متفق عليه.
وف رواية لسلمٍ  « :ل يَدْخُلُ النّة مَنْ ل يأْمنُ جا ُرهُ بوَائِقهُ » .
« اْلبَوائِقُ » اْل َغوَائِل وَالشّرّورُ .
ح ِق َرنّ جا َرةٌ لارِتهَا وََلوْ
ت ل تَ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :يَا نِسَا َء الُسلِمَا ِ
صلّى ا ُ
 -306وعنه قال  :قال رسول اللّه َ
ِف ْرسَ َن شَاةٍ » متفقٌ عليه .
شَبةً ف جِدا ِرهِ » ثُمّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  :ل يَ ْمنَعْ جارٌ جا َرهُ َأنْ يغْرِزَ خَ َ
 -307وعنه أَن رسول اللّه صَلّى ا ُ
ي با بيْنَ أَ ْكتَاِفكُمْ  .متف ٌق عليه.
َيقُولُ أَبو هريرة  :مَال أَرَاكُمْ عْنهَا معْرِضِيَ  ،واللّهِ لرم ّ
رُوى « خَشَب ُه » بالِضَاَفةِ والمْعِ  ،و ُروِي « خَشَبةً » بالّتْنوِي َن عَلَى الِفْرَادِ  .وقوله :مال أَرَاكُمْ عْنهَا
سّنةِ .
ضيَ  :يعن عنْ ه ِذهِ ال ّ
ُمعْرِ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :مَنْ كَا َن ُي ْؤمِنُ باللّ ِه وَالَْي ْومِ ال ِخرِ ،فَل ُيؤْ ِذ
 -308وعنه أَن رسول اللّه صَلّى ا ُ
ضيْفهُ َ ،ومَنْ كَا َن ُيؤْمنُ بِاللّ ِه وَالْيومِ ال ِخرِ  ،فَ ْلَيقُلْ
جَا َرهُ َ ،ومَنْ كَان ُي ْؤمِ ُن بِاللّ ِه والَْي ْومِ الخرِ  ،فَلْيك ِرمْ َ
س ُكتْ » متفقٌ عليه .
َخيْرا َأوْ ِليَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :مَنْ كَا َن يُؤمِنُ بِاللّ ِه
 -309وعن أب شُريْح الُزاعيّ رضي اللّه عنه أَن النب صَلّى ا ُ
ضيْفهُ ،وم ْن كانَ يؤمنُ باللّهِ
والْيوْمِ الخِرِ َ ،ف ْليُحسِنْ إلِى جا ِرهِ  ،ومنْ كَانَ ُي ْؤمِ ُن بِاللّ ِه واليومِ الخِرِ َف ْليُكْ ِرمْ َ
واليومِ الخرِ َف ْلَيقُلْ َخيْرا َأوْ لِيسْ ُكتْ » رواه مسلم بذا اللفظ ،وروى البخاري بعضه .
 -310وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت  :قلت  :يا رسول اللّه ِإنّ ل جَا َريْنِ  ،فَإِل َأيّهما ُأهْدِى؟ قال :
« إل أَقْربمِا ِمنْك بابا » رواه البخاري .

صلّى الُ عََليْهِ وسَلّمَ « :خيْ ُر
 -311وعن عبدِ اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما قال  :قال رسول اللّه َ
الَصحاب ِعنْدَ اللّهِ تعال َخْي ُرهُمْ لصـا ِحبِهِ  ،و َخيْ ُر اليان ِعنْدَ اللّه تعال خْي ُرهُمْ لا ِرهِ » رواه الترمذي
وقال  :حديث حسن .

 -40باب بر الوالدين وصلة الرحام
قال اللّه تعال { :واعبدوا اللّه ول تشركوا به شيئا ،وبالوالدين إحسانا ،وبذي القرب ،واليتامى،
والساكي ،والار ذي القرب ،والار النب ،والصاحب بالنب ،وابن السبيل ،وما ملكت أيانكم } .
وقال تعال { :واتقوا اللّه الذي تساءلون به ،والرحام } .
وقال تعال { :والذين يصلون ما أمر به أن يوصل } الية.
وقال تعال { :ووصينا النسان بوالديه حسنا } .
وقال تعال { :وقضى ربك أل تعبدوا إل إياه ،وبالوالدين إحسانا ،إما يبلغن عندك الكب أحدها أو
كلها فل تقل لما أف ،ول تنهرها ،وقل لما قولً كريا ،واخفض لما جناح الذل من الرحة ،وقل
رب ارحهما كما ربيان صغيا } .
وقال تعال { :ووصينا النسان بوالديه؛ حلته أمه وهنا على وهن ،وفصاله ف عامي ،أن اشكر ل
ولوالديك } .
ل عََليْ ِه وسَلّم :أَ ّ
ي
 -312عن أب عبد الرحن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال  :سأَلتُ النب صَلّى ا ُ
الْعملِ أَحبّ إل اللّ ِه تَعال ؟ قال  « :الصّلةُ على و ْقِتهَا » ُق ْلتُ  :ثُمّ أَيّ ؟ قال« :بِ ّر اْلوَالِديْنِ » قلتُ  :ثُمّ
لهَادُ ف سبِيِل اللّ ِه » متفقٌ عليه .
أَيّ ؟ قال « :ا ِ
جزِي ولَ ٌد والِدا
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل يَ ْ
 -313وعن أب هريرة رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
شتَ ِريَهُ َ ،فَي ْعتِقَ ُه » رواه مسلم .
ج َدهُ ملُوكا َ ،فيَ ْ
إِلّ َأنْ يَ ِ

ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :مَنْ كَانَ ُيؤْمِ ُن بِاللّ ِه والْيوْ ِم
صلّى ا ُ
 -314وعنه أيضا رضي اللّه عنه أَن رسول اللّه َ
ضْيفَهُ َ ،ومَ ْن كا َن ُيؤْمِ ُن بِاللّ ِه والْيوم الخِر  ،فَلْيصلْ رَ ِحمَهُ َ ،ومَنْ كَانَ ُي ْؤمِ ُن بِاللّه وَالْي ْومِ
الخِرِ  ،فَ ْلُيكْ ِرمْ َ
ت » متفقٌ عليه.
الخِرِ  ،فلْيقُلْ خيا َأوْ ِليَص ُم ْ
غ ِمْنهُمْ
ل عََليْهِ وسَلّم ِ « :إنّ اللّه َتعَال خَلَ َق الَلْقَ َحتّى إِذَا فَ َر َ
صلّى ا ُ
 -315وعنه قال  :قال رسول اللّه َ
ك مِ َن اْلقَطِيعةِ  ،قال َ :نعَمْ َأمَا تَرْضيَ َأنْ أَصِ َل مَ ْن وَصَلَكِ ،
قَا َمتِ الرّحِمُ َ ،فقَاَلتْ  :هذا ُمقَا ُم الْعَائِ ِذ بِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  :اقرءوا ِإنْ شِئتُمْ :
َوأَقْطَ َع مَنْ قَ َطعَكِ ؟ قالت  :بَلَى  ،قال فذلِكَ  ،ث قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم أُوَلئِكَ الذين لَعَنهُم
ض وتُق ّطعُوا أَرْحامكُمْ صَلّى ا ُ
سيْتمْ إِن تَولّيتُم َأنْ تُفسِدُوا ف الَ ْر ِ
{ فهَ ِل عَ َ
اللّ ُه فأَصَ ّمهُ ْم َوَأعْمَى َأبْصَا َرهُ ْم } [ ممد  ] 23 ، 22 :متفقٌ عليه.
وف رواية للبخاري  :فقال اللّه تعال  « :م ْن وَصلَكِ  ،وَص ْلتُهُ  ،ومنْ قَطَعكِ قطعتُهُ »
ل عََليْ ِه وسَلّم فقال  :يا رسول اللّه مَ ْن
صلّى ا ُ
 -316وعنه رضي اللّه عنه قال  :جَاءَ رَجُلٌ إل رسول اللّه َ
صحَابَت ؟ قال ُ « :أمّك » قال  :ثُمّ منْ ؟ قالُ « :أمّكَ » قال  :ثُ ّم مَنْ ؟ قال ُ « :أمّكَ
أَ َح ّق النّاسِ بُسنِ َ
» قال  :ثُ ّم مَنْ ؟ قال َ « :أبُو َك » متفقٌ عليه .
ك ثُمّ ُأمّكَ  ،ثُمّ ُأمّكَ  ،ثّ أَباكَ  ،ثُمّ
وف رواية  :يا رسول اللّه مَنْ أَ َح ّق الناس بِحُسْن الصّحْبةِ ؟ قال ُ « :أمّ َ
أَ ْدنَاكَ أَ ْدنَاكَ » .
« والصّحابة » بعن  :الصّحبةِ  .وقوله  « :ثُمّ أباك » َهكَذا هو منصوب بفعلٍ مذوفٍ ،أي ث برّ أَباك
وف رواية  « :ثُمّ َأبُو َك » وهذا واضِح .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :رغِم َأنْفُ  ،ثُم رغِم َأنْفُ  ،ثُمّ َرغِم أَنف مَنْ أَد ْركَ
 -317وعنه عن النب صَلّى ا ُ
لّنةَ » رواه مسلم .
َأبَويْهِ ِعنْ َد الْكِبِ  ،أَح ُدهُمَا َأوْ كِلهُما  ،فَلمْ يدْخ ِل ا َ
صُلهُ ْم َوَيقْ َطعُون َ ،وأُحسِنُ إَِلْيهِمِ
 -318وعنه رضي اللّه عنه أَن رجلً قال  :يا رسول اللّه ِإنّ ل قَراَبةً أَ ِ
س ّفهُمُ الَ ّل  ،ول يَزَالُ
َويُسيئُونَ ِإلّ  ،وأَحُْلمُ عنهُ ْم وَيْهلُونَ عَليّ  ،فقال َ « :لئِنْ ُكنْت كما ُق ْلتَ َ ،فكََأنّمَا تُ ِ
ك » رواه مسلم .
ت عَلَى ذَل َ
ك مِنَ اللّ ِه ظهِيٌ عََلْيهِمْ ما د ْم َ
مع َ

س ّفهُمْ » بضم التاءِ وكسرِ السي الهملةِ وتشديد الفاءِ  « .والَ ّل » بفت ِح اليم  ،وتشديد اللم
« وت ِ
حقُه ْم مِ َن الِث بِما يَلْحقُ آكِلَ الرّمادِ
ي كأَنّمَا تُ ْطعِ ُمهُمْ الرّماد الا ّر وهُو تَشبِيهٌ لِما يلْ َ
وهو الرّماد الارّ  :أَ ْ
مِ َن ا ِلثِ  ،ول شئَ على الُحْسِنِ إَِلْيهِمْ َ ،لكِ ْن َينَالُمْ ِإثْ ٌم عَظَي ٌم َبَتقْصيِرهِم ف َحقِه  ،وإِدخَاِلهِمُ الَذَى عََليْهِ،
واللّه أعلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :مَنْ أَحبّ َأنْ ُيبْسَطَ له ف
صلّى ا ُ
 -319وعن أَنسٍ رضي اللّه عنه أَن رسولَ اللّه َ
رِزقِ ِه  ،وُينْسأَ لَهُ ف أَث ِرهِ  ،فَلْيصِلْ رحِم ُه » متفقٌ عليه .
ومعْن « ينسأَ لَهُ ف أَثَرِه »  :أَيْ  :يؤخر له ف أَجل ِه وعُ ُم ِرهِ .
 -320وعنه قال  :كان َأبُو طَلْحَة أَ ْكثَر الَنصار بِالَدينَ ِة مَا ًل مِ ْن نَخْ ٍل  ،وكان أَحبّ َّأمْوَالِهِ بِيْحَاءَ ،
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم يدْخُُلهَاَ ،ويَشْرَب مِنْ ماءٍ فيها َطيّبٍ ،
جدِ  ،وكَان رسولُ اللّه َ
وكَانتْ مُسْت ْقبِلَة الَسْ ِ
حبّو َن } [ آل عمران ] 92 :قام َأبُو طَلْحة إل
فَلمّا نَزَلتْ ه ِذهِ اليةُ  { :لَ ْن َتنَالُوا الْبِرّ َحتّى ُتْنفِقُوا مِمّا تُ ِ
ل عََليْهِ وسَلّم فقال  :يا رسولَ اللّه ِإنّ اللّه َتبَارَك وتعال يقول  { :لَ ْن َتنَالُوا اْلبِرّ َحتّى
صلّى ا ُ
رسول اللّه َ
ل ِبيَ ْرحَاءَ  ،وِإنّهَا صَدَقةٌ للّهِ تعال ،أَرجُو بِ ّرهَا و ُذخْرهَا ِعنْد اللّه
حبّو َن } َوإِنّ أَحب مال إِ ّ
ُتْن ِفقُوا مِمّا تُ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :بَخٍ  ،ذلِكَ مالٌ
صلّى ا ُ
ض ْعهَا يا رسول اللّه حيثُ أَراكَ اللّه .فقال رسولُ اللّه َ
تعال َ ،ف َ
جعََلهَا ف الَقْربِي » فقال َأبُو طَلْحة  :أَفعلُ
ت ما قُلتَ  ،وإِنّي أَرى َأنْ تَ ْ
رابحٌ  ،ذلِكَ مالٌ رابحٌ  ،وقَ ْد سَ ِم ْع ُ
يا رسول اللّه َ ،فقَسَمهَا َأبُو طَلْحة ف أَقا ِربِهِ وبن عمّهِ  .متفقٌ عليه .
ق مِمّا يُحِب.
ب ا ِلْنفَا ِ
وَسبق َبيَانُ أَْلفَاظِهِ ف با ِ
ل عََليْ ِه
 -321وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما قال :أَقْبلَ رجُلٌ إِل َنبِيّ اللّه صَلّى ا ُ
لهَادِ أَبَتغِي الَج َر مِنَ اللّه تعال  .قال « :ف َه ْل مِنْ وال ِديْكَ أَحدٌ َحيّ ؟
وسَلّم ،فقال :أُباِيعُكَ على الِجرةِ وَا ِ
» قال  :نعمْ بل كِلهُما قال َ « :فَتبَْتغِي الَ ْج َر مِنَ اللّه تعال؟» قال  :نعمْ  .قال  « :فَارْجعْ إِل وال ِديْكَ ،
َفأَحْسِنْ صُحْبَتهُما  .متفقٌ عليه .
وهذا َلفْظُ مسلمٍ .

وف رواي ٍة لُما  :جاءَ رجلٌ فا ْستَأْ َذنُه ف الِهَادِ فقال «:أَحيّ والِداكَ ؟ قالَ :نعَمْ  ،قال «:ففِيهِما فَجاهِدْ» .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َ :لْيسَ الْواصِ ُل بِالُكافئ وَلكِ ّن الواصِ َل الّذي إِذا قَطَعتْ
 -322وعنه عن النب صَلّى ا ُ
َرحِمُ ُه وصَلهَا» رواه البخاري .
و « قَطعتْ » ِب َفتْح القافِ وَالطّاءِ  .وَ « َرحِمُ ُه » مَرْفُوعٌ .
ش َتقُولُ  :مَنْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :الرّح ُم َمعَّل َقةٌ بِالعَ ْر ِ
 -323وعن عائشة قالت  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
وصلن وَصَلَهُ اللّه َ ،ومَن قَ َطعَن  ،قَ َطعَهُ اللّه » متفقٌ عليه .
 -324وعن ُأمّ ا ُل ْؤمِنِيَ ميمُوَنةَ بْنتِ الارِثِ رضي اللّه عنها َأنّهَا أَعتَ َقتْ وليد ًة وَلَم تَستَأْ ِذ ِن النِّبيّ صَلّى ا ُ
ل
عََليْ ِه وسَلّم  ،فلَمّا كا َن يومَها الّذي يدو ُر عََلْيهَا فِيه  ،قالت :يا رسول اللّه ِإنّي َأ ْعَتقْتُ ولِيدت ؟ قال َ « :أوَ
فَع ْلتِ ؟ » قالت  :نَعمْ قال  « :أَما ِإنّكِ لو َأعْطَيِتهَا أَخوالَكِ كان أَعظَمَ لج ِركِ » متفقٌ عليه .
 -325وعن َأسْمَا َء بنْتِ أب بكْ ٍر الصّدّيقِ رضي اللّه عنهما قالت  :قَدِمتْ عليّ ُأمّي وهِي مُشركة ف عهْدِ
ت عَليّ ُأمّى وَهِى
ل عََليْهِ وسَلّم قلتُ  :قَدِم ْ
صلّى ا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم فَا ْستَفَتْيتُ رسول اللّه َ
صلّى ا ُ
رسول اللّه َ
راغبةٌ  ،أَفأَصِلُ ُأمّي ؟ قال  « :نَعمْ صِلي ُأمّكِ » متفق عليه .
سأَلُن شَيئا  ،قِيلَ  :كَانَت ُأ ّمهَا مِ ْن النّسبِ ،وقِيل :مِن
وقولا  « :راغِبةٌ » أَي  :طَامِعةٌ عِندِي تَ ْ
الرّضاع ِة والصحيحُ الَول .
صلّى ا ُ
ل
 -326وعن زينب الثق ِفّيةِ امْرَأةِ عبدِ اللّهِ بن مسعودٍ رضي اللّه عنه وعنها قالت  :قال رسولُ اللّه َ
عََليْ ِه وسَلّم  « :تَصدّق َن يا َمعْشَ َر النّسَاءِ ولَو مِن ُحِليّكُ ّن » قالت :فَرجعتُ إِل عبدِ اللّه ابنِ مسعودٍ فقلتُ له
ل عََليْ ِه وسَلّم قدْ أمرنا بالصدقةِ  ،ف ْأتِه فاسأَلْهُ  ،فإن
ِ :إنّك ر ُجلٌ َخفِيفُ ذَات اليَدِ وِإنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ئ عنّي َوإِلّ صَرَُفَتهَا إِل غَيكُمْ  .فقال عبدُ اللّهِ  :بَلِ ائتِيهِ أَنتِ  ،فانطََل ْقتُ َ ،فإِذا امْرأَ ٌة مِن
جزِ ُ
كان ذلك يُ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم قد
ل عََليْ ِه وسَلّم حاجَت حاجُتهَا  ،وكان رسول اللّه صَلّى ا ُ
صلّى ا ُ
ا َلنَصا ِر بِبابِ رسول اللّه َ
ل عََليْ ِه وسَلّمَ ،فأَ ْخبِ ْرهُ َأنّ امْرَأَتيْنِ
أُلقِيتْ علَيهِ الهابةُ  .فَخَرج علينا بللٌ  ،فقُلنَا له  :اْئتِ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
خبِرهُ منْ نَحنُ ،
ئ الصّدََقةُ عْنهُمَا على أزوا ِجهِما وَعلى أَيتَامٍ ف ُحجُو ِرهِمَا ؟ وَل ُت ْ
ب تَسأَلنِكَ َ :أتُجزِ ُ
بِالبَا َ

ل عََليْهِ وسَلّم « من
صلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فَسأَلَهُ  ،فقال لهُ رسولُ اللّه َ
َفدَخل بِللٌ علَى رسول اللّه صَلّى ا ُ
ب هِي ؟ » قال
ل عََليْ ِه وسَلّم «أَيّ الزّيانِ ِ
ها ؟ » قَا َل  :امْرَأةٌ مِ َن الَنصا ِر وَ َزيْنبُ  .فقالَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّمَ « :لهُمَا أَجْرانِ  :أَ ْج ُر القراب ِة َوأَجْ ُر الصّدَقةِ » متفقٌ
 :امرَأةُ عبدِ اللّهِ  ،فقال رسول اللّه صَلّى ا ُ
عليه .
ص ِة هِرقل َأ ّن هِرقْلَ قال لَب
 -327وعن أب ُسفْيان صخْر بنِ حربٍ رضي اللّه عنه ف حدِيثِهِ الطّويل ف ق ّ
ل عََليْهِ وسَلّم قال  :قلت  :يقولُ « :ا ْعبُدُوا اللّ َه وَح َدهُ  ،ول
صلّى ا ُ
سفْيان  :فَماذَا ي ْأمُرُكُ ْم بِهِ ؟ َيعْن الّنِبيّ َ
ق  ،والعفَافِ  ،والصَّل ِة » متف ٌق عليه
تُشْرِكُوا بِهِ َشيْئا  ،واتْرُكُوا ما يقُو ُل آباؤُك ْم  ،ويأْمُ ُرنَا بالصّل ِة  ،والصّ ْد ِ
.
ل عََليْهِ وسَلّم ِ« :إنّكُم ست ْفتَحُونَ أَرْضا
 -328وعن أب ذر رضي اللّه عنه قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ط».
يُذْ َكرُ فِيهَا القِيَا ُ
ض يُسَمّى فِيها القِياطُ  ،فَاسَتوْصُوا ِبأَهْلِها خيْرا ،فَِإنّ َلهُمْ
وف روايةٍ  « :ستفْتحُونَ مـصْر وهِي أَ ْر ٌ
ذِمة ورحِما » .
سنُوا إِل َأهِْلهَا  ،فَِإنّ لُم ِذ ّمةً ورحِما» أَو قال « ِذ ّمةً وصِهرا » رواه
وف روايةٍ  « :فإِذا افْتتَحتُموها َ ،فأَحْ ِ
مسلم .
صهْرُ» :كونُ مارِية
ل عََليْ ِه وسَلّم ِمنْهمْ « .وال ّ
قال العُلَماءُ  :الرّ ِحمُ الت لُمْ َك ْونُ هَاجَر ُأمّ ِإسْماعِيلَ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم منهم .
ُأمّ إِبراهِي َم ابنِ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ي} [
 -329وعن أب هريرة رضي اللّه عنه قال  :لا نزَلتْ ه ِذ ِه الَيةُ َ { :وَأنْذِر عشِيتكَ الَقربِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ُق َريْشَا فا ْجتَمعُوا َف َعمّ  ،و َخصّ وقال« :يا بَن عبدِ
الشعراء  ] 214 :دعا رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
سكُ ْم مِ َن النّارِ  ،يَا بن مُ ّرةَ بـنِ كْعبٍ َ ،أْنقِذُوا أَنفُسَكُ ْم مِن
شَمسٍ  ،يا بن َكعْب بنِ ُلؤَي  ،أَنقِذُوا َأنْفُ َ
سكُ ْم مِ َن النّا ِر  ،يا بَن هاشِمٍ أَنقِذُوا َأْنفُسكُمْ مِنَ النّا ِر  ،يا بن عبْدِ
النّار  ،يا بن عبْ ِد َمنَافٍ َ ،أْنقِذُوا َأْنفُ َ
الطِّلبِ َأنْقِذُوا َأنْفُسكُ ْم مِن النّارِ  ،يا فاطِمَة َأْنقِذي نفْسَكَ م َن النّار  ،فَإِن ل َأمْلِكُ َلكُمْ منَ اللّه شيْئا َ ،غيْر
َأنّ َلكُمْ رحِما سأَبّلهَا ِببِللِها » رواه مسلم.

ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :ببِلِلهَا » هو بفت ِح البا ِء الثّانِيةِ وكَسرهَا « والبِل ُل » الاءُ  .ومعن
صلّى ا ُ
قوله َ
الديث  :سأَصُِلهَا  ،شبّهَ قَطِي َعتَهَا بالرارةِ تُ ْطفَُأ بالاءِ وهذه ُتبَرّ ُد بالصّلةِ.
ل عََليْهِ وسَلّم
صلّى ا ُ
 -330وعن أب عبد اللّه عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما قال  :سعتُ رسول اللّه َ
ل الؤْ ِمنِي ،وَلكِنْ َلهُمْ رحِمٌ
جِهارا غيْرَ سِ ّر َيقُولُ ِ « :إنّ آ َل بَن فُلنٍ َليُسُوا بَأوْلِيائي ِإنّما وَِليّي اللّ ُه وصا ُ
َأبُلّها ِببِللِها » متفق عليه  .واللّفظُ للبخاري .
 -331وعن أب َأيّوب خالدِ بن زي ٍد النصاري رضي اللّه عنه أَن رجلً قال :يا رسولَ اللّه أَ ْخبِرْن بِعم ٍل
ل عََليْ ِه وسَلّم« :تعبُدُ اللّه  ،ول تُشْ ِر ُك بِ ِه َشيْئا َ ،وُتقِيمُ
صلّى ا ُ
يُ ْدخِلُن الّنةَ َ ،ويُبَاعِدن مِ َن النّارِ  .فقال النبّ َ
صلَ َة  ،وتُؤت الزّكاةَ  ،وَتصِلُ الرّحِم » متف ٌق عليه.
ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إِذا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ
صلّى ا ُ
 -332وعن سلْمان بن عامرٍ رضي اللّه عنه  ،عن النبّ َ
َف ْلُيفْطِ ْر عَلَى تَمرٍ  ،فَِإنّهُ بر َكةٌ  ،فَِإنْ لَمْ يِد تَمْرا  ،فَالاءُ  ،فَِإنّ ُه ُطهُو ٌر » وقال « :الصّدَقةُ عَلَى الِسكِيِ
صدََقةٌ وصَِل ٌة » .
صدَق ٌة  ،وعَلَى ذي الرّ ِح ِم ثِْنتَانِ َ :
رواه الترمذي  .وقال  :حديث حسن .
ت تَحت امْرأَةٌ  ،و ُكْنتُ أُ ِحبّها  ،وَكَانَ عُم ُر يكْر ُههَا ،
 -333وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال  :كَانَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،فذَكر ذلكَ لَهُ  ،فقال النبّ
فقال ل  :طَّلقْها فأبْيتُ َ ،فَأتَى عَمرُ رضي اللّه عنه النبّ صَلّى ا ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :طَّل ْقهَا » رواه أَبو داود  ،والترمذي وقال :حديث حسن صحيح .
َ
 -334وعن أب الدّرْادءِ رضي اللّه عنه أَن َر ُجلً أَتَاهُ فقال ِ :إنّ ل امْ َرأَ ًة وإِن ُأمّي َت ْأمُرُن بِ َطلَقِها ؟ فقال
لّنةِ  ،فَِإنْ ِشْئتَ َفأَضِعْ ذلِك الْبابَ ،
ل عََليْ ِه وسَلّم يقولُ « الْوالِدُ َأوْسطُ َأبْوابِ ا َ
سَ ِم ْعتُ رسول اللّهِ صَلّى ا ُ
َأوِ احفظْ ُه » رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيح .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال « :الَاَلةُ بِ َمنْزِلَة ا ُلمّ »
 -335وعن الباءِ بن عازبٍ رضي اللّه عنهما  ،عن النب َ
رواه الترمذي  :وقال حديثٌ حسن صحيح .

ب الغارِ ،وحديث ُج َريْ ٍج وقَ ْد َسَبقَا ،
وف الباب أَحاديث كِثية ف الصحيح مشهورة  ،منها حديث أَصحا ِ
سةَ رضي اللّه عنه
وأَحاديث مشهورة ف الصحيح حَذَ ْفُتهَا ا ْختِصارا َ ،ومِنْ أَهَ ّمهَا حديثُ عمْرو بن عَب َ
شتَمِلُ على ُجمَلٍ كثـية مِنْ َقوَاعِ ِد الِسْلمِ وآدابِ ِه َو َسأَذْكُ ُر ُه بِتَمَامِهِ إِن شَاءَ اللّه تعال ف بابِ
ال ّطوِيلُ الُ ْ
الرّجَاءِ  ،قال فيه .
ل عََليْ ِه وسَلّم بِ َم ّكةَ َ ،يعْن ف َأوّل الُنبُ ّوةِ  ،فقلتُ له  :ما أَنتَ ؟ قال « :نَبّ»
ت عَلى النبّ صَلّى ا ُ
دَخَ ْل ُ
ي شَيءٍ أَرْسلَك ؟ قال « :أَرْسلَن ِبصِل ِة الَرْحامِ ،
فقلتُ  :وما نبّ ؟ قال  « :أَرسلَن اللّهُ تعال  ،فقلتُ  :بِأَ ّ
وكَسْ ِر الوثَانِ  ،وَأنْ يُوحّدَ اللّه ل يُش َركُ بِ ِه شَيءٌ » وذكر تَما َم الديث  .واللّه أعلم .

 -41باب تري العقوق وقطيعة الرحم
قال اللّه تعال { :فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ف الرض ،وتقطعوا أرحامكم؛ أولئك الذين لعنهم
اللّه ،فأصمهم وأعمى أبصارهم } .
وقال تعال { :والذين ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه ،ويقطعون ما أمر اللّه به أن يوصل ،ويفسدون
ف الرض ،أولئك لم اللعنة ولم سوء الدار } .
وقال تعال { :وقضى ربك أل تعبدوا إل إياه وبالوالدين إحسانا ،إما يبلغن عندك الكب أحدها أو
كلها ،فل تقل لما أف ،ول تنهرها ،وقل لما قولً كريا ،واخفض لما جناح الذل من الرحة ،وقل
رب ارحهما كما ربيان صغيا } .
ل عََليْهِ وسَلّم « :أَل
صلّى ا ُ
 -336وعن أب بكر َة نُفيْع ب ِن الارثِ رضي اللّه عنه قال  :قال رسولُ اللّه َ
ُأَنبّئُك ْم بِأكْبَ ِر اْلكَبائِرِ ؟ » ثلثا قُلنا  :بلَى يا رسولَ اللّه  :قال  « :ا ِلشْراكُ بِاللّهِ ،و ُعقُوقُ الْوالِديْن » وكان
ُمّتكِئا فَجَلسَ  ،فقال«:أَل وقوْلُ الزّورِ وشهادُة الزّورِ »فَما زَال يكَرّ ُرهَا حتّى قُلنَا  :ليْت ُه سكتْ .متفق عليه.
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :الْكبائرُ :
صلّى ا ُ
 -337وعن عبد اللّهِ بنِ عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما عن النب َ
ي اْلغَموس» رواه البخاري .
ا ِلشْراكُ بِاللّه  ،وعقُوق الْوالِديْنِ  ،وَقتْ ُل الّن ْفسِ  ،والْيمِ ُ
س الالِفَ ف الِث .
« اليمِي اْلغَمُوسُ » الت َيحِْل ُفهَا كَاذِبا عامِدا  ،سُمّيت غَمُوسا َ ،لّنهَا َتغْ ِم ُ

ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :مِنَ الْكبائِ ِر شتْمُ الرّج ِل والِ َديْهِ  »،قالوا  :يا
 -338وعنه أَن رسول اللّه صَلّى ا ُ
سبّ أَباه  ،ويسُبّ ُأمّهُ ،
سبّ أَبا الرّجُلِ ،في ُ
شتُمُ الرّجُلُ والِديْهِ ؟ ،قاـل  « :نَعمْ  ،يَ ُ
رسولَ اللّه وهَ ْل ي ْ
سبّ ُأمّهُ » متفقٌ عليه .
فَي ُ
وف روايـةٍ ِ « :إنّ مِنْ أَكْ ِب الكبائِرِ َأنْ يلْعنَ الرّجُ ُل والِ َديْهِ  » ،قيل  :يا رسـول اللّهِ كيْفَ يلْعنُ الرجُلُ
سبّ َأبَاهُ َ ،ويَسبّ ُأمّه  ،فيسُبّ ُأمّهُ».
سبّ أَبا الرّجُل  ،فَي ُ
والِديْهِ ؟ ،قال  « :ي ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :ل يَدْخُلُ
صلّى ا ُ
 -339وعن أب ممد جُبيْرِ ب ِن مُطعِمٍ رضي اللّه عنه أَن رسولَ اللّه َ
لّنةَ قَاطِ ٌع » قال سفيان ف روايته  :يعْن  :قاطِع رحِم  .متفقٌ عليه.
اَ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال ِ « :إنّ اللّهُ تعال
 -340وعن أب عِيسى ا ُلغِيةِ بنِ ُشعْبةَ رضي اللّه عنه عن النبّ صَلّى ا ُ
ت  ،ومنْعا وهات  ،ووأْدَ البنَاتِ  ،وكَ َرهَ لكُمْ قِيل وقالَ  ،وكثرة السَؤالِ ،
حَ ّر َم عََلْيكُمْ عُقُوقَ الُمهَا ِ
وإِضَاعة الا ِل » متفقٌ عليه .
ب مَا لَيسَ لَ ُه و « َوأْ َد البنَاتِ» معْنَاه  :دَ ْفُنهُنّ
قولُهُ  « :منعا » معنَاهُ  :من ُع ما و َجبَ عََليْ ِه وَ « هَاتِ »  :طََل ُ
ف الَياةِ  ،وَ « قِي َل وقَالَ » َم ْعنَاهُ  :الدِيثُ ِبكُ ّل مَا يَسمعُ ُه  ،فيقُولُ :قيلَ كَذَا  ،وقَالَ فُلنٌ كَذَا مِمّا ل
حتَ ُه  ،ول يَ ُظّنهَا  ،وكَفى بالرْءِ كذِبا َأنْ يُحَدّث ِبكُ ّل ما سَمِعَ  .و « إِضَا َع ُة الال »  :تبذيره
يَعلَمُ صِ ّ
وصرفُهُ ف َغيْ ِر الوُجُوهِ الأْذُون فِيهَا مِ ْن َمقَاصِدِ الخِ ِرةِ والدّنيا  ،وتَ ْركُ ِحفْظِهِ مع ِإ ْمكَا ِن الفْظِ  .و « كثرةُ
سؤَالِ » الِلاحُ فِيمَا ل حاجةَ إَِليْهِ .
ال ّ
حدِيثَ « وأَقْط ُع مَنْ قَطَعكِ» وحديث«مَن قطَعن قَطَعهُ اللّه » .
ث سبقَتْ ف البابِ قبله كَ َ
وف الباب أَحادِي ُ
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ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إِن أَب ّر البّ َأنْ يصِلَ الرّجُ ُل وُدّ
 -241عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أَن النب صَلّى ا ُ
َأبِيهِ » .
ل مِ َن ا َلعْرابِ لقِي ُه بِطرِيق
 -342وعن عبدِ اللّهِ بن دينارٍ عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما َأنّ ر ُج ً
مكّة  ،فَسلّم عَليْ ِه َعبْدُ اللّه بْ ُن عُمرَ  ،وحلهُ على حارٍ كَانَ يرْ َكبُهُ ،وَأعْطَاهُ عِمام ًة كانتْ على رْأسِهِ  ،قال
ض ْونَ بِاليسِيِ  .فقال عبدُ اللّه بنُ عمرِ :إنّ هذا
ب وهُمْ يرْ َ
صلَحكَ اللّه ِإنّه ْم الَعْرا ُ
ابنُ دِينَارٍ  :فقُلنا لهُ  :أَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول « :إِنّ أَبرّ
س ْعتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
كَان ودّا ِلعُ َمرَ بن الطاب رضي اللّه عنه  ،وِإنّي ِ
البِرّ صِلةُ الرّجُلِ َأهْ َل وُدّ َأبِيهِ ».
وف رواي ٍة عن ابن دينار عن ابن عُمَر َأنّهُ كَانَ إِذا خرج إل َم ّكةَ كَانَ لَهُ حِما ٌر َيتَروّحُ عليْهِ إذا م ّل
ستَ
ك الِمَارِ إذْ مَ ّر بِهِ أَعْرابّ  ،فقال  :أَلَ ْ
رُكُوب الرّا ِحَلةِ  ،وعِمامةٌ يشُ ّد بِها رأْسهُ  ،فَبيْنَا هُو يوْما على ذلِ َ
فُلنَ بْنَ فُلنٍ ؟ قال  :بلَى َ :فأَعْطَا ُه الِمَارَ  ،فقال  :ارْ َكبْ هذا  ،وَأعْطاهُ العِمامةَ وقال  :اشْدُدْ ِبهَا رْأسَكَ
ح عليْهِ  ،وعِما َمةً ُكْنتَ
 ،فقال لَ ُه َب ْعضُ أَصْحابِهِ َ :غفَر اللّه لَكَ َ ،أعْ َطيْتَ هذَا ا َلعْرابّ حِمارا كْنتَ تَروّ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم يُقولُ ِ « :إنْ مِنْ َأبَ ّر البِرّ َأنْ يَصِلَ
صلّى ا ُ
تشُ ّد ِبهَا رْأسَكَ؟ فقال ِ :إنّي سَ ِم ْعتُ رسولَ اللّه َ
الرّجُلُ َأهْلَ وُدّ َأبِيهِ َبعْد َأنْ يُوّلىَ» وإِنّ َأبَاهُ كَانَ صَدِيقا ِلعُمر رضي اللّه عنه  ،روى ه ِذهِ الرّواياتِ ُكّلهَا
مسلم .
 -343وعن أب ُأ َسيْد بضم المزة وفتح السي مالكِ بنِ ربِي َعةَ السّاعِدِيّ رضي اللّه عنه قال َ :بيْنا نَحْ ُن
ل عََليْ ِه وسَلّم إذ جا َءهُ رجُلٌ مِنْ بن سَلَمة فقالَ  :يارسولَ اللّه هَلْ بقى مِن بِرّ
س ِعنْدَ رسول اللّهِ صَلّى ا ُ
جُلُو ٌ
أَبويّ شىءٌ أَب ّرهُمَا بِ ِه بَع َد َموِْتهِمَا ؟ فقال َ « :نعَ ْم  ،الصّلَة عَلْيهِمَا  ،وال ْسِتغْفَارُ َلهُما  ،وإِنْفا ُذ َعهْ ِدهِما ،
صدِيقهما » رواه أبو داود .
وصِلةُ الرّحِمِ الت ل تُوصَلُ إِ ّل ِبهِمَا  ،وإِكَرَامُ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم مَا غِرْتُ
ت على أَحَدٍ مِ ْن نِسَاءِ النب َ
 -344وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت  :ما غِرْ ُ
على خديةَ رضي اللّه عنها  .ومَا َرَأيُْتهَا قَطّ  ،ولَكنْ كَانَ ُي ْكثِرُ ذِ ْك َرهَا  ،وَ ُربّما ذَبح الشّاةَ  ،ثُ ّم ُيقَ ّطعُهَا
َأ ْعضَاء  ،ثُمّ يَبْعُثهَا ف صدائِق خدِيةَ َ ،ف ُربّما قلتُ لَهُ َ :كَأنْ َلمْ يكُنْ ف ال ّدنْيَا إِلّ خديةُ  ،فيقولُ ِ « :إنّها
كَانتْ وكَاَنتْ وكَانَ ل ِمْنهَا ولَ ٌد » متفقٌ عليه .

س ُعهُنّ .
وف روايةٍ وإنْ كَانَ لَيذبحُ الشّاةَ َ ،فُيهْدِي ف خَلئِِلهَا مِْنهَا مَا ي َ
وف روايةٍ كَانَ ِإذَا ذَبحَ الشّا َة َيقُولُ  « :أَ ْرسِلُوا ِبهَا إِل أَصْدِقَاءِ خَدِيةَ » .
ل عََليْ ِه وسَلّمَ ،فعَرفَ
وف روايةٍ قالت  :اسَْتأْ َذَنتْ هَاَل ُة ِبنْتُ ُخ َويْلِدٍ ُأ ُختُ خَد َي َة عَلَى رسول اللّه صَلّى ا ُ
ا ْستِئْذَانَ خدية  ،فَا ْرتَاحَ لَذَلِكَ فقالَ  « :الّلهُ ّم هَاَل ُة ِبنْتُ خ َويْلِدٍ » .
ي ومعناه :ا ْهتَ ّم بِهِ .
ح » هو بِالاءِ  ،وف المْعِ بي الصحيحي لَ ْلحُ َميْدِي  « :فَا ْرتَاعَ» بِالع ِ
قوُْلهَا  « :فَارتَا َ
 -345وعن أَنس بن مالكٍ رضي اللّه عنه قال  :خَر ْجتُ معَ جرير بن عبدِ اللّه الْبَجَليّ رضي اللّه عنه ف
ل عََليْهِ
صنَعُ برسُول اللّه صَلّى ا ُ
ت الَنصا َر َت ْ
َسفَرٍَ ،فكَانَ يَخْ ُدمُن فقلتُ لَهُ :ل َتفْعلْ ،فقال ِ :إنّي قَدْ َرأَيـ ُ
ت عَلى َنفْسي أَنْ ل أَصْحبَ أَحدا ِمْنهُمْ إِلّ خَد ْمتُهُ متفقٌ عليه.
وسَلّم َشيْئا آَليْ ُ
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وبيان فضلهم
قال اللّه تعال { :إنا يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ،ويطهركم تطهيا } .
وقال تعال { :ومن يعظم شعائر اللّه فإنا من تقوى القلوب } .
 -346وعن يزيد بن حيّانَ قال  :انْطَل ْقتُ أَنا وحُصيْ ُن بْ ُن َسبْ َرةَ  ،وعمْرُو بن مُسْلِمٍ إل َزيْ ِد بْنِ أَرقمَ رضي
ل عََليْهِ
اللّه عنهم  ،فَلمّا جَلسْنا إِلَيهِ قال له حُصيْنٌ َ :لقَد َلقِيتَ يَا زيْدُ َخيْرا َكثِيا َ ،رَأيْتَ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
س ْعتَ حَدِيثَهُ  ،وغَ َزوْتَ َمعَهُ ،وَصَلّيتَ خَ ْلفَهُ َ :لقَدْ َلقِيتَ يا َزيْدُ َخيْرا َكثِيا  ،حَ ّدْثنَا يا َزيْدُ ما
وسَلّم  ،و ِ
ت ِسنّي  ،وقَدُم عهْدي ،
ل عََليْهِ وسَلّم  .قال  :يا ابْنَ أَخِي واللّهِ َلقَدْ َكبِر ْ
صلّى ا ُ
س ْعتَ مِنْ رسول اللّه َ
ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم ،فَمَا حَ ّدْثُتكُمْ  ،فَا ْقبَلُوا َ ،ومَال فَل
ت ب ْعضَ الذي كنتُ َأعِي مِنْ رسولِ اللّه صَلّى ا ُ
ونسِي ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيوْما فِينَا خطِيبا بِمَا ٍء يُدْعي خُمّاء َبيْ َن م ّكةَ وَالَدِيَنةِ ،
ُتكَّلفُونِي ِه ثُمّ قال  :قام رسول اللّه صَلّى ا ُ
َفحَمِدَ اللّه َ ،وأَثْن عَليْه  ،ووعَظَ ،وَذَكّرَ  ،ثُمّ قَالَ « :أَمّا بعْدُ  :أَل َأيّهَا النّاسُ َ ،فِإنّمَا َأنَا بَشَرٌ يُوشِكُ َأنْ
َي ْأتِيَ رسولُ رب َفأُجيبَ  ،وَأنَا تَا ِركٌ فِيكُ ْم َثقََليْنِ َ :أ ّولُما كِتابُ اللّهِ  ،فِي ِه الُدى وَالنّورُ َ ،فخُذُوا بِكِتابِ

سكُوا به» فَحثّ على ِكتَابِ اللّه  ،ور ّغبَ فِيهِ  .ثّ قَالَ « وَأهْلُ َبْيتِي  ،أُذكّركم اللّه ف أه ِل
اللّه  ،وَا ْستَمْ ِ
صيْنٌ  :ومَنْ َأهْ ِل َبيْتِ ِه يا زيْدُ ؟ أليس نساؤُه من أه ِل بيتهِ ؟ قال
بيْت  ،أذكّرُكم اللّه ف أهل بيت » َفقَالَ لَهُ ُح َ
 :نساؤُه منْ أه ِل بيتِهِ وََلكِن َأهْ ُل بيْتِهِ منْ ُحرِم الصّدقَة بعْ َدهُ  ،قَال  :ومَ ْن هُم؟ قَالَ  :هُمْ آ ُل عليّ  ،وآلُ
َعقِيلٍ  ،وآلُ َج ْعفَر  ،وَآ ُل عبّاسٍ  ،قَالَ  :كُ ّل هُؤلءِ ُح ِرمَ الصّدَقةَ ؟ قَالَ  :نعَمْ  .رواه مسلم .
وف روايةٍ  « :أَل َوإِنّي تَا ِركٌ فِيكُ ْم َثقَْليْن  :أَح ُدهَما ِكتَابُ اللّه َوهُو حْبلُ اللّه ،منِ اّتبَعه كَا َن عَلَى
الُدى  ،ومَ ْن تَرَكَ ُه كانَ على ضَلَلةٍ » .
 -347وعَن ابنِ عُمرَ رضي اللّه عنهما  ،عن أب َبكْر الصّدّيق رضي اللّه عنه َموْقُوفا عََليْهِ َأنّهُ قَالَ  :ارُْقبُوا
ل عََليْ ِه وسَلّم ف َأهْ ِل بيْتِهِ  ،رواه البخاري .
صلّى ا ُ
حمّدا َ
مُ َ
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وتقديهم على غيهم  ،ورفع مالسهم  ،وإظهار مرتبتهم
قال اللّه تعال { :قل :هل يستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون إنا يتذكر أولو اللباب } .
ي النصاريّ رضي اللّهُ عنه قال :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل
 -348وعن أب مسعو ٍد عُقبةَ ب ِن عمرٍو البدر ّ
عََليْ ِه وسَلّم َ « :ي ُؤمّ اْل َق ْومَ أَ ْقرَؤهُمْ لِكتَابِ اللّهِ  ،فَِإنْ كَانُوا ف اْلقِرا َءةِ سَواءً َ ،فَأعْلَ ُم ُه ْم بِالسّّنةِ  ،فَِإنْ كَانُوا ف
ج َرةِ َسوَاءً َ ،فأَقْ َد ُمهُ ْم ِسنّا وَل يُؤمّنّ الرّجُلُ الرّ ُجلَ ف
سّنةِ َسوَاءً َ ،فأَقْد ُمهُ ْم هِجْ َرةً  ،فَِإ ْن كانُوا ف الِ ْ
ال ّ
سُ ْلطَانِهِ  ،وَل َي ْقعُدُ ف بْيتِهِ على َتكْرِمتِهِ إِ ّل بِإِ ْذنِهِ» رواه مسلم .
وف روايةٍ لَهُ َ « :فأَقْدمهُ ْم سِلْما » بَدل « ِسنّا »  :أَيْ ِإسْلما .
وف رواية َ :ي ُؤمّ اْل َقوْمَ أَقْرَؤهُمْ لِكتَابِ اللّهِ  ،وأَقْد ُمهُمْ قِرا َءةً  ،فَِإنْ كَاَنتْ قِراءَتُه ْم سَواءً َفَي ُؤمّهم أَقْد ُمهُمْ
هِجْرةً  ،فَِإنْ كَانوا ف الِجْ َر ِة سوَاء َ ،ف ْليُؤ ّمهُمْ أَكْ ُبهُ ْم سِنا » .
سلْطَانِهِ » م ّل وليتِهِ َ ،أوْ الوْضعُ الذي ْيتَصّ به َ « .وَتكْرِمتُهُ» بفت ِح التاءِ وكسر والرا ِء  :وهِي
والُرادُ « بِ ُ
ما َيْنفَرِ ُد بِ ِه مِنْ فِراشٍ وسرِي ٍر و ْن ِوهِمَا .

ل عََليْهِ وسَلّم يْس ُح منَاكَِبنَا ف الصّل ِة َوَيقُولُ  « :اسَْتوُوا وَل
 -349وعنه قال  :كان رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ختَلِفَ قُلُوُبكُمْ ِ ،ليَلِن مِنكُمْ أُولوا الَحْلمِ والّنهَى  ،ثُ ّم الّذِي َن يَلُونَهم  ،ثُمّ الذين يلونَهم » رواه
تْتِلفُوا َ ،فَت ْ
مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :ليَلِن » هو بتخفيف النّون وََلْيسَ َقبَْلهَا يَاءٌ  ،و ُروِي بتشديد النّون مع ياءٍ
وقوله صَلّى ا ُ
َقبَْلهَا  « .والنّهَى »  :اْل ُعقُول  « :وأُولُوا الَحْلم » هُ ْم اْلبَاِلغُونَ  ،وَقيل  :أَهْ ُل الِلْ ِم وَاْل َفضْلِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :ليَلِن مِْنكُمْ
 -350وعن عبد اللّه بن مسعودٍ رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
أُولُوا الَحْلمِ والّنهَى  ،ثُ ّم الّذِي َن يَلُوَنهُ ْم » ثَلثا « وإِيّاكُم و َهيْشَاتِ ا َلسْواقِ » رواه مسلم .
 -351وعن أب يْي وَقيل  :أب مُحمّد َسهْلِ بن أب حثْمة بفتح الا ِء الهملة وإِسكان الثاءِ الثلثة
صلْحٌ ،
سعُودٍ إِل َخْيبَ َر َوهِ َي َيوْ َمئِذ ُ
صةُ ابْ ُن مَ ْ
الَنصاري رضي اللّه عنه قال  :انْطَلَقَ عبْدُ اللّهِ ب ُن سهْ ٍل َومُحّي َ
حيّصةُ إِل عبدِ اللّهِ ب ِن سَه ٍل وهو َيتَشَحّطُ ف دمهِ قَتيلً  ،فدَفنَهُ  ،ثّ قَ ِد َم الدِيَنةَ فَانْطََل َق عَبْدُ
َفَتفَرّقَا َ.فَأتَى مُ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،ف َذهَب َعبْدُ الرّحْمنِ يََتكَلّمُ
سعُودٍ إِل الّنبِيّ صَلّى ا ُ
صةُ وَ ُحوّيص ُة ابْنَا م ْ
حّي َ
الرحْم ِن بْ ُن َسهْ ٍل َومُ َ
حقّونَ قَاتِلكُمْ ؟ »
ستَ ِ
سكَت َ ،فَتكَلّمَا فقالَ « :أتَحِْلفُونَ وَت ْ
فقال َ « :كبّرْ َكبّ ْر » َوهُوَ أَحْدَثُ ال َق ْومِ  ،فَ َ
َوذَكَ َر تَما َم الدِيث  .متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :كبّرْ َكبّ ْر » معنَاهُ َ :يتَكلّمُ الَ ْكبَرُ .
وقوله صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم كَا َن يَجْ َم ُع بيْنَ الرّجَُليْ ِن مِنْ َقتْلَى أُ ُح ٍد َيعْن
 -352وعن جابرٍ رضي اللّهُ عنه َأنّ النب صَلّى ا ُ
ف القَبْرِ  ،ثُ ّم َيقُولُ َ « :أّيهُما أَكْثَرُ أَخْذا لِ ْل ُقرْآنِ ؟ » فَِإذَا ُأشِيَ لَهُ إل أَ َح ِدهِمَا قَ ّدمَهُ ف اللّحْدِ  .رواه
البخاريّ .
سوّ ُك
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :أَرَان ف ا َلنَامِ َأتَ َ
 -353وعن ابن عُمرَ رضي اللّ ُه عنهما أَنّ النبّ صَلّى ا ُ
صغَرَ  ،فقيلَ ل َ :كبّرْ  ،فَدََف ْعتُهُ إِل
سوَاكَ الَ ْ
سوَاكٍ َ ،فجَا َءنِي َرجُلنِ  ،أَح ُدهُمَا أَ ْكبَ ُر مِنَ ال َخرِ َ ،فنَاوَلْتُ ال ّ
بِ ِ
سنَدا والبخاريّ تعلِيقا .
الَ ْكبَ ِر ِمنْهُمَا » رواه مسلم مُ ْ

ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :إنّ مِنْ إِجْللِ اللّهِ
 -354وعن أب موسى رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
شيْبةِ الُسْلِمِ َ ،وحَامِ ِل الْقُرآ ِن َغيْ ِر اْلغَال فِيهِ  ،والَاف َعنْهُ وإِكْرَامَ ذِي السّلْطَانِ ا ُلقْسِطِ »
تعال إِكْرَامَ ذى ال ّ
حديثٌ حس ٌن رواه أبو داود .
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
 -355وعن عَمْرو ب ِن ُش َعيْبٍ  ،عن أَبيِهِ  ،عن جَدّه رضي اللّهُ عنهم قال  :قال رسولُ اللّه َ
صغِ َينَا َ ،ويَعْرِفْ شَرفَ َكبِ ِينَا » حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود
س ِمنّا مَنْ لَ ْم يَ ْرحَمْ َ
وسَلّم َ « :لْي َ
والترمذي  ،وقال الترمذي  :حديثٌ حسنٌ صحيح .
وف رواية أب داود « حَقّ َكبِ ِينَا » .
شةَ رضي اللّه عنها مَ ّر بِها سَائِلٌَ ،فَأعْ َطتْهُ كِسْ َرةً  ،وَمرّ
 -356وعن َميْمُونَ بنِ أب َشبِيبٍ رحه اللّهُ أَن عَائ َ
ل عََليْهِ
ب و َهيَْئةٌ َ ،فأَ ْقعَدتْهُ َ ،فأَكَلَ َفقِيلَ َلهَا ف ذلكَ ؟ فقالت  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ِبهَا رَ ُج ٌل عََليْهِ ثِيَا ٌ
شةَ .
س َمنَازَِلهُ ْم » رواه أبو داود  .لكِنْ قال َ :ميْمُونُ لَ ْم يُدْرِك عائِ َ
وسَلّم َ « :أنْزِلُوا النّا َ
شةَ رضي اللّه عنها قالت :أَمرنا رسولُ اللّه
صحِيح ِه َتعْلِيقا فقال َ :وذُكَ َر عَ ْن عائِ َ
وَقَدْ ذَكَ َر ُه مُسْلمٌ ف َأوّلِ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم أَ ْن ُننْزِل النّاسَ مَنَازَِلهُمْ َ ،وذَكَ َرهُ الاكِمُ َأبُو عبدِ اللّهِ ف كِتابِهِ « َمعْرفَة عُلُومِ الَديث »
َ
وقال  :هو حديثٌ صحيح .
 -357وعن ابن عباسٍ رضي اللّه عنهما قال  :قَ ِد َم ُعيَْيَنةُ بْنُ ِحصْنٍ َ ،فنَزَ َل عَلَى ابنِ أَخِيهِ الُ ّر بْنِ َقْيسٍ ،
س عُ َم َر َومُشَاوَ َرتِهِ ُ ،كهُولً
ب مَجِْل ِ
صحَا َ
وَكَانَ مِ َن الّنفَ ِر الّذِي َن يُدْنيهِمْ عُمَرُ رضي اللّه عنه  ،وَكَا َن القُرّاءُ أَ ْ
كَانُوا َأ ْو ُشبّانا  ،فقال ُعَيْينَ ُة لبْنَ أَخِيهِ  :يا ابْنَ أَخي لَكَ وجْ ٌه ِعنْدَ هذَا ا َلمِيِ  ،فَا ْستَأْ ِذنْ ل عََليْهِ  ،فَا ْسَتأَ َذنَ
حكُمُ
لَهُ َ ،فأَ ِذنَ لَ ُه عُمَرُ رضي اللّه عنه  ،فلما َدخَل  :قال هِي يا ابْ َن الَطّابَِ :فوَاللّه مَا ُتعْطِينَا الَزْلَ  ،وَل تَ ْ
ب عُمَرُ رضي اللّه عنه َحتّى هَمّ َأ ْن يُوقِ َع بِهِ  ،فقال لَهُ الُرّ  :يَا َأمِ َي الُ ْؤ ِمنِيَ ِإنّ اللّه تعال
فِينا بِالعَدْلَِ ،ف َغضِ َ
ي } وإن هذا مِنَ الَاهِلِيَ
ض عَ ِن الَاهِل َ
ف َوأَعْ ِر ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم ُ { :خ ِذ العَ ْف َو َوْأمُ ْر بِالعُرْ ِ
قال ِلنَِبيّهِ صَلّى ا ُ
ي تَلهَا عََليْهِ  ،وَكَا َن وَقّافا ِعنْدَ ِكتَابِ اللّه تعال  .رواه البخاري .
 .واللّهِ ما جاو َزهَا عُمرُ ِح َ
صلّى ا ُ
ل
 -358وعن أب سعي ٍد سَمُرةَ بنِ ُجنْدبٍ رضي اللّه عنه قال َ :لقَ ْد كْنتُ عَلَى عهْدِ رسول اللّه َ
عََليْ ِه وسَلّم غُلما َ ،فكُْنتُ أَحفَظُ عنْهُ  ،فَمَا يَ ْمَنعُن مِنَ ال َقوْلِ إِلّ أَ ّن َه ُهنَا رِجا ًل هُمْ أَس ّن ِمنّي متفق عليه .

سنّهِ
ب َشيْخا لِ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ما أَكْرَم شَا ّ
 -359وعن أَنس رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
إِلّ َقّيضَ اللّه لَ ُه مَ ْن ُيكْ ِرمُ ُه ِعنْد ِسنّه » رواه الترمذي وقال حديث غريب .
َمعْن « ارُْقبُوا » رَاعُو ُه وَاحت ِرمُوه وأَكْ ِرمُوهُ  ،واللّه أعلم .

 -45باب زيارة أهل الي
ومالستهم وصحبتهم ومبتهم وطلب زيارتم والدعاء منهم وزيارة الواضع الفاضلة
قال اللّه تعال { :وإذ قال موسى لفتاه ل أبرح حت أبلغ ممع البحرين أو أمضي حقبا } إل قوله
تعال { قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدا؟ } .
وقال تعال { :واصب نفسك مع الذين يدعون ربم بالغداة والعشي يريدون وجهه } .
 -360وعن أَنسٍ رضي اللّهُ عنه قال  :قال أبو بكر لِعمرَ رضي اللّ ُه عنهما َبعْ َد وَفَاةِ رسولِ اللّه صَلّى الُ
ل عََليْهِ وسَلّم
عََليْ ِه وسَلّم  :انْطَِل ْق ِبنَا إِل ُأمّ َأيْمنَ رضي اللّه عنها َنزُو ُرهَا كَما كانَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
صلّى
يزُو ُرهَا  ،فلَمّا اْنتَهَيا إَِليْهَا َ ،ب َكتْ َ ،فقَالَ َلهَا  :مَا ُيبْكِيكِ أَما َتعْلَ ِميَ َأنّ ما ِعنْدَ اللّهِ خيٌ لرسولِ اللّه َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم
ل عََليْ ِه وسَلّم ؟ فقالت ِ :إنّي ل َأبْكِي َأنّي لعْلمُ أَ ّن ما عِندَ اللّهِ تعالَى خَيٌ لرسُولِ اللّه َ
اُ
جْتهُما على الُبكَاءِ  ،فَجعل َيْبكِيا ِن معهَا.رواه مسلم .
 ،ولَـك ْن أبْكي َأنْ الوَ ْحيَ َق ِد انْقَطَعَ مِنَ السّمَاءِ َ.ف َهيّ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :أنّ رَ ُجلً زَارَ أَخا لَهُ ف قَرَيةٍ
صلّى ا ُ
 -361وعن أب هريرة رضي اللّه عنه عن النب َ
أُ ْخرَى َ ،فأَرْصد اللّهُ تعال على مَدْر َجتِهِ ملَكا َ ،فلَمّا َأتَى عََليْهِ قالَ :أيْن تُريدُ ؟ قال :أُرِيدُ أَخا ل ف ه ِذهِ
اْلقَرْيةِ  .قال  :هَلْ لَكَ عَليْ ِه مِ ْن ِنعْ َم ٍة تَ ُرّبهَا عََليْهِ ؟ قال  :لَ ،غيْر َأنّي أَحْبْبتُهُ ف اللّهِ تعال  ،قال  :فَِإنّي
ك بأَنّ اللّه قَدْ أَحبّكَ كَما أَحْبْبتَهُ فِي ِه » رواه مسلم .
رسول اللّهِ إَِليْ َ
حفْظِهِ  ،و « الدْ َر َجةُ » بفتحِ اليمِ والراء  :الطّريقُ ومعن «
يقال  « :أَرْصدَه » ِلكَذا ِ :إذَا وكّلَ ُه ِب ِ
سعَى ف صَل ِحهَا .
تَ ُرّبهَا » َ :تقُومُ بَا  ،وتَ ْ

ل عََليْهِ وسَلّم  « :مَنْ عَا َد مَريضا َأوْ زَار أَخا لَهُ ف اللّه  ،نَادَاهُ
صلّى ا ُ
 -362وعنه قال  :قال رسولُ اللّه َ
ب مْشَاكَ َ ،وَتَب ّوأْتَ مِ َن الّنةِ منْزِ ًل » رواه الترمذي وقال :حديثٌ حسنٌ  .وف
ت  ،وطَا َ
ُمنَا ٍد ِ :بَأنْ ِطبْ َ
بعض النسخ غريبٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إِنّما مثَلُ اللِيس
 -363وعن أب موسى الَشعَرِيّ رضيَ اللّ ُه عنه أَن الّنبِيّ صَلّى ا ُ
الصّالِـ ِح وَ َجلِيسِ السّوءِ  .كَحَامِ ِل الِسْكِ َ ،ونَافِخِ الْكِيِ  ،فَحامِ ُل الِسْكِ ِ ،إمّا َأ ْن يُحْ ِذيَكَ َ ،وِإمّا َأ ْن َتبْتَاعَ
ك وإمّا أنْ تِ َد ِمنْهُ ريا ُمنِْتَنةً » متف ٌق عليه .
ق ثيابَ َ
ِمنْ ُه َوِإمّا َأنْ تَجِ َد ِمنْهُ ريا طيّب ًة  .ونَاف ُخ الكيِ ِإمّا أَن يْ ِر َ
ك » ُ :يعْطِيكَ .
« يُحْذِي َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال ُ « :تنْكَ ُح الَ ْرَأةُ لَرْبعٍ :
 -364وعن أب هريرة رضي اللّه عنه  ،عن النب َ
ت يَدَاك » متفقٌ عليه.
سِبهَا  ،وَلِجَمَاِلهَا  ،ولِدِيِنهَا  ،فَا ْظفَ ْر بِذَاتِ الدّي ِن تَ ِرَب ْ
لِماِلهَا  ،وَلِحَ َ
لصَا َل الَرْبعَ  ،فَاحِرصْ َأْنتَ عَلى ذَاتِ الدّينِ  .وَا ْظفَرْ
ومعناه َ :أنّ النّاس َيقْصِدُونَ ف اْلعَا َد ِة مِنَ الَ ْرَأ ِة هَ ِذهِ ا ِ
حَبِتهَا .
ِبهَا  ،واحْرِص عَلى صُ ْ
جبْرِيلَ  « :مَا ْيَنعُكَ َأنْ
ل عََليْ ِه وسَلّم لِ ِ
صلّى ا ُ
 -365وع ْن ابن عباسٍ رضي اللّه عنهما قال  :قال النب َ
تَزُو َرنَا أَ ْكثَ َر مِمّا َتزُورنَا ؟ » َفنَزََلتْ  { :ومَا َنتَنَزّلُ إِلّ ِبَأمْرِ َربّكَ لَ ُه مَا َبيْنَ َأيْدِينَا وَما خَ ْل َفنَا وما بَيْنَ
ذلِكَ } رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ل ُتصَاحبْ إِلّ
 -366وعنْ أب سعي ٍد الُدْرِيّ رضي اللّه عنه  ،عن النبّ صَلّى ا ُ
ُم ْؤمِنا  ،ول َيأْكُلْ طعَامَكَ إِلّ َت ِقيّ » .
رواه أبو داود  ،والترمذي بِإ ْسنَا ٍد ل بأْس بِهِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :الرّجُ ُل عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ،
 -367وعن أب هريرة رضي اللّه عنه أَن النبّ صَلّى ا ُ
َف ْليَنْ ُظرْ أَحَدُك ْم مَنْ يُخَالِ ُل » .
رواه أبو داود  .والترمذي بإِسنادٍ صحيح  ،وقال الترمذي  :حديثٌ حسنٌ .

ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :الَرْ ُء مَ َع مَنْ أَ َحبّ
 -368وعن أب موسى ا َل ْشعَرِيّ رضي اللّ ُه عنه أَن الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم الرجل يب القوم وَلَمْا يلحق بم ؟ قال « :
»  .متفق عليه وف رواية قال قيل للنب صَلّى ا ُ
الرء مع من أحب » .
ل عََليْ ِه وسَلّم َ :متَى السّا َعةُ ؟ قال
 -369وعن أَنس رضي اللّه عنه أَن أَعرابيا قال لرسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :مَا َأعْ َددْتَ َلهَا ؟ » قال  :حُب اللّ ِه ورسولِهِ قال َ « :أْنتَ مَ َع مَنْ
صلّى ا ُ
رسولُ اللّه َ
أَ ْحَبْبتَ » .
متف ٌق عليه  ،وهذا لفظ مسلمٍ .
ص ْومٍ  ،وَل صَلةٍ  ،وَل صَدََقةٍ  ،وََل ِكنّي أُ ِحبّ اللّه وَ َرسُولَهُ .
وف روايةٍ لما  :مَا َأعْدَدْتُ َلهَا مِنْ َكثِيِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم فقال  :يا
صلّى ا ُ
 -370وعن ابنِ مسعودٍ رضي اللّه عنه قال  :جاءَ رَ ُجلٌ إِل رسولِ اللّه َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :الَرْءُ
ح ْق ِبهِمْ ؟ فقال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ف َتقُولُ ف رَجُلٍ أَحبّ َقوْما وَلَمْ يلْ َ
رسول اللّه َكيْ َ
مَ َع مَنْ َأ َحبّ » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :النّاسُ معَا ِدنُ كَ َمعَا ِدنِ
صلّى ا ُ
 -371وعن أب هُريرة رضي اللّه عنه عن النبّ َ
ال ّذ َهبِ وَاْل ِفضّةِ ِ ،خيَا ُرهُمْ ف الَاهِِلّيةِ خِيا ُرهُمْ ف ا ِلسْلمِ إِذَا فَقهُوا  .وَالَ ْروَاحُ ُجنُو ٌد مُجنّ َدةٌ  ،فَمَا َتعَارَ َ
ف
ِمْنهَا اْئتَلَفَ َ ،ومَا َتنَاكَ َر ِمْنهَا  ،ا ْختََلفَ » رواه مسلم .
وروى البخاري قوله  « :الَ ْروَاحُ » إِل  ،من رواية عائشة رضي اللّه عنها .
 -372وعن أُسيْ ِر بْ ِن عَمْرٍو وُيقَالُ  :ابْنُ جابِر وهو « بضم المزةِ وفتح السي الهملة» قال  :كَا َن عُمَرُ
س بْ ُن عَامِرٍ ؟ حتّى َأتَى عَلَى
بْ ُن الَطّابِ رضي اللّه عنه إِذا َأتَى عََليْهِ َأمْدادُ َأهْ ِل الْيمنِ سأََلهُمْ  :أَفّيكُمْ ُأوَْي ُ
ُأ َوْيسٍ رضي اللّه عنه ،فقال له َ :أْنتَ أُويْس بْ ُن عامِرٍ ؟ قال َ :نعَمْ  ،قال  :مِ ْن مُرَا ٍد ثُ ّم مِنْ قَ َرنٍ ؟ قال :
ك والِ َدةٌ ؟ قال َ :نعَمْ .
ك بَ َرصٌ َ ،فبَ َرأْتَ مِنْهُ إِ ّل َموْضعَ ِد ْرهَمٍ ؟ قال َ :نعَمْ  .قال  :لَ َ
نعَمْ  ،قال  :فكَا َن بِ َ

ل عََليْهِ وسَلّم يقول َ « :يأْتِي عَليْكُمْ ُأ َوْيسُ بْ ُن عَامِرٍ مع َأمْدَادِ أَهْ ِل
صلّى ا ُ
قال سَ ِم ْعتُ رسول اللّه َ
اْليَمَ ِن مِ ْن مُرَادٍ  ،ثُ ّم مِنْ قَ َرنٍ كَانَ بِهِ برصٌ َ ،فبَ َرَأ ِمنْهُ إِلّ َموْضعَ دِ ْرهَمٍ  ،لَ ُه وَالِ َدةٌ هُو بِها برّ َلوْ أَقْسمَ على
اللّه َلبَ ّرهُ  ،فَإِن ا ْستَ َط ْعتَ َأ ْن يَسَْت ْغفِرَ لَكَ فَا ْفعَ ْل » فَا ْسَتغْفِرْ ل فَا ْسَتغْفَرَ لَهُ.
فقال له عُ َمرُ َ :أيْ َن تُرِيدُ ؟ قال  :اْلكُوَفةَ  ،قال  :أَل أَ ْكُتبُ لَكَ إِل عَامِلهَا ؟ قال  :أَكُونُ ف َغبْراءِ النّاسِ
أَحبّ إَِليّ .
ل عََليْ ِه وسَلّم ف العُمْ َرةِ َ ،فأَ ِذنَ
 -373وعن عمرَ بنِ الطاب رضي اللّه عنه قال  :اسَْتأْ َذْنتُ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ل  ،وقال  « :ل َتنْسَنَا يا أَ َخ ّي مِنْ ُدعَائِكَ » فقال َكلِ َم ًة مَا يسُرّن أَنّ ل ِبهَا الـ ّدْنيَا .
وف روايةٍ قال َ « :أشْرِ ْكنَا يَا أ َخيّ ف ُدعَائِكَ » .
حديثٌ صحي ٌح رواه أَبو داود  ،والترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم يَزُورُ ُقبَاءَ رَاكِبا وَماشِيا،
 -374وعن ابن عُمرَ رضي اللّه عنهما قال  :كَا َن الّنِبيّ َ
َفيُصلّي فِيهِ رَكْعَتيْنِ متفقٌ عليه .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم يَأْت مَسْجِدَ ُقبَاءَ كُ ّل سْبتٍ رَا ِكبًا َومَاشِيا وكَانَ ابْ ُن عُمَرَ
وف روايةٍ  :كان الّنِبيّ َ

 -46باب فضل الب ف ال والث عليه
وإعلم الرجل من يبه أنه يبه  ،وماذا يقول له إذا أعلمه
قال اللّه تعال { :ممد َرسُول ال ّلهِ ،والذين معه أشداء على الكفار رحاء بينهم } إل آخر السورة.
وقال تعال { :والذين تبوءوا الدار واليان من قبلهم يبون من هاجر إليهم } .
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :ثَلثٌ مَنْ كُنّ فِيهِ َوجَ َد ِبهِ ّن
صلّى ا ُ
 -375وعن أَنسٍ رضي اللّه عنه عن النب َ
حبّهُ إِلّ للّهِ َ ،وَأنْ
حبّ الَرْ َء ل يُ ِ
لوَ َة الِيَمَانِ َ :أنْ َيكُونَ اللّ ُه وَ َرسُولُهُ أَ َحبّ إَِليْ ِه مِمّا  ،سِواهُما  ،وَأ ْن يُ ِ
َح َ
َيكْرَه أَ ْن َيعُودَ ف ال ُكفْ ِر َبعْدَ أَنْ َأْنقَ َذهُ اللّ ُه ِمنْهُ ،كَمَا َيكْ َرهُ َأ ْن ُيقْذَفَ ف النّا ِر » متف ٌق عليه .

ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :سْب َعةٌ يُ ِظّلهُم اللّه ف ظِلّ ِه َي ْومَ
صلّى ا ُ
 -376وعن أب هريرة رضي اللّه عنه عن النب َ
شأَ ف ِعبَا َدةِ اللّ ِه عَ ّز وَجلّ  ،وَرَجُلٌ َق ْلبُهُ مَعلّ ٌق بِالَسَاجِدِ ورَجُلن
ل ظِلّ إِ ّل ظِلّهُ  :إِمامٌ عا ِدلٌ َ ،وشَابٌ نَ َ
ب وَ َجمَالٍ  ،فقال ِ :إنّي أَخافُ اللّه ،
تَحَابّا ف اللّهِ ا ْجتَ َمعَا عََليْهِ َ ،وتَفَرّقَا عََليْهِ  ،و َرجُلٌ َدعَتْ ُه امْ َرَأةٌ ذَاتُ َمْنصِ ٍ
ت َعيْنَاهُ »
ض ْ
وَ َرجُ ٌل َتصَ ّدقَ بصَدََقةٍ َ ،فأَ ْخفَاهَا َحتّى ل َتعْلَمَ شِمَالُ ُه ما تُْنفِ ُق يَمِينُهُ  ،وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّهَ خَالِيا َففَا َ
متف ٌق عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :إن اللّه تعال يقولُ َي ْو َم اْلقِيَامةِ َ :أيْنَ ا ُلتَحَابّونَ
صلّى ا ُ
 -377وعنه قال  :قال رسول اللّه َ
بِجَللِي ؟ اْلَي ْومَ ُأظِّلهُمْ ف ظِلّي يَومَ ل ظِلّ إِ ّل ظِلّي » رواه مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :وَالّذِي َنفْسِي ِبيَ ِد ِه ل تَدْخُلُوا الَّنةَ َحتّى ُتؤْ ِمنُوا
صلّى ا ُ
 -378وعنه قال  :قال رسولُ اللّه َ
 ،ول ُت ْؤمِنُوا َحتّى تَحَابّوا َ ،أوَ ل أَدُّلكُ ْم عَلَى شَيءٍ ِإذَا َف َع ْلتُمُوه تَحَاَبْبتُمْ ؟ أَفْشُوا السّلمَ بينَكم »رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :أنّ رَ ُجلً زَار أَخا لَهُ ف َق ْرَيةٍ أُ ْخرَى َ ،فأَرْصَد اللّهُ لَ ُه عَلَى
 -379وعنه عن النب صَلّى ا ُ
مَ ْدرَجتِ ِه مَلَكا » وذكر الديث إل قوله :
« إِن اللّه َقدْ أَ َحبّكَ كَمَا أَ ْحَببْتَهُ فِيهِ » رواه مسلم  .وقد سبق بالبابِ قبله .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم أَنه قال ف ا َلنْصَار  « :ل
 -380وعن البَرَاءِ بْ ِن عَازبٍ رضي اللّ ُه عنهما عن الّنِبيّ َ
ضهُمْ َأْبغَضَهُ اللّه » متفقٌ عليه .
ضهُمْ إِ ّل ُمنَافِقٌ  ،مَنْ أَ َحّبهُمْ أحبّه اللّهُ َ ،ومَنْ َأْبغَ َ
حّبهُمْ إِ ّل مُؤمِنٌ  ،وَل ُيْب ِغ ُ
يُ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول  :قَالَ اللّ ُه عَ ّز وَجَلّ :
 -381وعن ُمعَاذٍ رضي اللّه عنه قال  :سِعتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
شهَدَاءُ » .
ا ُلتَحَابّونَ ف جَلل َ ،لهُ ْم َمنَابِ ُر مِ ْن نُو ٍر َيغْبِ ُطهُ ْم الّنبِيّونَ وَال ّ
رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
ق الّثنَايَا َوإِذَا النّاسُ
جدَ ِدمَشْقَ َ ،فإِذَا َفتًى بَرّا ُ
ت مَسْ ِ
 -382وعن أب إِدريس الَولنّ َرحِمَهُ اللّهُ قال  :دَخَ ْل ُ
ت َعنْهُ َ ،فقِي َل  :هَذَا ُمعَا ُذ بْنُ َجبَلٍ
سأَلْ ُ
مَعهُ  ،فَإِذَا ا ْختََلفُوا ف شَيءٍ َ ،أ ْسنَدُوهُ إَِليْهِ  ،وَصَدَرُوا عَنْ َرأْيهِ  ،فَ َ
رضي اللّه عنه  ،فَلَمّا كَا َن مِ َن اْلغَ ِد  ،هَجّرْتُ َ ،فوَجَ ْدتُهُ قَ ْد َسَب َقنِي بِالتّهْجِ ِي  ،ووَ َج ْدتُهُ يُصَلّي  ،فَاْنتَظَ ْرتُهُ
َحتّى َقضَى صلتَهُ  ،ثُمّ ِجْئتُ ُه مِنْ ِقبَلِ و ْجهِهِ  ،فَسَلّ ْمتُ عََليْهِ  ،ثُمّ ُق ْلتُ  :وَاللّهِ ِإنّي َل ِحبّكَ للّهِ َ ،فقَالَ :

حْبوَةِ ِردَائي  ،فَجَبذَن إِلَيْهِ َ ،فقَالَ َ :أبْشِرْ َ ،فِإنّي
آللّهِ ؟ َفقُ ْلتُ  :أَللّهِ  ،فقال  :آللّهِ ؟ َف ُق ْلتُ  :أَللّهِ َ ،فأَخَذَن ِب َ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول  « :قالَ اللّهُ تعال وَ َجَبتْ مَـحّبتِي لِ ْل ُمتَحَابّيَ فّ ،
سَ ِم ْعتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ف » حديث صحيح رواه مالِكٌ ف الُوطِّإ بإِسنا ِدهِ الصّحيحِ .
سيَ فّ  ،وَا ُلتَزَاوِرِينَ فّ  ،وَالُتَباذِلِيَ ّ
والُتَجالِ ِ
ت  ،و ُهوَ بتشديد اليم قوله  « :اللّهِ َفقُ ْلتُ  :أَللّ ِه » ا َلوّلُ بمزةٍ مدودةٍ
ي َبكّرْ ُ
َقوْلُهُ « هَجّرْتُ » أَ ْ
للستفها ِم  ،والثان بِل مدٍ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « إِذَا أَ َحبّ
صلّى ا ُ
 -383عن أب كَري َة ا ِلقْدَادِ بن َمعْدِ يكَرب رضي اللّه عنه عن الّنِبيّ َ
حبّهُ » رواه أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ.
خِبرْه َأنّ ُه يُ ِ
الرّجُلُ أَخَاهُ  ،فَ ْليُ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،أَخَ َذ ِبيَ ِدهِ وقال  « :يَا ُمعَاذُ
 -384وعن ُمعَاذٍ رضي اللّه عنه َ ،أنّ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ك يَا مُعا ُذ ل تَدَعنّ ف ُدبُرِ كُ ّل صلةٍ تَقُولُ  :الّلهُم َأ ِعنّي على ذِ ْك ِركَ
واللّهِ ِ ،إنّي لُ ِحبّكَ  ،ثُمّ أُوصِي َ
َو ُشكْ ِركَ  ،وحُس ِن ِعبَادتِك » .
حديث صحيحٌ  ،رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،فَ َم ّر بِهِ  ،فَقال  :يا
 -385وعن أَنسٍ  ،رضي اللّه عنه َ ،أنّ َر ُجلً كَا َن ِعنْ َد الّنِبيّ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ« :أأَعْلمتَهُ ؟ » قَالَ  :ل قَالَ « :أَعْلِمْهُ»
رسول اللّهِ ِإنّي ُل ِحبّ هَذا  ،فقال له النبّ صَلّى ا ُ
ك الّذِي أَحْببَْتنِي لَهُ  .رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيح .
حقَهُ َ ،فقَالَ ِ :إنّي أُ ِحبّكَ ف اللّه  ،فقالَ  :أَ َحبّ َ
َفلَ ِ
َي ْفعَلُهُ.

ب ال تعال للعبد
 -47باب علمات ح ّ
ث على التخلق با والسعي ف تصيلها
وال ّ
قال اللّه تعال { :قل إن كنتم تبون اللّه فاتبعون يببكم اللّه ،ويغفر لكم ذنوبكم ،وال غفور رحيم } .
وقال تعال { :يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت اللّه بقوم يبهم ويبونه ،أذلة
على الؤمني أعزة على الكافرين ،ياهدون ف سبيل اللّه ،ول يافون لومة لئم ،ذلك فضل اللّه يؤتيه

من يشاء ،وال واسع عليم } .
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :إنّ اللّه تعال قال :مَنْ
 -386وعن أب هريرة رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ت عََليْهِ َ ،ومَا َيزَالُ
ض ُ
ل َعبْدِي بِشَيءٍ أَ َحبّ إَِليّ مِمّا ا ْفتَرَ ْ
عادَى لَ وِليّا  ،فقدْ آ َذْنتُ ُه بِالَرْبِ  ،ومَا َتقَرّبَ إِ ّ
َعبْدِي َيَتقَرّبُ إِلَ ّي بِالّنوَافِلِ َحتّى أُ ِحبّهُ  ،فَإذَا أَحْببْتُهُ ُ ،كْنتُ سَ ْمعَ ُه الّذِي يَسْ َم ُع بِهِ َ ،وَبصَ َر ُه الّذِي ُيبْصِ ُر بِهِ ،
ويَ َد ُه الّت يبْ ِطشُ ِبهَا  ،وَرجْلَ ُه الّت يَمْشِي بِها وإ ْن سَأَلَن َأعْ َطْيتُهُ  ،وَلَئِ ْن ا ْسَتعَا َذنِي ُلعِي َذنّهُ » رواه البخاري .
معن « آ َذْنتُ ُه » َ :أعْلَ ْمتُ ُه بَِأنّي ُمحَارِبٌ له  .وقوله  « :ا ْسَتعَاذَن » روي بالبا ِء وروي بالنون .
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،قال ِ « :إذَا أَ َحبّ اللّهُ تعال العَبْدَ  ،نَادَى ِجبْريل ِ :إنّ اللّه
 -387وعنه عن النب صَلّى ا ُ
حبّهُ
حبّ فُلنا َ ،فأَحِبوهُ َ ،فيُ ِ
حبّ فُلنا َ ،فأَ ْحبِبْهُ َ ،فيُحبّهُ ِجبْريلَ َ ،فُينَادى ف َأهْلِ السّمَاء ِ :إنّ اللّه يُ ِ
تعال يُ ِ
َأهْلُ السّمَاءِ  ،ثُ ّم ُيوْضَعُ له القَبُولُ ف الَ ْرضِ » متف ٌق عليه.
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِنّ اللّه تعال إِذا أَحبّ عبْدا دَعا ِجبْريلَ  ،فقال
صلّى ا ُ
وف رواية لسلمٍ  :قال رسولُ اللّه َ
حبّ فُلنا َ ،فأَ ِحبّوهُ
حبّهُ ِجبْريلُ  ،ثُ ّم ُينَادِي ف السّماءِ َ ،فَيقُولُ ِ :إنّ اللّه يُ ِ
ِ :إنّي أُ ِحبّ فُلنا َفأَ ْحبِبْهُ َ ،فيُ ِ
ض عَبدا دَعا ِجبْريلَ َ ،فيَقولُ ِ :إنّي ُأْبغِضُ
َفيُحبّهُ َأهْلُ السّمَا ِء ثُ ّم يُوضَعُ له القَبُولُ ف الَ ْرضِ  ،وإِذا َأْبغَ َ
فُلنا َ ،فَأبْ ِغضْهُ َ ،فُيبْ ِغضُهُ ِجبْريلُ  ،ثُ ّم ُينَادِي ف َأهْلِ السّماءِ ِ :إنّ اللّه ُيْبغِضُ فُلنا َ ،فأَْب ِغضُوهُ َ ،فُيبْ ِغضُهُ أَهْلُ
السّما ِء ثُ ّم تُوضَ ُع له الَبغْضَاءُ ف الَ ْرضِ » .
ل عَلَى س ِرّيةٍ َ ،فكَا َن
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،بعَثَ رَ ُج ً
صلّى ا ُ
 -388وعن عائشةَ رضي اللّ ُه عنها  ،أَن رسول اللّه َ
صلّى
ختِمُ بــ { ُق ْل ُهوَ اللّهُ أَ َحدٌ } َفلَمّا َر َجعُوا  ،ذَكَروا ذلكَ لرسولِ اللّه َ
َيقْرأُ لَصْحابِهِ ف صلِتهِمْ  ،فَي ْ
ص َفةُ الرّحْ َمنِ َ ،فأَنَا
سأَلوه َ ،فقَالَ  :لّنهَا ِ
صنَعُ ذلكَ ؟ » فَ َ
ي شَي ٍء يَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فقال  « :سَلُوهُ لِ ّ
اُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أَ ْخبِرُوهُ َأنّ اللّه تعال يُحبّهُ » متف ٌق عليه .
صلّى ا ُ
أُ ِحبّ َأنْ أَ ْق َرأَ ِبهَا ،فقال رسولُ اللّه َ

 -48باب التحذير من إيذاء الصالي والضعفة والساكي
قال اللّه تعال { :والذين يؤذون الؤمني والؤمنات بغي ما اكتسبوا فقد احتملوا بتانا وإثا مبينا } .

وقال تعال { :فأما اليتيم فل تقهر ،وأما السائل فل تنهر } .
ضيَ ال ّلهُ عَ ْنهُ ف الباب قبل هذا (انظر الديث رقم
وأما الحاديث فكثية منها حديث أب هريرة َر ِ
ضيَ ال ّلهُ عَ ْنهُ
 ( )385من عادى ل وليا فقد آذنته بالرب ) ومنها حديث سعد بن أب وقاص َر ِ
صلّى ال ّلهُ عَلَ ْيهِ وَسَلّم ( يا أبا بكر لئن
السابق (انظر الديث رقم  )260ف باب ملطفة اليتيم ،وقوله َ
كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك ) (انظر الديث رقم . )261
ل عََليْهِ وسَلّم  « :مَنْ صَلّى
صلّى ا ُ
 -389وعن ُجنَدَبِ بنِ عبد اللّه رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه َ
صبْحِ َ ،ف ُهوَ ف ِذ ّمةِ اللّه  ،فَل يَطُْلَبنّكُمْ اللّ ُه مِنْ ِذ ّمتِهِ بِشَيءٍ  ،فَِإنّهُ مَ ْن يَطُْلبْ ُه مِنْ ِذ ّمتِ ِه بِشَيءٍ ،
ل َة ال ّ
صَ
َ
يُدْرِكْهُ  ،ثُمّ يَ ُكبّهُ عَلى وَ ْجهِهِ ف نَارِ َج َهنّ َم » رواه مسلم .

 -49باب إجراء أحكام الناس على الظاهر
وسرائرهم إل ال تعال
قال اللّه تعال { :فإن تابوا وأقاموا الصلة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال ُ « :أمِرْتُ َأنْ أُقَاتِ َل النّاسَ
صلّى ا ُ
 -390وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما  ،أَن رسولَ اللّه َ
حمّدا رسولُ اللّ ِه  ،وُيقِيمُوا الصّلةَ َ ،ويُؤتوا الزّكاةَ  ،فَإِذَا َفعَلُوا ذلكَ
شهَدُوا َأنْ ل إِلهَ إِلّ اللّه َ ،وَأنّ مُ َ
َحتّى يَ ْ
 ،عَصمُوا ِمنّي دِما َءهُ ْم َوَأمْواَلهُمْ إِلّ ِبحَ ّق ا ِلسْلمِ  ،وحِساُبهُ ْم عَلى اللّه تعال » متف ٌق عليه .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم
 -391وعن أب عبدِ اللّه طَا ِرقِ بن ُأشَيْمٍ  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :سعتُ رسولَ اللّه َ
َيقُولُ  « :مَنْ قال ل إِلهَ إِلّ اللّهُ ممدا رسولُ اللّه  ،وَ َكفَ َر بِما ُي ْعبَ ُد مِنْ دُونِ اللّهِ َ ،ح ُرمَ مالُهُ َو َدمُهُ ،
وَحِسابُهُ على اللّه تعال » رواه مسلم .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم :
 -392وعن أب َمعْبدٍ القْدَادِ ب ِن ا َل ْسوَدِ  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :قلت ل ِرسُولِ اللّه َ
ج َرةٍ ،
سيْفِ َ ،فقَطَعهَا ثُمّ ل َذ ِمنّي بِشَ َ
ي بِال ّ
ل مِ َن الكُفّارِ  ،فَا ْقتَتَ ْلنَا َ ،فضَرَبَ ِإحْدَى يَدَ ّ
أَ َرَأْيتَ ِإنْ لَقيتُ رَ ُج ً
ت يا رسُولَ اللّهِ قطعَ
فقال َ :أسَْل ْمتُ للّهِ َ ،أأَ ْقتُلُهُ يا رسولَ اللّه بَعْدَ َأنْ قَالَها ؟ َفقَالَ  « :ل َت ْقتُلْ ُه » َ ،فقُ ْل ُ

ك َبعْدَما قَطعَها ؟ فقال  « :ل َت ْقتُلْهُ  ،فِِإنْ َقتَ ْلتَهُ  ،فَِإنّهُ بِمَنزَِلتِكَ َقبْ َل أ ْن َتقْتُلَهُ .
إِحدَى يَدَيّ  ،ثُمّ قال ذل َ
َوِإنّكَ بِ َمنْزَِلتِهِ َقبْلَ َأ ْن َيقُولَ َكلِ َمتَهُ الت قال» متفقٌ عليه.
ك بِ َمنْزِلَته » أَيْ ُ :مبَاحُ
حكُو ٌم بِِإسْلمِهِ  ،ومعن « إنّ َ
ومعن « ِإنّهُ بِ َمْنزَِلتِك » أَيْ َ :معْصُومُ ال ّدمِ َم ْ
ال ّد ِم بِاْلقِصَاص ِلوَ َرَثتِهِ  ،ل َأنّ ُه بِ َمنْزَِلتِهِ ف اْلكُفْرِ  ،واللّه أعلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم إل الُرََق ِة مِنْ
 -393وعن أُسامةَ بنِ َزيْدٍ  ،رضي اللّه عنهما  ،قال  :بعَثنَا رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ل ْقتُ َأنَا وَرَ ُج ٌل مِ َن الَْنصَارِ َر ُجلً مِنهُمْ َفلَمّا غَشِيناهُ قال  :ل إِلهِ
صبّحْنا اْل َق ْومَ عَلى مِياهِهمْ َ ،و ِ
ُج َهيَْنةَ َ ،ف َ
ك الّنبِيّ صَلّى الُ
ف َعنْهُ ا َلنْصارِيّ َ ،و َط َعنْتُ ُه بِ ْرمِحِي َحتّى َقتَ ْلتُهُ  ،فَلَمّا قَ ِد ْمنَا الَديَنةَ  ،بَلغَ ذلِ َ
إلّ اللّه َ ،فكَ ّ
عََليْ ِه وسَلّم  ،فقال ل  « :يا أُسامةُ أََقتَ ْلتَ ُه َبعْدَ ما قَالَ  :ل إِلهَ إِلّ اللّهُ ؟ قلتُ  :يا رسولَ اللّه ِإنّمَا كَانَ
ُمَت َعوّذا َ ،فقَالَ  « :أًَقتَ ْلتَ ُه َبعْ َد مَا قَالَ ل إِلهَ إِلّ اللّهُ؟ »،فَما زَا َل ُيكَرّ ُرهَا عََليّ َحتّى تَمّنْيتُ َأنّي لَمْ أَكُنْ
ك الَْي ْومِ  .متـفقٌ عليه .
َأسْلَ ْمتُ َقبْلَ ذلِ َ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :أَقَالَ  :ل إِلهَ إِلّ اللّ ُه وََقتَ ْلتَهُ ؟ ،قلتُ  :يا رسولَ اللّهِ ،
صلّى ا ُ
وف روايةٍ  :فَقالَ رسولُ اللّه َ
ِإنّمَا قَاَلهَا َخوْفا مِنَ السّلحِ  ،قال  « :أَفَل َشقَ ْقتَ عَنْ َق ْلبِهِ َحتّى َتعْلَمَ أَقَاَلهَا َأمْ ل؟ »،فَمَا زَا َل ُيكَرّ ُرهَا َحتّى
تَ َمّنْيتُ َأنّي َأسَْل ْمتُ َيؤْمئذٍ .
« الرقة » بضم الاء الهملة وفتح الراء  :بطن من جهينة القبيلة العروفة  ،وقوله متعوذا :أي معتصما با
من القتل ل معتقدا لا .
ل عََليْ ِه وسَلّم بعثَ بعْثا مِنَ
 -394وعن ُجنْدبِ بنِ عبد اللّه  ،رضي اللّه عنه َ ،أنّ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
الُسْلِ ِميَ إِل َق ْو ٍم مِنَ الُشْرِ ِكيَ َ ،وَأنّهُ ْم اْلَت َقوْا َ ،فكَانَ َرجُ ٌل مِ َن الُشْرِكِيَ إِذا شَاءَ َأنْ َي ْقصِدَ إِل َرجُ ٍل مِنَ
ل مِ َن الُسْلِ ِميَ َقصَ َد َغفَْلتَهُ  ،وَ ُكنّا َنتَحَدّثُ َأنّهُ ُأسَامَ ُة بْنُ َزيْدٍ فَلمّا رَفَعَ
الُسْلِ ِميَ َقصَدَ لَهُ َف َقتَلَهُ َ ،وأَنّ رَ ُج ً
سأَلَهُ ،
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فَ َ
سيْفَ  ،قال  :ل إِله إِلّ اللّهُ  ،ف َقتَلَهُ َ ،فجَا َء اْلبَشِيُ إِل رسول اللّه صَلّى ا ُ
عليه ال ّ
سأَلَهُ  ،فقال  « :لِمَ َقتَ ْلتَهُ ؟ » َفقَالَ :يا رسولَ اللّهِ
ف صنَعَ  ،فَ َدعَاهُ فَ َ
وأَ ْخبَ َرهُ َ ،حتّى أَ ْخبَ َرهُ َخبَر الرّجُلِ َكيْ َ
سيْفَ قال  :ل إِله إِلّ
َأوْجَعَ ف الُسْلِمِيَ  ،وقَتلَ فُلنا وفُلنا وسَمّى له نَفرا وِإنّي حَمَلتْ عََليْهِ َ ،فلَمّا َرأَى ال ّ
ف َتصْنَ ُع بل إِله إِلّ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أََقتَ ْلتَهُ ؟ » قال  :نَعمْ  ،قال  « :فَكيْ َ
اللّهُ  .قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ

صنَعُ بِل إِله إِلّ اللّهُ ،إِذا
ف َت ْ
اللّهُ  ،إِذا جاءَت يوْ َم القيا َمةِ ؟ » قَال يا رسولَ اللّه اسَْت ْغفِرْ ل  .قال  « :وكي ْ
ت َي ْومَ القِيامَ ِة »
صنَ ُع بِل إِلهَ إِلّ اللّهُ إذا جاءَ ْ
ف َت ْ
جعَ َل ل يَزي ُد عَلى أَ ْن َيقُولَ  « :كي َ
جاءَت َيوْ َم القِيا َمةِ ؟ » َف َ
رواه مسلم .
ت عُمَر بْ َن الَطّابِ  ،رضي اللّه عنه يقولُِ « :إنّ نَاسا
س ْع ُ
 -395وعن عبدِ اللّه بنِ عتبة بن مسعودٍ قال ِ :
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،وإِ ّن الوَحْيَ قَ ِد اْنقَطَعَ ،وِإنّمَا َنأْخُذُكُمُ
كَانُوا ُيؤْخَذُو َن بالوَحْي ف َعهْدِ رسول اللّه صَلّى ا ُ
النَ بِما َظهَرَ َلنَا مِنْ َأعْمَاِلكُمْ  ،فَمَنْ أَ ْظهَرَ لَنا َخيْرا َ ،أمّنّاهُ  ،وقرّبناه وََليْس لنَا مِ ْن سَري َرتِهِ شيءٌ  ،اللّهُ
يُحا ِسبُهُ ف سرِي َرتِهِ  ،ومَنْ أَ ْظهَرَ َلنَا سُوءا  ،لَ ْم نأْمنْهُ  ،وَلَ ْم ُنصَدّقْ ُه وإِنْ قال ِإ ّن سَرِي َرتَه حَسَن ٌة » رواه
البخاري .

 -50باب الوف
قال اللّه تعال { :وإياي فارهبون } .
وقال تعال { :إن بطش ربك لشديد } .
وقال تعال { :وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالة إن أخذه أليم شديد،
إن ف ذلك لية لن خاف عذاب الخرة ،ذلك يوم مموع له الناس وذلك يوم مشهود ،وما نؤخره إل
لجل معدود ،يوم يأت ل تكلم نفس إل بإذنه ،فمنهم شقي وسعيد .فأما الذين شقوا ففي النار لم فيها
زفي وشهيق } .
وقال تعال { :ويذركم اللّه نفسه } .
وقال تعال { :يوم يفر الرء من أخيه ،وأمه وأبيه ،وصاحبته وبنيه ،لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه } .
وقال تعال { :يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ،يوم ترونا تذهل كل مرضعة عما
أرضعت،وتضع كل ذات حل حلها ،وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللّه شديد} .
وقال تعال { :ولن خاف مقام ربه جنتان } اليات.
وقال تعال { :وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون .قالوا :إنا كنا قبل ف أهلنا مشفقي ،فمن اللّه علينا
ووقانا عذاب السموم ،إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الب الرحيم } واليات ف الباب كثية جدا

معلومات ،والغرض الشارة إل بعضها وقد حصل.
وأما الحاديث فكثية جدا فنذكر منها طرفا ،وبال التوفيق:
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،وهو الصّا ِدقُ
 -396عن ابنِ مسعودٍ  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :حدثنا رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ي َيوْما نُ ْط َفةً  ،ثُ ّم َيكُو ُن عََل َقةً ِمثْلَ ذلِكَ  ،ثُ ّم َيكُونُ
الصدوقُ ِ « :إنّ أَ َحدَكُ ْم يُجْ َمعُ َخ ْلقُهُ ف بَطْن ُأمّهِ أَ ْرَبعِ َ
ض َغةً مثْلَ ذلِكَ  ،ثُ ّم يُ ْرسَ ُل الَلَكُ َ ،فَينْفُخُ فِيهِ الرّوحَ َ ،ويُ ْؤمَ ُر ِبأَ ْربَعِ كَلِماتٍ  :بِ َكْتبِ رِزِقةِ َ ،وأَجلِهِ ،
ُم ْ
وَعمَلِهِ َ ،وشَقيّ َأوْ سعِيدٌ َ .ف َو الّذِي ل إِله َغيْ ُرهُ ِإنّ أَ َحدَكُمْ َلَيعْمَ ُل عَمَلَ َأهْ ِل الَّنةِ َحتّى مَا َيكُو ُن َبْينَهُ وَبيَْنهَا
إِلّ ذِراعٌ َ ،فيَسْب ُق عََليْهِ الْكِتابُ َ ،فيَعْ َم ُل ِبعَمَلِ َأهْل النّارِ َ ،فيَدْ ُخُلهَا َ ،وإِنّ أَحَدَ ُكمْ َلَيعْمَ ُل ِبعَمَلِ َأهْلِ النّارِ
لّنةِ َفيَ ْدخُُلهَا » متفقٌ عليه .
سبِ ُق عََليْ ِه الْ ِكتَابُ َفَيعْمَ ُل ِبعَمَلِ َأهْلِ ا َ
َحتّى مَا َيكُونُ َبْينَهُ َوبَْيَنهَا إِلّ ذِرَاعٌ َ ،فيَ ْ
ج َهنّ َم َي ْو َمئِذٍ َلهَا َسبْعُونَ أَلْفَ ِزمَامٍ  ،مَعَ
ل عََليْهِ وسَلّم ُ « :ي ْؤتَى بِ َ
صلّى ا ُ
 -397وعنه قال  :قال رسولُ اللّه َ
جرّوَنهَا » رواه مسلم .
ك يَ ُ
ف مَلَ ٍ
كُلّ ِزمَامٍ َسْبعُونَ أَلْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،يقول:
 -398وعن النّعْمَانِ ب ِن بَشِيٍ  ،رضي اللّه عنهما  ،قال  :سِعتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
« ِإنّ َأ ْهوَنَ َأهْ ِل النّا ِر عَذَابا َيوْ َم اْلقِيامَة لَرَ ُج ٌل يُوضَعُ ف أَ ْخ َمصِ قَدميْهِ جْ َرتَانِ يغْلي ِمْنهُمَا ِدمَاغُ ُه مَا يَرى َأنّ
أَحدا َأشَ ّد مِنْه عَذَابا َ ،وِإنّه َلهْوُنهُمْ عذَابا » متفق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :مِْنهُ ْم مَ ْن َتأْخُذ ُه
صلّى ا ُ
 -399وعن سُرةَ بنِ ُجنْدبٍ  ،رضي اللّه عنه  ،أَن نبّ اللّه َ
النّارُ إِل َك ْعبَيهِ  ،و ِمْنهُمْ م ْن تأْخُ ُذهُ إِل رُ ْكَبتَيْهِ َ ،و ِمْنهُمْ منْ تَأْخُ ُذهُ إِل حُجْزتِهِ ِ ،ومِْنهُمْ م ْن َتأْخُ ُذهُ إِل تَرُْق َوتِهِ
» رواه مسلم .
« الُجْ َز ُة » َ :م ْعقِدُ الِزارِ ْتتَ السّ ّرةِ  .و « التّرُْق َوةُ » بفت ِح التاءِ وضم القاف  :هِي العظْمُ الذِي عِندَ ُثغْرةِ
حرِ.
النّحْرِ  ،وللِنْسَانِ ترُْقوَتانِ ف جَاِنبَي النّ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َ « :يقُو ُم النّاسُ ِلرَبّ
صلّى ا ُ
 -400وعن ابنِ عمر رضي اللّه عنهما أن رسولَ اللّه َ
العالِيَ َحتّى َيغِيب أَح ُدهُمْ ف َر ْشحِهِ إِل َأْنصَافِ ُأ ُذنَيه » متفقٌ عليه.
و « ال ّرشْحُ » الع َرقُ .

ت ِمثَْلهَا
ل عََليْهِ وسَلّم ُ ،خ ْطَبةً ما سَ ِم ْع ُ
 -401وعن أَنس  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :خَ َطَبنَا رَسول اللّه صَلّى ا ُ
ح ْكتُمْ قلِيل ولبَكيْتمْ َكثِيا» َفغَطّى أَصْحابُ رسولِ اللّهِ صَلّى الُ
قَطّ  ،فقال َ « :لوْ َتعَْلمُو َن مَا َأعْلَمُ َلضَ ِ
عََليْ ِه وسَلّم وجُوهَهمْ َ ،ولُمْ خَنيٌ  .متفقٌ عليه .
ت عََليّ الّنةُ
ض ْ
ل عََليْهِ وسَلّم عَنْ أَصْحابِ ِه شَيءٌ َفخَ َطبَ  ،فقال  « :عُر َ
وف رواية  :بَلَغَ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
ح ْكتُمْ قلِيلً  ،وََلَبكَْيتُمْ َكثِيا » فَما أتَى
ليْر وَالشّرّ  ،وَل ْو َتعْلَمُونَ مَا أَعلَمُ لَض ِ
والنّارُ  ،فَلَمْ أَر كَاليَ ْومِ ف ا َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ي ْومٌ َأشَ ّد ِمنْ ُه غَ ّطوْا ُرؤُسهُ ْم وََلهُمْ َخنِيٌ .
عَلَى أَصْحَابِ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ي » بِالا ِء العجمة ُ :هوَ الُبكَاءُ مَ َع ُغّن ٍة وَاْنتِشَاقُ الصّوتِ مِ َن ا َلنْفِ .
« الَنِ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :تُدْن الشّ ْمسُ
 -402وعن الِقْدَاد  ،رضيَ اللّه عنه  ،قال  :سَ ِم ْعتُ رسولَ صَلّى ا ُ
يَومَ ال ِقيَا َمةِ مِ َن الَلْقِ حتّى َتكُو َن ِمْنهُمْ َك ِمقْدَا ِر مِيل » قَا َل سُلَي ُم بْ ُن عَامرٍ الرّاوي ع ْن الِقْدَاد َ :فوَاللّ ِه مَا
س عَلَى قَدْرِ َأعْمالِهمْ ف
ح ُل بِهِ العيْنُ « َفَيكُو ُن النّا ُ
أَ ْدرِي ما َيعْن بِاليلِ َ ،أمَسَاَف َة الَرضِ َأ ِم الِيل الّذي ُتكْتَ َ
العَ َرقِ  ،فَ ِمْنهُ ْم مَ ْن َيكُونُ إِل ك ْعَبيْهِ َ ،و ِمْنهُ ْم مَ ْن َيكُونُ إِل رُ ْكَبتَيْهِ  ،و ِمْنهُمْ م ْن يَكون إِل ِح ْق َويْهِ و ِمْنهُ ْم مَنْ
ل عََليْ ِه وسَلّم بِي ِدهِ إِل فِيه  .رواه مسلم .
يُ ْلجِمُ ُه العَ َرقُ إِلاما » َوَأشَارَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
س َي ْومَ
ق النّا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َ « :يعْ َر ُ
صلّى ا ُ
 -403وعن أب هريرة  ،رضيَ اللّه عنه  ،أَنّ رسولَ اللّهِ َ
ج ُمهُمْ َحتّى َيبْلُغَ آذَاَنهُمْ » متف ٌق عليه .
القِيا َمةِ َحتّى ي ْذهَب عَرَُقهُمْ ف الَ ْرضِ َسْبعِيَ ذِراعا  ،ويُلْ ِ
ومعن « يَ ْذ َهبُ ف الَ ْرضِ »  :ينِل ويغوص .
ل عََليْ ِه وسَلّم إِذ سَمِ َع وَ ْجَبةً فقال  « :هَ ْل تَدْرُونَ ما هذا؟»
 -404وعنه قال  :كنا مع رسول اللّه صَلّى ا ُ
جرٌ ُر ِميَ بِهِ ف النّا ِر ُمنْ ُذ َسْبعِيَ خَريفا َف ُه َو ي ْهوِي ف النّارِ النَ َحتّى
ُق ْلنَا  :اللّه وَ َرسُولُهُ َأعْلَمُ  ،قال  :هذا حَ َ
اْنتَهَى إِل َقعْ ِرهَا  ،فَسَ ِم ْعتُمْ و ْجَبَتهَا» رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ما ِمنْكُ ْم مِنْ
 -405وعن عَدِيّ بنِ حاتٍ  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
س بيْنَ ُه وَبيْنَ ُه تَرْ ُجمَانٌ َ ،فَينْظُرُ أَيْم َن ِمنْهُ  ،فَل يَرَى إِلّ ما قَ ّدمَ  ،وينظر أشأم منه فل
أَ َحدٍ إِلّ َسُيكَلّمُهُ َربّهُ َلْي َ
يرى إل ما قدم  ،وينْظُ ُر بيْ َن يَدَيهِ  ،فَل يَرَى إِ ّل النّا ِر تِ ْلقَا َء وَجهِهِ ،فاّتقُوا النّا ِر وََل ْو بِشِ ّق تَمْ َرةٍ » متف ٌق عليه .

ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :إنّي أَرى مال
 -406وعن أب ذَرّ  ،رضي اللّ ُه عنه  ،قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ك واضِعٌ جبهتهُ ساجِدا للّهِ
تَ َر ْونَ َ ،أطّتِ السّماءُ وحُقّ َلهَا َأنْ تَئِطّ  ،مَا فِيهَا موْضِعُ أَ ْربَعِ أَصَابِعَ إِ ّل َومَلَ ٌ
حكْتمْ قَلِيلً  ،وَلَب َكيْتُمْ َكثِيا  ،وما َتلَذّذتُم بِالنّسَا ِء عَلَى الْفُ ُرشِ
َتعَال  ،واللّه َل ْو َتعْلَمُو َن مَا أَعَْلمُ  ،لضَ ِ
جأَرُون إِل اللّه َتعَالَى » رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسن .
ت تَ ْ
صعُدا ِ
وَلَخَر ْجتُمْ إِل ال ّ
صوْ ُ
ت
ت » بفتح المزة وتشديد الطاءَِ ،وَتئِطّ » بفتح التا ِء وبعدها هزة مكسورة  ،وا َلطِيطُ َ :
وَ « َأطّ ْ
الرّح ِل وَالْ َقَتبِ و ِشْب ِههِمَا  ،ومعْناهُ  :أَنّ َكثْ َر َة مَنْ ف السّما ِء مِ َن الَلِئ َكةِ الْعابِدينَ قَدْ َأْثقََلْتهَا َحتّى َأ ّطتْ .
سَتغِيثُونَ .
ت » بضم الصاد والعي  :الطّرُقَاتُ  ،ومعن « تَجأَرُونَ »  :تَ ْ
وَ « الصّعُدَا ِ
ي َنضَْلةَ ب ِن ُعَبيْ ٍد الَسَْل ِميّ  ،رضي اللّه عنه  ،قال :قال رسولُ اللّه صَلّى الُ
 -407وعن أب بَ ْرزَة بِراءٍ ث زا ٍ
سأَ َل عَ ْن عُمْ ِرهِ فِيمَ أَ ْفنَاهُ َ ،وعَ ْن عِلْمِهِ فِيم َفعَلَ فِي ِه  ،وعَنْ مالِهِ منْ
عََليْ ِه وسَلّم  « :ل تَزُولُ قَدمَا عبْدٍ َحتّى يُ ْ
َأيْ َن ا ْكتَسبهُ  ،وَفِيمَ َأنْ َفقَهُ َ ،وعَن جِسْمِهِ فِيمَ َأبْلهُ » رواه الترمذي وقال  :حديث حسن صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم  { :ي ْومَئِ ٍذ ُتحَدّثُ
 -408وعن أب هريرة  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :قرأَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
شهَدَ
أَخْبا َرهَا } ث قال َ « :أتَدْرُونَ مَا أَ َخبَا ُرهَا ؟ » قالوا  :اللّهُ و َرسُولُهُ َأعَْلمُ  .قال « :فَِإنّ أَ ْخبَارَها َأ ْن تَ ْ
عَلَى كُ ّل َعبْدٍ َأوْ أَم ٍة بِمَا عَمِ َل عَلَى َظهْ ِرهَا َ ،تقُو ُل  :عَ ِم ْلتَ كَذَا وكذَا ف َي ْومِ كَذَا وَكَذَا  ،فهَ ِذهِ أَ ْخبَا ُرهَا »
رواه التّ ْرمِذِي وقال  :حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْهِ وسَلّمَ « :كيْفَ
 -409وعن أب سعي ٍد الُدْرِيّ  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ك َثقُ َل عَلى
ب اْلقَ ْرنِ قَدِ الَْتقَ َم اْلقَ ْرنَ  ،وَا ْستَمَ َع الِ ْذنَ َمتَى ُي ْؤمَ ُر بِالّنفْخِ َفَينْفُ ُخ » َف َكأَنّ ذلِ َ
َأْنعَ ُم وَصَا ِح ُ
سبُنَا اللّه َوِنعْ َم الْوكِي ُل » رواه الترمذي
ل عََليْ ِه وسَلّم فقالَ َلهُمْ  « :قُولُوا :حَ ْ
صحَابِ رسول اللّه صَلّى ا ُ
أَ ْ
وقال حديثٌ حسنٌ .
« اْلقَ ْرنُ » ُ :ه َو الصّو ُر الّذِي قال اللّه تعال َ { :ونُفِخَ ف الصّو ِر } كَذَا فَسّ َرهُ رسول اللّه صَلّى الُ
عََليْ ِه وسَلّم .

ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ خَافَ أَدْلَجَ،
 -410وعن أب هريرة  ،رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
لّنةُ» رواه الترمذي وقال :حديثٌ حسنٌ .
َومَنْ أَدَْلجَ  ،بَلَ َغ ا َلنْزلَ أل إِ ّن سِ ْل َعةَ اللّ ِه غَاليةٌ  ،أَل ِإنّ سِلْعةَ اللّ ِه ا َ
و « أَدْلَجَ » بِِإسْكان الدّال  ،ومعناه  :سَا َر مِنْ َأوّلِ الّليْلِ  ،وَالُرَادُ  :التّشْمِيُ ف الطّاعَة  .واللّه أعلم .
ش ُر
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،يقول « :يُحْ َ
 -411وعن عائشةَ  ،رضي اللّه عنها  ،قالت  :سعتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ضهُمْ إِل َب ْعضٍ ،؟
النّاسُ َيوْ َم اْلقِيَا َمةِ ُحفَاةً عُرا ًة غُرْلً » ُق ْلتُ  :يا رسول اللّه الرّجَا ُل وَالنّسَاءُ جَمِيعا يَنْ ُظ ُر َبعْ ُ
ش ُة الَمرُ َأشَدّ من َأ ْن ُيهِ ّمهُم ذلكَ » .
قال  « :يا عَائِ َ
ض » متفقٌ عليه  « .غُر ًل » بضَ ّم ال َغيْنِ
وف روايةٍ  « :ا َلمْرُ َأهَمّ مِن أَن َينْظُ َر بَعضُهُمْ إِل َبعْ ٍ
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قال اللّه تعال  {:قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ل تقنطوا من رحة اللّه إن اللّه يغف الذنوب
جيعا ،إنه هو الغفور الرحيم } .
وقال تعال { :وهل نازي إل الكفور } .
وقال تعال { :إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتول } .
وقال تعال { :ورحت وسعت كل شيء } .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :م ْن َشهِ َد
 -412وعن عُبادَة ب ِن الصامِتِ  ،رضي اللّ ُه عنه قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
َأنْ ل إِلَهَ إِلّ اللّ ُه وَحْ َدهُ َل شَرِيكَ لَهُ  ،وَأنّ مُحمّدا عبْ ُدهُ وَ َرسُولُهُ  ،وَأنّ عِيسى َعبْدُ اللّ ِه وَ َرسُولُهُ  ،وَكَلِ َمتُهُ
لّنةَ عَلى ما كانَ مِنَ العمَ ِل » متفقٌ
لّنةَ حَ ّق وَالنّارَ حَقّ  ،أَ ْدخَلَهُ اللّ ُه ا َ
ح ِمنْهُ  ،وَأنّ ا َ
أَلْقاها إِل مَ ْريَ َم وَرُو ٌ
عليه .
حمّدا رسُولُ اللّهِ  ،حَ ّرمَ اللّهُ علَي ِه النّا َر » .
وف رواية لسلم  « :مَ ْن َشهِدَ َأنْ ل إِلَهَ إِلّ اللّهُ  ،وأَ ّن مُ َ

صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :يقولُ اللّهُ عزّ و َجلّ :مَ ْن
 -413وعن أب ذَرّ  ،رضيَ اللّ ُه عنه  ،قال  :قال النبّ َ
سّيئَةِ َ ،فجَزَا ُء َسيَّئ ٍة َسيَّئ ٌة ِمثُْلهَا َأوْ َأ ْغفِرُ َ .ومَ ْن َتقَرّبَ
شرُ َأمْثَالِها َأوْ أَ ْزيَدُ  ،ومَنْ جا َء بِال ّ
جا َء بِالَسََنةِ  ،فَلَ ُه عَ ْ
ب ِمنّي ذرَاعاَ ،تقَ ّرْبتُ ِمنْ ُه باعاَ ،ومَنْ أَتان يشي  ،أََتْيتُهُ هَرْوَلةً ،
ِمنّي ِشبْرا َ ،تقَ ّرْبتُ مِنْهُ ذِرَاعا  ،وم ْن َتقَرّ َ
ب الَ ْرضِ َخطِيئَةً َل يُشْ ِر ُك بِي َشيْئاَ ،لقِيتُهُ بثْلِها م ْغفِ َرةً » رواه مسلم.
َومَنْ َل ِقيَن ِبقُرَا ِ
ب » إَِليّ بِطاعَت « َتقَ ّرْبتُ » إَِليْهِ بِرحْمَت  ،وإِنْ زَادَ زِدْتُ« ،فَِإنْ أَتان يَمشي
معن الديث  « :مَ ْن َتقَرّ َ
ش ِي الْ َكثِيِ
صَببْبُ عَليْهِ الرّحْمَة َ ،و َسَبقْتهُ با  ،ولَمْ أُ ْحوِجْهُ إِل الَ ْ
» َوَأسْ َرعَ ف طاعَت « أََتْيتُه هَ ْروََل ًة » أَيْ َ :
ف ويُقال بكسرها  ،والضمّ أَصحّ  ،وأَشهر  ،ومعناه
ف الوُصُولِ إِل ا َل ْقصُودِ  « ،وَقُرَابُ الَ ْرضِ» بض ّم القا ِ
ب ِملَها  ،واللّه أعلم .
 :ما يُقارِ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم فقال  :يا َرسُو َل
 -414وعن جابر  ،رضي اللّهُ عنه  ،قال  :جَاءَ َأعْرَاِبيّ إِل النبّ صَلّى ا ُ
ت يُشْ ِر ُك بِ ِه َشيْئا  ،دَخَلَ
لّنةَ َ ،ومَنْ ما َ
اللّ ِه  ،ما الُو ِجبَتانِ ؟ َفقَالَ  « :مَ ْن مَات َل يُش ِر ُك بِاللّه َشيْئا دخَ َل ا َ
النّارَ » رواه مُسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،و ُمعَاذٌ ردِيفُهُ عَلى الرّ ْحلِ قَالَ « :يا
 -415وَعن أَنسٍ  ،رضي اللّ ُه عنه َ ،أنّ النِّبيّ صَلّى ا ُ
ك يا رسُولَ اللّ ِه َو َسعْ َديْكَ  ،قالَ  « :يا ُمعَاذُ » قالَ َ :لبّيكَ يا َرسُول اللّ ِه َو َسعْديْكَ  .قالَ
مُعا ُذ » قال  :لَبيّيْ َ
شهَدُ أَنْ لَ إِله إِلّ اللّهُ َ ،وَأنّ
ك يا َرسُولَ اللّ ِه َوسَعْديكَ ثلثا  ،قالَ  « :ما مِن عَب ٍد يَ ْ
 « :يَا مُعا ُذ » قال َ :لّبيْ َ
مُحَمدا َعبْدُهُ و َرسُولُهُ صِدْقا مِنْ َق ْلبِهِ إِلّ َح ّرمَهُ اللّهُ على النّا ِر » قالَ  :يَا َرسُولَ اللّهِ أََفلَ أُ ْخبِ ُر بِها النّاسَ
فيستبشروا ؟ قال « :إِذا َيتّكلُوا » َفأَخْ َب با ُمعَـا ٌذ عِنْد َم ْوتِ ِه تََأثّما  .متف ٌق عليه .
وقوله  « :تَأَثا » أَيْ َ :خوْفا مِ َن الِثِ ف َكتْ ِم هذا العِ ْلمِ .
 -416وعنْ أب هريرة َأوْ أب َسعِي ٍد الُدْرِيّ رضيَ اللّ ُه عنهما  :شَك الرّاوِي  ،وَ َل َيضُرّ الشّكّ ف عَ ِ
ي
س مَجَا َعةٌ  ،فَقالُوا  :يا َرسُولَ
ب النا َ
الصّحاب  ،لَنم ُكّلهُ ْم عُدُولٌ  ،قال  :لا كان َي ْومُ غَ ْز َو ِة َتبُوكَ ،أَصا َ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :افْعَلُوا » َفجَاءَ
صلّى ا ُ
ضحَنا َ ،فأَك ْلنَا وَا ّد َهنّا؟ َفقَالَ َرسُولُ اللّهِ َ
اللّهِ َلوْ أَ ِذْنتَ لَنا َفَنحَ ْرنَا نَوا ِ
عُ َمرُ رضي اللّهُ عنهُ  ،فقالَ  :يا رَسولَ اللّهِ ِإنْ َفعَ ْلتَ قَلّ ال ّظهْرُ  ،وََلكِنْ ا ْد ُعهُ ْم بفَضْلِ أَ ْزوَا ِدهِمْ  ،ثُمّ ا ْدعُ اللّهِ
ل عََليْهِ وسَلّم َ « :نعَمْ» َف َدعَا
صلّى ا ُ
ك البَرَ َكةَ َ .فقَالَ َرسُولُ اللّهِ َ
جعَلَ ف ذل َ
َلهُ ْم عََلْيهَا بِالبَرَ َكةِ َلعَلّ اللّه أَ ْن يَ ْ

ف تَمْرٍ  ،ويي ُء
ِبنِطْعٍ َفبَسَطهُ  ،ثُمّ َدعَا ِبفَضْلِ أَزَاوَ ِدهِمْ  ،فَجعلَ الرّجُلُ يي ُء ِبكَفّ ذُ َر ٍة وييءُ الخَ ُر ِبكَ ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم بِالبَرَ َكةِ ،
ك شَي ٌء يَسِيٌ َ ،ف َدعَا رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
الخَرُ بِكِس َرةٍ حَت ا ْجتَمَ َع عَلى النّطْ ِع مِنْ ذَلِ َ
ثُمّ قالَ « خُذُوا ف َأ ْو ِعيَِتكُمْ َ ،فأَخَذُوا ف َأ ْوعَِيِتهِمْ حت ما تركُوا ف العَسْكَ ِر وِعاء إِلّ مَلوهُ  ،وأَكَلُوا َحتّى
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َ « :أشْهَدُ َأنْ لَ إِلَهَ إِلّ اللّهُ َ ،وَأنّي َرسُولُ اللّهِ لَ
شَبعُوا وََفضَلَ َفضَْلةٌ  ،فقالَ َرسُولُ َ
لّنةِ» رواهُ مسلم .
يَ ْلقَى اللّه بما َعبْدٌ َغيْ ُر شاكّ َ ،فيُحْجبَ عَ ِن ا َ
صلّي ِل َقوْمي بَن
َ -417وعَ ْن ِعتْبَانَ بنِ مالكٍ  ،رضي اللّه عنه  ،وهو مِمّنْ َشهِدَ بَدْرا  ،قال ُ :كْنتُ أُ َ
سجِ ِدهِمْ  ،فَجئْتُ َرسُولَ
سالٍ  ،وَكَا َن يَحُو ُل َبيْن وَبينهُم وادٍ إِذَا جاءَتِ الَمطارُ َ ،فيَشُ ّق عَليّ ا ْجِتيَا ُزهُ ِقبَ َل مَ ْ
ي الّذِي بيْن َوَبيْنَ َقوْمي يسِيلُ إِذَا
ت َبصَرِي َ ،وِإ ّن الوَادِ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،فقلتُ له ِ :إنّي َأنْكَرْ ُ
اللّهِ َ
ك َتأْت َ ،فُتصَليّ ف َبيْت مَكانا َأتّخِ ُذ ُه ُمصَلّى ،فقال رسُول
جَاءَت الَمْطارُ َ ،فيَشُ ّق عَليّ ا ْجتِيا ُزهُ َ ،فوَدِدْتُ أَنّ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :سأَ ْفعَ ُل » َفغَدا عليّ َرسُولُ اللّهِ َ ،وَأبُو بَكْرٍ ،رضي اللّ ُه عنه َ ،بعْدَ ما ا ْشتَدّ
اللّهِ َ
حبّ أَنْ
جِلسْ حت قالَ َ « :أيْ َن تُ ِ
ل عََليْهِ وسَلّم َ ،فأَ ِذْنتُ لهُ َ ،فلَ ْم يَ ْ
صلّى ا ُ
الّنهَارُ  ،وَا ْسَتأْ َذنَ رسُولُ اللّهِ َ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
أُصَّل َي مِ ْن َبْيتِكَ ؟ » َفَأشَرْتُ لهُ إِل ا َلكَا ِن الّذِي أُحبّ أَ ْن ُيصَّليَ فيه َ ،فقَامَ َرسُولُ اللّه َ
صنَعُ لَهُ ،
ستُهُ علَى خَزيرة ُت ْ
حبَ ْ
ي سَلّمَ  ،فَ َ
صفَ ْفنَا وَرا َءهُ َ ،فصَلّى رَ َك َعَتيْن  ،ثُ ّم سَلّ َم َوسَلّ ْمنَا حِ َ
وسَلّم َ ،فكَبّرَ وَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ف َبيْت َ ،فثَابَ رِجَا ٌل منهمْ حتّى َكثُرَ الرّجَالُ ف الَبيْتِ
سمَعَ َأهْلُ الدّارِ َأنّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
فَ َ
حبّ اللّه و َرسُولَهُ  ،فقالَ َرسُولُ اللّهِ
َ ،فقَالَ رَجُلٌ  :مَا َفعَ َل مَالِكٌ ل أَرَاهُ َ ،فقَالَ رَ ُجلٌ  :ذلك ُمنَافِقٌ َل يُ ِ
ك وَجْهَ اللّ ِه تَعال ؟َ . »،فقَالَ :
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم « لَ َتقُلْ ذَلِكَ أَلَ تَراهُ قالَ  :لَ إِلَهَ إِلّ اللّ ُه يَْبَتغِي بِذَلِ َ
َ
اللّ ُه وَ َرسُولُهُ َأعْلَمُ َ ،أمّا نَحْنُ َفوَاللّ ِه ما نَرَى ُو ّدهُ  ،وَلَ حَديثَهُ إِلّ إِل ا ُلنَافِقيَ  ،فقالَ رسولُ اللّه صَلّى الُ
ك َوجْهِ اللّهِ » متف ٌق عليه .
عََليْ ِه وسَلّم  « :فَِإنّ اللّه قَدْ َح ّرمَ على النّا ِر مَنْ قَالَ  :لَ إِلَهَ إِلّ اللّ ُه َيبَْتغِي بِذَلِ َ
و « ِعتْبَانِ » بكسر العي الهملة  ،وإِسكان التاءِ ا ُلَثنّاةِ َف ْوقُ وبَعْدهَا با ٌء ُموَحّ َدةٌ  .و «الَزِي َر ُة » بالاءِ
شحْمٍ وقوله  « :ثابَ رِجا ٌل » بالثّاءِ ا ِلثَّلَثةِ  ،أَيْ  :جَاءوا وَا ْجتَمعُوا .
ا ُلعْجمةِ  ،وَالزّاي  :هِي دقِي ٌق يُ ْطبَ ُخ بِ َ
سبْي فَِإذَا
ل عََليْ ِه وسَلّم بِ َ
 -418وعن عمرَ بنِ الطاب  ،رضي اللّ ُه عنه  ،قال َ :ق ِدمَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ض َعتْهُ  ،فقال رسُولُ اللّه صَلّى
ت صبيّا ف السبْي َأخَ َذتْهُ َفأَلْزََقتْهُ ِببَ ْطنِها َ ،فأَرْ َ
سعَى  ،إِ ْذ وَجَد ْ
امْ َرَأةٌ مِنَ السّبْي تَ ْ

ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أَتُ َر ْو َن هَ ِذهِ الَ ْرَأةَ طارِ َح ًة وَلَ َدهَا ف النّارِ ؟ ُق ْلنَا  :لَ وَاللّهِ َ .فقَالَ « :للّهُ أَرْح ُم ِبعِبا ِد ِه مِنْ
اُ
هَ ِذ ِه بِولَ ِدهَا » متفقٌ عليه.
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :لا َخلَقَ اللّ ُه الَلْقَ
 -419وعن أب هريرة  ،رضي اللّ ُه عنه  ،قال  :قال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ضبِي » .
َ ،كَتبَ ف ِكتَابٍ َ ،ف ُهوَ عِنْ َدهُ َف ْوقَ العَ ْرشِ ِ :إنّ رَحْمت َتغِْلبُ َغ َ
ضبِي » متفقٌ عليه .
ت َغضَبِي » وف روايةٍ « سََب َقتْ َغ َ
وف روايةٍ  « :غََلبَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول َ :جعَلَ اللّهُ الرّحْ َم َة ماَئةَ جُزْءٍَ ،فَأمْسَكَ
س ْعتُ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -420وعنه قال ِ :
ك الُزْ ِء يَتَراح ُم الَلئِقُ َحتّى تَرْفَعَ الدّاّبةُ
سعِيَ َ ،وأَنْ َزلَ ف الَ ْرضِ ُجزْءَا واحِدا  ،فَمِنْ ذَلِ َ
س َع ًة وتِ ْ
ِعنْ َدهُ تِ ْ
شَيةَ أَ ْن ُتصِيبَهُ » .
حَافِ َرهَا عَنْ ولَ ِدهَا خَ ْ
وف روايةٍ  « :إِنّ للّ ِه َتعَال ماَئةَ رَ ْح َمةٍ َأنْزَ َل ِمْنهَا رَحْ َم ًة وَاحِ َد ًة َبيْ َن الِنّ وا ِلْنسِ وَالَبهَائ ِم وَالَوامّ  ،فَبهَا
سعِيَ رَ ْح َم ًة يَرْ َحمُ
ف الوَ ْحشُ عَلى وَلَدهَا َ ،وأَخّرَ اللّهُ تَعال تِسْعا وتِ ْ
َيتَعا َطفُو َن  ،وبا َيتَراحَمُونَ  ،وَبا َتعْطِ ُ
با ِعبَادهُ َي ْو َم القِيَا َمةِ » متف ٌق عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم :
صلّى ا ُ
ورواهُ مسلم أَيضا من روايةِ سَلْمَا َن الفَارِسيّ  ،رضي اللّ ُه عنه  ،قال  :قال رسُولُ اللّه َ
سعُونَ ِلَيوْم القِيا َم ِة » .
« ِإنّ للّ ِه َتعَالَى مِاَئةَ رَحْ َمةٍ َف ِمنْها َرحْ َم ٌة َيتَراحَ ُم با الَلْ ُق َبْينَهُمَْ ،وتِسْع َوتِ ْ
ق مَا بَيْنَ السّمَاءِ إِل
ت والَ ْرضَ مِاَئةَ رَ ْح َمةٍ كُلّ رَ ْح َم ٍة طِبَا ُ
وف رواية « إِنّ اللّه تعال َخلَ َق يَومَ خَلَقَ السّمَوا ِ
ش وَال ّطيْ ُر َب ْعضُها عَلَى َبعْضٍ
ف الوَالِ َدةُ عَلَى وَلَ ِدهَا وَالْو ْح ُ
جعَ َل مِنها ف الَ ْرضِ رَ ْح َمةً َفبِها َتعْطِ ُ
الَ ْرضِ  ،فَ َ
فَإِذا كا َن َي ْومُ القِيامَةِ  ،أَكْمَلَها بِ ِذهِ الرّ ْح َمةِ » .
ل عََليْ ِه وسَلّم  .فِيمَا يَحكِى عَن ربّهِ َ ،تبَا َركَ َوَتعَال  ،قال  « :أَذنَب عبْدٌ
 -421وعنه عن الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ذَنبا  ،فقالَ  :الّل ُهمّ اغفِرْ ل ذَنب  ،فقال اللّ ُه َتبَارَ َك َوتَعال  :أَ َذَنبَ عبدِي ذنبا  ،فَعلِم َأنّ لَهُ ربّا َي ْغفِرُ
ب عبدِي
ب اغفِرْ ل ذنب  ،فقال تبارك وتعال  :أَذن َ
ال ّذْنبَ  ،وَيأْخُ ُذ بِالذّنبِ  ،ثُ ّم عَادَ َفأَ َذَنبَ ،فقال  :أَيْ ر ّ
ذَنبا َ ،فعََلمَ َأنّ لَهُ َربّا يَغفِرُ الذّنبَ َ ،ويَأخُ ُذ بِالذْنبِ  ،ثُمّ عَادَ َفأَذَنبَ  ،فقال  :أَي رَبّ اغفِرْ ل ذَنب  ،فقال

َتبَا َركَ َوتَعَال  :أَذَنبَ عَبدِي ذَنبا  ،فعَلِمَ َأنّ لَهُ َربّا َي ْغفِرُ الذّنبَ  ،وَيأْ ُخ ُذ بِالذّنبِ  ،قدَ غَفَرْتُ لِعبدي ..
َف ْليَفعَ ْل ما شَا َء » متفقٌ عليه.
وقـوله تعال  « :فَ ْلَيفْع ْل ما شَاءَ » أَي  :مَا دَامَ َي ْفعَ ُل هَكَذا  ،يُ ْذِنبُ وَيتُوبُ َأ ْغفِرُ لَهُ  ،فِإ ّن التّوَبةَ َتهِ ِدمُ ما
َقبَْلهَا .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :وَالّذِي َنفْسي ِبيَ ِدهِ َلوْ لَ ْم تُذِنبُوا  ،لَ َذ َهبَ اللّهُ
صلّى ا ُ
 -422وعنه قال  :قال رسول اللّه َ
سَت ْغفِرُونَ اللّه تعال  ،فَيغْفرُ َلهُمْ رواه مسلم .
ِبكُمْ  ،وَجَا َء بِقوم يُ ْذِنبُونَ َ ،فيَ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم يقول« :
 -423وعن أب َأيّوبَ خَالِدِ بنِ زيد ،رضي اللّه عنه قال :سعتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
سَتغْفِرُونَ َ ،فَي ْغفِرُ َلهُمْ » رواه مسلم .
َلوْل َأنّكُ ْم تُذنبُونَ  ،لََلقَ اللّهُ خَلقا يُذنِبونَ َ ،فيَ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم َ ،معَنا َأبُو
صلّى ا ُ
 -424وعن أب هريرة  ،رضي اللّه عنه  ،قال ُ :كنّا قُعودا مَع رسول اللّه َ
ل عََليْ ِه وسَلّم مِ ْن َبيْن َأظْهُرنَا َ ،فَأبْ َطأَ عََلْينَا،
بكْر َوعُمَرُ  ،رضي اللّه عنهما ف َنفَرٍ َ ،فقَامَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ
َفخَشَينا َأنْ يُ ْقتَطَعَ دُونَنَا َ ،ففَ َزعْنا َ ،فقُ ْمنَا َ ،ف ُكنْتُ َأوّ َل مَنْ فَزعَ َ ،فخَرجتُ َأْبَتغِي رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم :
صلّى ا ُ
وسَلّم َ ،حتّى َأتَيتُ حَائِطا ِللَْنصَا ِر وَذَ َك َر الديث بطُوله إِل قوله  :فقال رسول اللّه َ
ستَيقِنا بَا قََلبُهُ َفبَشّ ْرهُ بِالَّنةِ » رواه مسلم .
شهَدُ َأنْ ل إِلَه إلّ اللّه  ،مُ ْ
ت وَرَا َء هَذَا الَائِطِ يَ ْ
« ا ْذ َهبْ َفمَنْ َلقِي َ
ل عََليْهِ وسَلّم تَل َقوَل اللّهِ
 -425وعن عبد اللّه بن عَمْرو بن العاص  ،رضي اللّه عنهما  ،أَن النِّبيّ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم { :رَبّ ِإّنهُنّ أَضْللْنَ كَثيا مِ َن النّاسِ فَمَن َتِبعَن فَِإنّ ُه ِمنّي} [
عَ ّز َوجَلّ ف إِبراهِيمَ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم { :إِ ْن ُتعَ ّذْبهُم َفِإّنهُم ِعبَا ُد َك َوِإنْ َت ْغفِرْ َلهُم فَِإنّكَ أَنتَ
صلّى ا ُ
إبراهيم  ، ] 36 :وََقوْ َل عيسى َ
لكِيمُ} [ الائدة َ ، ] 118 :فرَفَ َع يَ َديْه وقال « الّلهُمّ ُأمّتِي ُأمّتِي» َوبَكَى  ،فقال اللّه عَ ّز وَجَلّ « :
اْلعَزِي ُز ا َ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
يا جبيلُ ا ْذ َهبْ إِل مُحَمّ ٍد وَ َربّكَ َأعْلَمُ ،فسلْ ُه مَا يُبكِيهِ ؟ » َفَأتَاهُ جبِيلُ َفأَخَب َرهُ رسولُ اللّه َ
حمّدٍ َفقُلْ ِ :إنّا َسنُرضِيكَ ف ُأ ّمتِكَ وَل
وسَلّم بِمَا قالَ :وهُو َأعَْلمُ  ،فقال اللّهُ تعال { :يا جِبيلُ اذهَبْ إِل مُ َ
نَسُو ُؤكَ } رواه مسلم .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم على حِمارٍ فقال :
 -426وعن ُمعَاذِ بنِ َجبَلٍ  ،رضي اللّه عنه  ،قال كُنتُ رِدْفَ النبّ َ
« يَا ُمعَا ُذ هَل تَدري مَا حَقّ اللّه عَلى عِبَا ِدهِ  ،ومَا َح ّق الْعِبا ِد عَلى اللّه ؟ قلت  :اللَ ُه َو َرسُولُهُ َأعْلَمُ  .قال :

ب مَنْ ل
« فَِإنّ حَقّ اللّ ِه عَلَى العِبَادِ أَن َيعْبُدُوه  ،وَل يُشْرِكُوا بِ ِه َشيْئا  ،وَح ّق العِبا ِد عَلى اللّهِ َأنْ ل ُيعَدّ َ
يُشِر ُك بِ ِه َشيْئا  ،فقلت  :يا رسولُ اللّهِ أَفَل ُأبَشّ ُر النّاسَ ؟ قال  « :ل ُتبَشّ ْرهُم َفَيّتكِلُوا » متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :الُسْلِمُ إِذَا ُسئِلَ
صلّى ا ُ
 -427وعن البَرَاءِ بنِ عازبٍ  ،رضي اللّه عنهما  ،عن النِّبيّ َ
ف القَ ِب يَشهَدُ أَن ل إِلَهَ إِلّ اللّه  ،وأَ ّن مُحَمّدا رسولُ اللّه  ،فذلك قولهُ تعال ُ{ :يثَّبتُ اللّ ُه الّذِينَ آ َمنُوا
بِال َقوْل الثّاِبتِ ف الَياةِ الدّنيَا وف ال ِخ َرةِ } [ إبراهيم  ] 27 :متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إِ ّن الكَاِفرَ إِذَا عَمِ َل
 -428وعن أَنسٍ  ،رضي اللّهُ عنه عن رسول اللّه صَلّى ا ُ
سنَاتِهِ ف ال ِخ َرةِ َ ،وُي ْع ِقبُهُ
سَنةً  ،أُطعِ َم ِبهَا طُع َم ًة مِنَ الدّنيَا َ ،وَأمّا الُؤمِن  ،فَِإنّ اللّه تعـال يَدّ ِخرُ لَهُ حَ َ
حَ َ
ِرزْقا ف ال ّدْنيَا عَلى طَا َعتِهِ » .
سَن ًة ُيعْطَى ِبهَا ف ال ّدْنيَا َ ،ويُجْزَى ِبهَا ف ال ِخرَةَ ،وَأمّا اْلكَافِرُ ،
وف روايةٍ  « :إِنّ اللّه ل يَظْلِمُ ُمؤْمِنا حَ َ
جزَى ِبهَا »
سَن ٌة يُ ْ
ت مَا عَمِلَ للّهِ تعال  ،ف ال ّدنْيَا َحتّى إِذَا أَفْضَى إِل الخِرَة  ،لَ ْم َيكُنْ لَهُ حَ َ
سنَا ِ
َفيُ ْطعَ ُم بِحَ َ
رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَثَ ُل الصَّلوَاتِ الَ ْمسِ
صلّى ا ُ
 -429وعن جابرٍ  ،رضي اللّه عنه قال  :قال رسولُ اللّهِ َ
ت » رواه مسلم.
س مَرّا ٍ
كَ َمثَ ِل َنهَرٍ جَا ٍر غَ ْم ٍر عَلَى بَابِ أَ َحدِكُ ْم َيغْتَسِ ُل ِمنْهُ كُ ّل َي ْومٍ خَ ْم َ
« اْلغَمْ ُر » الْ َكثِيُ .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم يقول « :مَا مِ ْن
 -430وعن ابنِ عباسٍ  ،رضي اللّه عنهما  ،قال  :سعتُ رسولَ اللّه َ
ل ل يُشرِكُو َن بِاللّ ِه شَيئا إِ ّل َش ّف َعهُمُ اللّهُ فيه»رواه مسلم .
َرجُ ٍل مُسِل ٍم يَمُوتُ َفَيقُو ُم عَلَى جَنازتِه أَ َرَبعُونَ رَ ُج ً
ل عََليْهِ وسَلّم ف ُقّب ٍة نَحوا مِ ْن
صلّى ا ُ
 -431وعن ابنِ مسعودٍ  ،رضي اللّهُ عنه  ،قال ُ :كنّا مَعَ رسولِ اللّهِ َ
لّنةِ ؟ » قُ ْلنَاَ :نعَم  ،قال َ« :أتَرضَونَ أَن تَكُونُوا ثُُلثَ َأهْلِ
أَرَبعِيَ  ،فقال  « :أَتَرضَونَ َأنْ َتكُونُوا ُربُعَ َأهْلِ ا َ
لنّة َ ،وذَلِك َأنّ
س مُحَمّ ٍد ِبيَ ِدهِ ِإنّي لَرجُو أَ ْن َتكُونُوا نِصفَ َأهْلِ ا َ
لّنةِ ؟ » ُق ْلنَا َ :نعَم  ،قال « :وَالّذِي نَف ُ
اَ
س مُسلِ َمةٌ َ ،ومَا أَنتُمْ ف َأهْلِ الشّركِ إِلّ كََالشّع َر ِة البََيضَاءِ ف جلدِ الثّو ِر الَسودِ َ ،أوْ
لّنةَ ل يَد ُخُلهَا إِ ّل نَف ٌ
اَ
شعَ َرةِ السّودَاءِ ف جل ِد الثّورِ الَ ْحمَ ِر » متفقٌ عليه.
كَال ّ

ل عََليْهِ وسَلّم « :إِذَا كَانَ
صلّى ا ُ
 -432وعن أب موسى الَشعري  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :قال رسولُ اللّه َ
َي ْومُ الْقِيا َمةِ دَفَعَ اللّهُ إِل كُ ّل مُسْلِ ٍم َيهُوديّا أو نَصْرَاِنيّآً َفَيقُو ُل  :هَذَا ِفكَاكُكَ مِ َن النّارِ» .
س مِ َن الُسْلِمِي بِ ُذنُوبٍ َأ ْمثَالِ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :يَجِيءُ َي ْو َم الْقِيا َمةِ نَا ٌ
وف رواية عنهُ عن النبّ صَلّى ا ُ
البَا ِل يَغفِ ُرهَا اللّهُ ل ُم » رواه مسلم .
ك مِ َن النّارِ » م ْعنَاهُ مَا جَاءَ ف حديث أب
سلِمٍ يهو ِديّا َأوْ نَصرانِيا َفَيقُو ُل  :هَذا فكَاكُ َ
قوله  « :دَفَعَ إِل كُ ّل مُ ْ
لّنةِ  ،ومَنِلٌ ف النّارِ ،فا ُل ْؤمِن إِذَا َدخَ َل النّةَ َخَلفَ ُه الكَافِرُ ف
هريرة  ،رضي اللّ ُه عنهُ ِ « :لكُلّ أَ َح ٍد مَنِلٌ ف ا َ
ك » َ :أنّكَ ُكْنتَ ُمعَرّضا لِدُخُو ِل النّارِ َ ،وهَذا ِفكَاكُكَ ،
ك بكُفْرِه » َومَعن «فكَاكُ َ
ستَحِق لذل َ
النّارِ َ ،لنّهُ مُ ْ
َلنّ اللّه تعال قَدّرَ لِلنّارِ عدَدا يَ ْمَل ُؤهَا  ،فإِذا دَ َخَلهَا ال ُكفّا ُر بِ ُذنُوبِهمْ وَ ُكفْ ِرهِمْ  ،صَارُوا ف مَعن الفِكَاك
لِلمُسِلمِيَ  .واللّه أَعلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول  « :يُ ْدنَى
صلّى ا ُ
 -433وعن ابن عمَر رضي اللّه عنهما قال  :سِعتُ رسولَ اللّه َ
ا ُلؤْمِ ُن يَو َم ال ِقيَا َمةِ مِنُ َربّهِ حتّى َيضَعَ َكَنفَهُ عَلَيهِ َ ،فُيقَرّ َر ُه بِ ُذنُوبِه  ،فيقولَُ :أتَعرفُ ذنبَ كَذا؟ َأتَعرفُ ذَنبَ
صحِي َفةَ
ك اليَومَ َ ،فيُعطَى َ
كَذَا ؟ فيقول  :رَبّ أَعْ ِرفُ  ،قال  :فَِإنّي قَد َستَرُتهَا عَلَيكَ ف الدّنيَاَ ،وَأنَا َأغْفِ ُرهَا لَ َ
سنَاته » متفقٌ عليه .
حَ
َكَنفُهُ َ :ستْ ُرهُ وَ َرحْ َمتُهُ .
ل عََليْهِ وسَلّم
صلّى ا ُ
ب مِنَ امْ َرَأةٍ ُقبْلَة َ ،فَأتَى النِّبيّ َ
 -434وعن ابنِ مسعودٍ رضي اللّه عنه أَنّ َر ُجلً أَصَا َ
ت} [
سيّئَا ِ
سنَاتِ يُ ْذ ِهبْنَ ال ّ
لةَ طَرََف الّنهَا ِر وَزُلَفا مِ َن الّليْلِ ِإنّ الَ َ
صَ
فأَخبه  ،فأَنزل اللّهُ تعال َ { :وأَقِمِ ال ّ
هود  ] 114 :فقال الرجل  :أَل هذا يا رسولَ اللّه ؟ قال « :لَميعِ ُأمّت كُل ِهمْ » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم فقال  :يا رسولَ اللّهِ
 -435وعن أَنسٍ  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :جَاءَ رَ ُجلٌ إِل النبّ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َفلَمّا َقضَى الصّلة
ت الصّلةُ َفصَلّى مَعَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
صْبتُ حدّا َ ،فأَقِمْ ُه عََليّ  ،وَ َحضَر ِ
أَ َ
لةَ ؟ » قال :
ف كتَابَ اللّهِ  ،قال  « :هَلْ َحضَرْتَ َمعَنَا الصّ َ
صبْتُ حدّا  ،فأَقِمْ ّ
قال  :يا رسول اللّهِ ِإنّي أَ َ
ك » متفقٌ عليه .
نَعم  :قال«قد ُغفِرَ لَ َ

حدّ ال ّزنَا
صَي ًة تُو ِجبُ الّتعْزير  ،وَليس الُرَا ُد الَدّ الشّ ْر ِعيّ الْحقيقيّ كَ َ
صبْتُ حَدّا » معناه َ :معْ ِ
وقوله  « :أَ َ
ط بِالصلةِ ،ول يو ُز للمام تَرْ ُكهَا .
سقُ ُ
والمر َو َغيْ ِرهَا  ،فَِإ ّن هَ ِذهِ الُدو َد ل تَ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :إِنّ اللّه َليَرضي عن الْ َعبْدِ َأنْ َيأْكُ َل الَكَلةَ،
صلّى ا ُ
 -436وعنه قال  :قال رسول اللّه َ
حمَ ُد ُه عليها َ ،أ ْو يَشْربَ الشّ ْرَبةَ َ ،فيَحْم ُد ُه عَليها » رواه مسلم.
فَي ْ
شوَةِ  ،واللّه أعلم .
« الَكَْلةُ » بفتح المزة وهي ال ّر ُة الواحدةُ مِ َن الَكلِ كَاْلغَدْوةِ واْلعَ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم  ،قال ِ « :إنّ اللّه تعالَ ،ببْسُ ُ
ط
صلّى ا ُ
 -437وعن أب موسى  ،رضي اللّه عنه  ،عن النبّ َ
س مِ ْن َمغْ ِربَها »
ب مُسيءُ اللّيلِ حت تَطُْلعَ الشم ُ
يَ َدهُ باللّيلِ َلَيتُوبَ مُسيِءُ الّنهَارِ َ ،وَيبْسُطُ يَد ُه بِالنّها ِر ليَتُو َ
رواه مسلم .
ت َوَأنَا ف
س َة بفتح العي والباءِ السّلَ ِميّ  ،رضي اللّه عنه قال  :كن ُ
 -438وعن أب ني ٍح عَمرو بن َعبْ َ
ت بِرَ ُج ٍل بِم ّكةَ
الَاهِِلّيةِ َأظُنّ َأنّ النّاسَ عَلى ضَلَلةٍ َ ،وَأّنهُمْ َليْسُوا على شيءٍ َ ،وهُ ْم َيعْبُدُونَ ا َل ْوثَانَ  ،فَسَ ِم ْع ُ
خفِيا جُرَءَاءُ
ستَ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم مُ ْ
صلّى ا ُ
ت عَلى رَاحِلَت َ ،فقَ ِد ْمتُ عََليْهِ ،فَإِذَا رسولُ اللّه َ
خِبرُ أَ ْخبَارا َ ،ف َقعَدْ ُ
يُ ْ
ت عَلَي ِه بِ َمكّة َ ،ف ُق ْلتُ له  :ما َأَنتَ ؟ قال  « :أَنا نَب » قلتُ  :وما نب ؟
عليهِ َق ْومُهُ َ ،فتَلَ ّط ْفتُ َحتّى دَخ ْل ُ
ي َشيْءٍ أَرْسلَكَ ؟ قال  « :أَ ْرسَلن ِبصَِل ِة الَرْحامِ  ،وكس ِر ا َلوْثان َ ،وَأنْ
قال  « :أَ ْرسَلِن اللّه » قلت :وبِأَ ّ
ُيوَحّدَ اللّه ليُشْ َر ُك بِ ِه َشيْء » قلت  :فَم ْن َمعَكَ عَلى هَذا ؟ قال  « :حُر َو َعبْدٌ » ومع ُه يوْ َمئِذٍ أَبو بكر
ك َي ْومَكَ هَذا  .أَل تَرى حَال وحالَ
وبللٌ رضي اللّه عنهما  .قلت ِ :إنّي ُمتّبعُكَ  ،قال ِإنّكَ لَ ْن تَستطِيعَ ذل َ
ت بِي قد َظهَرْتُ َف ْأتِن » قال فَذهْبتُ إِل َأهْلي  ،وَقَ ِدمَ رسول اللّه
النّاسِ ؟ وََلكِنِ ارْجعْ إِل َأهْلِكَ فَإِذا س ْع َ
خبّ ُر الَ ْخبَارَ َ ،وَأ ْسأَلُ النّاسَ حيَ قَ ِدمَ الدينة َحتّى
جعَ ْلتُ َأتَ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم الَديَنةَ  .وكنتُ ف َأهْلي  .فَ َ
َ
َق ِدمَ نَف ٌر مِنْ َأهْلي الدينةَ  ،فقلتُ  :ما َفعَلَ هذا الرّجُلُ الذي قدِم الدينةَ ؟ فقالوا  :النّاسُ إِلي ِه سِراعٌ وَقَدْ أَرَادَ
ت عليهِ  ،فقلتُ  :يا رسولَ اللّه َأتَعرِفُن ؟ قال « :نَعم
َق ْومُه َقتْلَهُ َ ،فلَ ْم يَستْ َطيِعُوا ذلِكَ َ ،فقَدِمتُ الديَنةَ َفدَخَل ُ
لةِ؟
أَنتَ الّذي لَقيتنَي بكةَ » قال  :فقلتُ  :يا رسول اللّه أَخْبن عمّا عَلّمكَ اللّه َوأَ ْجهَلُهُ ،أَخبِرنْي عَ ِن الصّ َ
لةَ الصّبحِ  ،ثُ ّم ا ْقصُ ْر عَ ِن الصّلةِ َحتّى تَرتفَعِ الشّ ْمسُ قِيدَ ُرمْحٍ  ،فَِإّنهَا تَطُْلعُ حي تطلع َبيْنَ
صَ
قال  « :صَلّ َ
صلَةَ مشهودة مضورة  .حت يستقِلّ الظّلّ
جدُ َلهَا الكفّارُ  ،ثُمّ صَل َ ،فِإنّ ال ّ
َق ْرنَي َشيْطَانٍ َ ،وحِينئِ ٍذ يَسْ ُ
بالرّمحِ  ،ثُ ّم اقْصُر عن الصّلةِ ،فإِنه حينئ ٍذ تُسجَرُ َج َهنّمُ  ،فإِذا أَقب َل الفَيء فصَلّ  ،فِإنّ الصّل َة مَشهودةٌ

ن شيطانٍ  ،وحينئذٍ
مضورة حت ُتصَّل َي العص َر ث ا ْقصُر عن الصلةِ حت َتغْرُبَ الشمسُ  ،فإِنا تُغرُبُ بي قَر ْ
ج ُد لا ال ُكفّا ُر » .
يَسْ ُ
ب وَضُو َءهُ َ ،فَيتَ َمضْمضُ
قال  :فقلت  :يا نَِبيّ اللّه  ،فالوضوءُ حدّثن عنه ؟ فقال  « :ما منْكُمْ رجُل ُيقَرّ ُ
ويستنْشِقُ َفَيْنَتثِرُ  ،إِلّ خَرّتْ خطايَا وجه ِه وفيهِ وخياشِيمِهِ  .ث إِذا غَسَلَ وجهَهُ كما َأمَ َرهُ اللّه إِلّ خرّت
لَيتِهِ مع الا ِء  .ث يغسِل يديهِ إِل الِرَفقَيِ إِلّ خرّت خطايا يديه من أَنامِلِهِ مع
خطايا وجهِ ِه مِنْ أَطرافِ ْ
ف َشعْرهِ مع الاءِ  ،ث َيغْسِل قَ َدمَيهِ إِل ال َك ْعَبيْنِ  ،إلّ
الاءِ  ،ث يَمْسحُ َرْأسَهُ  ،إِلّ خَرّتْ َخطَايَا َرْأسِهِ من أَطرا ِ
خَرت خطايا رِ ْجلَيه من َأنَامِلِ ِه مَع الاءِ  ،فإِن هو قامَ فصلّى  ،فحمِدِ اللّه تعال  ،وَأْثنَى عليهِ وَمّ َدهُ بالذي هو
له أَهل ،وَفَ ّرغَ قلبه للّه تعال  .إِل انصَرَفَ من خطيئَتِهِ َك َهيَْئتِ ِه يو َم وَلَ َدتْهُ ُأمّهُ».
ل عََليْ ِه وسَلّم فقال له أبو
ث عَمرو بنُ عَبسةَ بذا الديثَ َأبَا ُأمَامَة صا ِحبِ رسولِ اللّه صَلّى ا ُ
فحدّ َ
سةَ  ،انظر ما تقولُ  .ف مقامٍ وا ِح ٍد يُعطى هذا الرّجُلُ ؟ فقال عَمْرو  :يا َأبَا أُمامةَ .
أمامة :يا عَمْروُ بن َعبْ َ
ق عَظمِي  ،وَا ْقتَرَبَ أَجَلي  ،وما ب حَاجة َأنْ أَكذِبَ على اللّهِ تعال  ،ول على
ت ِسنّي  ،و َر ّ
فقد كِبَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم إِ ّل مَ ّرةً َأ ْو مَ ْرَتيْن أو ثلثا ،
ل عََليْهِ وسَلّم لو ل َأسْ َمعْهُ من رسول اللّه صَلّى ا ُ
صلّى ا ُ
رسول اللّهِ َ
َحتّى عَ ّد سب َع مَراتٍ  ،ما حَدّثتُ أَبدا بِ ِه  ،ولكنّي سِعتُهُ أَكثَرَ من ذلك رواه مسلم .
قوله ُ « :جرَءَاءُ عليهِ قومُ ُه »  :هو بي ٍم مضمومة وبالد على وزنِ عُلماء  ،أَي  :جاسِرُونَ مُستَطِيلونَ
غ ُي هائِبيَ  .هذه الرواية الشهورةُ  ،ورواه الُ َميْدِي وغيهُ  « :حِراء» بكسر الاءِ الهملة  .وقال  :معناه
حرَى ،إِذَا
ِغضَابُ ُذوُو غَ ّم وهمّ  ،قد عيلَ ص ُبهُ ْم بهِ  ،حت َأثّرَ ف أَجسا ِمهِم  ،من قوَلِهم  :حَرَىَ جِسمُ ُه يَ ْ
نقصَ مِنْ أَلٍ َأوْ غم ونوه  ،والصّحيحُ َأنَهُ باليمِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :بي قَرنَي شيطانٍ » أَيْ  :ناحيت رأسهِ  .والرا ُد التّمثِيلُ  .معناهُ  :أَنه حينئذٍ
وقوله صَلّى ا ُ
َيتَح ّركُ الشّيطانُ وشيِعتهُ َ .وَيتَسَلّطُونَ .
ضأُ بِه .وقوله  «:إِلّ َخرّتْ خَطاياهُ » هو بالاءِ
حضِ ُر الاءَ الذي يََتوَ ّ
وقوله  « :يُقَرّبُ وَضُوءَه » معناه  :يُ ْ
ت » باليم  .والصحيح بالاءِ  ،وهو رواية الُمهور .
ضهُم  « .جر ْ
العجمة  :أَيْ سقطَت  .ورواه بع ُ
ف الَنفِ .
وقوله َ « :فيَْنتَثرُ » أَيْ  :يَستَخرجُ ما ف أَنفه مِنْ أَذَى  ،والنّث َرةُ  :ط َر ُ

ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :إِذا أَرادَ اللّه
 -439وعن أب موسى الشعري رضي اللّه عنه  ،عن النب صَلّى ا ُ
ض نبيّهَا قَبلَها  ،فجعلَهُ لا فَرَطا وسلَفا بي يَدَيها  ،وإذا أرا ُد هَلَكةَ ُأ ّمةٍ  ،عذّبا ونبّيهَا
تعال  ،رحةَ ُأ ّمةٍ  ،قَب َ
َحيّ َ ،فَأهَْل َكهَا وهوَ َح ّي ينظُرُ َ ،فأَقَ ّر عينَهُ بِهلكها حي كذّبوهُ وعصَوا َأمْ َرهُ » رواه مسلم .
ا ُلعْجَ َمةِ  ،أَي َ :غيْ َر متُونِيَ .

 -52باب فضل الرجاء
قال اللّه تعال إخبارا عن العبد الصال { :وأفوض أمري إل اللّه إن اللّه بصي بالعباد ،فوقاه اللّه سيئات
ما مكروا } .
ل عََليْ ِه وسَلّم َأنّهُ قال  « :قالَ اللّه َ ،ع ّز
 -440وعن أب هريرة  ،رضيَ اللّه عنه  ،عن رسول اللّه صَلّى ا ُ
ح بَتوْب ِة َعبْ ِدهِ مِنْ أَ َحدِكُمْ يدُ ضاّلتَهُ
ث يَذْكُرُن  ،وَاللّهِ للّهُ أَفْ َر ُ
وَجلّ َ ،أنَا ِعنْ َد ظَ ّن َعبْدي ب  ،وَأنَا َمعَهُ َحيْ ُ
ت إليه بَاعا  ،وإِذَا أَ ْقبَلَ
باْلفَلةِ َ ،ومَ ْن َتقَرّبَ إَِليّ ِشبْرا  ،تَق ّرْبتُ إِلَيْهُ ذِرَاعا َ ،ومَ ْن َتقَرّبَ إَِليّ ذِراعا  ،تقَ ّرْب ُ
إَِليّ يْشي  ،أَقبلتُ إلَيه ُأهَ ْروِلُ » متفقٌ عليه  ،وهذا لفظ إحدى رِوايات مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم َ ،قبْ َل م ْوتِ ِه بثلَثةِ
 -441وعن جابِر بن عبدِ اللّه  ،رضي اللّه عنهما َ ،أنّهُ سَم َع النَِبيّ صَلّى ا ُ
َأيّامٍ يقولُ  « :ل يوتن أَحَدُكُم إِ ّل َو ُهوَ ُيحْسِنُ الظّنّ باللّه ع ّز وَ َجلّ » رواه مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم يقول  « :قال اللّه تعال :
صلّى ا ُ
 -442وعن أَنسٍ  ،رضي اللّه عنه قال  :سعتُ رسولَ اللّهِ َ
ك عَلى ما كَا َن مِنكَ ول ُأبَالِي  ،يا ابن آدمَ َ ،ل ْو بَل َغتْ ُذنُوبُكَ
يَا ابْنَ آ َدمَ ِإنّكَ مَا دَعوْتَن َورَج ْوتَن َغفَرْتُ لَ َ
ب الَ ْرضِ خطايا  ،ثُمّ َل ِقْيتَن ل
َعنَانَ السما ِء  ،ث اسَْت ْغفَ ْرتَن َغفَرتُ لَكَ  ،يَا ابْنَ آدَم ِ ،إنّكَ لَو َأَتيْتَن ِبقُرا ٍ
تُشْ ِر ُك بِي َشيْئا َ ،لتَْيتُكَ بِقُرَاِبهَا َمغْفِ َر ًة » رواه الترمذي  .وقال  :حديث حسن .
ك منها  ،أي َ :ظهَرَ إذَا رََف ْعتَ َرْأسَكَ ،وقيلَ  :هو
« َعنَانُ السما ِء » بفـتح العي  ،قيل  :هو مَا عن لَ َ
السّحَابُ .
لهَا ،واللّه أعلم .
ب الرض»بضم القاف  ،وقيلَ بكسرِها  ،والضم أصح وأشهر ،وهو:ما يقارِبُ ِم َ
و « قُرا ُ

 -53باب المع بي الوف والرجاء
اعلم أن الختار للعبد ف حال صحته أن يكون خائفا راجيا ،ويكون خوفه ورجاؤه سواء ،وف حال
ض الرجاء .وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغي ذلك متظاهرة على ذلك.
الرض يُمَحّ ُ
قال اللّه تعال { :فل يأمن مكر اللّه إل القوم الاسرون } .
وقال تعال { :إنه ل ييأس من روح اللّه إل القوم الكافرون } .
وقال تعال { :يوم تبيض وجوه وتسود وجوه } .
وقال تعال { :إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم } .
وقال تعال { :إن البرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم } .
وقال تعال { :فأما من ثقلت موازينه فهو ف عيشة راضية ،وأما من خفت موازينه فأمه هاوية } .
واليات ف هذا العن كثية .فيجتمع الوف والرجاء ف آيتي مقترنتي أو آيات أو آية.
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َ « :ل ْو َيعْلَ ُم ا ُلؤْمِ ُن مَا
صلّى ا ُ
 -443وعن أب هريرة  .رضي اللّه عنه  ،أَنّ َرسُولَ اللّهِ َ
ِعنْدَ اللّ ِه مِ َن العُقُـوَبةِ  .ما طَمِعَ َبّنتِهِ أَ َحدٌ  ،وََلوْ َيعَْل ُم الكافِ ُر مَا ِعنَد اللّ ِه مِنَ الرّ ْح َمةِ  ،مَا قَنطَ مِنْ جّنتِهِ
أَ َحدٌ » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إذا وُضِعتِ
 -444وعن أب سَعيد الدرِيّ  ،رضي اللّه عَنه َ ،أنّ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
حةً قاَلتْ َ :ق ّدمُون قَ ّدمُون  ،وَإ ْن كانَتْ
لنَا َزةُ واحْتمََلهَا النّاسُ أَو الرّجا ُل عَلى َأعْنَاقِهمِ  ،فَِإ ْن كاَنتْ صاِل َ
اَ
غَي صالةٍ  ،قاَلتْ  :يا ويَْلهَا َ ،أيْ َن تَ ْذ َهبُو َن بَها ؟ يَسْمَعُ صَوتَها كُ ّل شيءٍ إلّ ا ِلنْسَانُ  ،وََل ْو سَ ِمعَهُ َلصَعِقَ
» رواه البخاري .
لّنةُ أَ ْقرَبُ إل
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ا َ
 -445وعن ابن مسعودٍ  ،رضي اللّه عنه  ،قالَ  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
أَ َحدِكُ ْم مِ ْن شِرَاكِ َنعْلِه وَالنّا ُر ِمثْلُ ذلك » رواه البخاري .
 -54باب فضل البكاء خشية ال تعال وشوقا إليه
قال اللّه تعال { :ويرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا } .

وقال تعال { :أفمن هذا الديث تعجبون ،وتضحكون ول تبكون! } .
ل عََليْ ِه وسَلّم « :اقْ َرأْ علّي القُرآنَ »
 -446وعَن أب مَسعودٍ  ،رضي اللّه عنه  .قالَ  :قال ل النبّ صَلّى ا ُ
ت عليه
قلتُ  :يا رسُولَ اللّه  ،أَ ْق َرأُ عََليْكَ َ ،وعََليْكَ ُأنْزِلَ ؟ ،قالَ  « :إِن أُ ِحبّ َأنْ َأسْ َمعَ ُه مِ ْن َغيْرِي » فق َرأْ ُ
سو َر َة النّساء  ،حت ِجْئتُ إل ه ِذ ِه الية َ { :فكَيْفَ إِذا ِجئْنا مِنْ كُلّ ُأمّة بِشَهيد وِجئْنا بِكَ عَلى هَؤلءِ
سبُكَ النَ » فَاْلَت َفتّ إِليْهِ  .فَإِذَا ِعيْنا ُه تَذْرِفانِ  .متفقٌ عليه .
َشهِيدا } [ الية  ] 41 :قال  « :حَ ْ
ت ِمثَْلهَا
ل عََليْ ِه وسَلّم ُخ ْطَبةً مَا سَ ِم ْع ُ
 -447وعن أنس  ،رضي اللّه عنه  ،قالَ  :خَ َطبَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
صلّى
صحَابُ َرسُولِ اللّهِ َ
ل وََلبَ َكيْتُ ْم كثيا» قال َ :فغَطّى أَ ْ
ح ْكتُمْ قَلِي ً
قَطّ  ،فقالَ َ « :ل ْو تعْلمُونَ ما َأعْلَمُ َلضَ ِ
ب الَوفِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  .وُجُو َههُمْ  .ولمْ َخنِيٌ  .متف ٌق عليه َ .وسَبَ َق بيَانُهُ ف با ِ
اُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :ليَلِ ُج النّارَ رَ ْج ٌل
 -448وعن أب هريرة  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :قالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
جتَم ُع ُغبَارٌ ف َسبِيلِ اللّه ودُخانُ َج َهنّ َم » رواه الترمذي
شَيةِ اللّه َحتّى َيعُودَ الّلبَنُ ف الضّرْع وَل َي ْ
َبكَى مِنْ خَ ْ
وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
ل عََليْهِ وسَلّم َ « :سْب َع ٌة يُظِّلهُمُ اللّهُ ف ظِلّ ِه َي ْومَ ل ظِلّ إ ّل ظِلّهُ :
صلّى ا ُ
 -449وعنه قالَ  :قالَ رسُولُ اللّه َ
شأَ ف ِعبَا َدةِ اللّه تَعال  .وَرَجُلٌ َق ْلبُهُ ُمعَلّق بالَسَاجِدِ  .وَرَجُل ِن تَحَابّا ف اللّه  .اجتَمَعا
ب نَ َ
إِمامٌ عادِلٌ  ،وشا ّ
صبٍ وَجَمالٍ َ .فقَالَ ِ :إنّي أَخافُ اللّه  .و َرجُ ٌل َتصَ ّدقَ
ت َمنْ ِ
عَلَي ِه  .وَتفَرّقَا عَلَيهِ  ،وَرَجَلٌ َد َعتْهُ امْ َرَأةٌ ذَا ُ
ضتْ عَْينَاهُ» متف ٌق عليه .
ِبصَدََق َة فأَخْفاها حتّى َل َتعْلَ َم شِمال ُه ما ُتْنفِ ُق يَمِينهُ  .و َرجُلٌ ذَ َكرَ اللّه خالِيا َففَا َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َوهُو
صلّى ا ُ
 -450وعَن عبد اللّه بنِ الشّخّي  .رضي اللّه عنه  .قال َ :أَتيْتُ رسُولَ اللّه َ
يُصلّي ولوْفِهِ أَزِيزٌ َكأَزِيزِ الرْ َج ِل مِ َن الُبكَاءِ .
حديث صحيح رواه أبو داود  .والتّرمذيّ ف الشّمائِل بإِسنادٍ صحيحٍ .
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،لِبيّ بنِ َكعْبٍ  .رضي اللّه
 -451وعن أَنسٍ رضي اللّه عنه  .قالَ  :قالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
عنه  « :إِنّ اللّه  ،عَزّ و َجلّ َ ،أمْرَن َأنْ أَقْ َرأَ عَليْكَ  :لَ ْم َيكُن الّذِينَ َكفَرُوا » قَالَ َ :وسَمّان ؟ قال َ « :نعَمْ
جعَلَ ُأَب ّي يَبْكي.
» َفبَكى ُأبَيّ  .متفقٌ عليه  .وف رواية :فَ َ

صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم :
 -452وعنه قالَ  :قالَ أَبو َبكْرٍ لعمرَ  ،رضي اللّه عنهما  .بعدَ وفاةِ رسول اللّه َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،يزُورُها  .فَلَمّا
انْطَلِ ْق بِنا إل ُأمّ أَينَ  .رضي اللّه عنها  .نَزُورُها كما كَانَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
اْنتَهَيا إِليْها َبكَتْ  .فقَال لا  :ما ُيبْكِيكِ ؟ َأمَا َتعْلَمِيَ َأ ّن مَا عِنْدَ اللّه تعال َخيْرٌ لِ َرسُولِ اللّه َ
ل عََليْهِ وسَلّم  ،ولكِنّي
صلّى ا ُ
وسَلّم  ،قاَلتْ  :إِن لَ َأبْكِي َ ،أنّي لَعَْلمُ َأنّ ما عنْدَ اللّه خَيٌ لِ َرسُولِ اللّه َ
جعَل َيْبكِيا ِن مَعهَا رواهُ مسلم .وقد سبق ف
جْتهُما عَلى البُكاءِ َ ،ف َ
َأْبكِي َأنّ الوَ ْحيَ قَ ِد انْقَ َط َع مِنَ السّماءِ َف َهيّ َ
باب زيا َرةِ أَهل الي .
ل عََليْ ِه وسَلّم َو َجعُهُ قيلَ
 -453وعن ابن عَمَر  ،رضي اللّه عنهما  ،قال  « :لَمّا ا ْشتَ ّد بِ َرسُولِ اللّه صَلّى ا ُ
لةِ فقال ُ « :مرُوا أَبا َبكْرِ فَ ْلُيصَ ّل بالنّاسِ » فقالتْ عائشةُ  ،رضي اللّه عنهاِ :إنّ َأبَا َبكْرٍ رَ ُجلٌ
صَ
لَهُ ف ال ّ
رَقيقٌ إِذا َق َرَأ القُرآ َن غََلبَ ُه البُكاءُ » فقال  « :مُرُوهُ َف ْلُيصَلّ » .
وف رواية عن عائشةَ  ،رضي اللّه عنها  ،قاَلتْ  :قلتُ ِ :إنّ أَبا َبكْرٍ إِذا قَا َم مقامَكَ لَم يُسْمع النّاس مِنَ
البُكَاءِ  .متف ٌق عليه .
 -454وعن إِبراهيمَ ب ِن عبدِ الرّحنِ ب ِن عوفٍ َأنّ عبدَ الرّحنِ ب َن َعوْفٍ  ،رَضيَ اللّه عنهُ ُأتِيَ بطَعا ٍم وكا َن
صائما  ،فقالَ ُ :قتِ َل ُمصْ َعبُ بنُ عُمَيٍ  ،رضيَ اللّه عنه  ،و ُهوَ َخيْ ٌر ِمنّي  ،فََل ْم يُوجَدْ لَه ما ُيكَفّ ُن فيهِ إِ ّل بُرْ َدةٌ
ِإنْ غُطّي بِها َرْأسُهُ بَدَتْ رِ ْجلُه  ،وإِ ْن غُ ّطيَ با ِرجْله بَدَا رْأسُهُ  ،ثُ ّم بُسِطَ َلنَا مِنَ ال ّدْنيَا ما بُسِطَ َأوْ قالَ :
سنَاتُنا عُجَّلتْ لَنا  .ثُمّ َجعَ َل يبْكي َحتّى تَ َركَ الطّعامَ  .رواهُ
ُأعْطِينَا مِنَ ال ّدنْيا مَا أُعْطِينَا قَدْ خَشِينَا َأنْ َتكُونَ حَ َ
البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال« :
ي بْ ِن عَجلنَ الباهِليّ  ،رضيَ اللّه عنه  ،عن النبّ صَلّى ا ُ
 -455وعن أب أُمامة صُدَ ّ
س شَيءٌ أَ َحبّ إِل اللّه تعال من َقطْ َرتَي  .وَأثَ َريْنِ َ :قطْ َرةُ ُدمُوعٍ من خَشَيةِ اللّه وَقَط َرةُ َد ٍم تُهرَاقُ ف َسبِيلِ
َلْي َ
ضةٍ منْ َفرَاِئضِ اللّه تعال » رواه الترمذي وقال
اللّه تعال  ،وأما الثران فأثر ف سبيل ال تعـال َوَأثَرٌ ف َفرِي َ
 :حديثٌ حسنٌ .
ث كثي ٌة  ،منها :
وف البابِ أحادي ُ

ل عََليْ ِه وسَلّم َم ْوعِ َظةً
 -456حديث العْرباض ب ِن ساريةَ  .رضي اللّه عنه  ،قال  :وعَ َظنَا رسُول اللّه صَلّى ا ُ
وَ ِجَلتْ منها القُلُوبُ  ،وذَرَفْت مْنهَا ال ُعيُونُ »  .وقد سبق ف باب النهي عن البدع.

 -55باب فضل الزهد ف الدنيا
والث على التقلل منهاوفضل الفقر
قال اللّه تعال { :إنا مثل الياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الرض ما يأكل الناس
ل أو نارا
والنعام ،حت إذا أخذت الرض زخرفها وا ّزيّنَتْ وظن أهلها أنم قادرون عليها أتاها أمرنا لي ً
فجعلناها حصيدا كأن ل تغن بالمس ،كذلك نفصل اليات لقوم يتفكرون } .
وقال تعال { :واضرب لم مثل الياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الرض فأصبح
هشيما تذروه الرياح ،وكان اللّه على كل شيء مقتدرا .الال والبنون زينة الياة الدنيا ،والباقيات
الصالات خي عند ربك ثوابا وخي أملً } .
وقال تعال { :اعلموا أنا الياة الدنيا لعب ولو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر ف الموال والولد،
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ،ث يهيج فتراه مصفرا ،ث يكون حطاما ،وف الخرة عذاب شديد،
ومغفرة من اللّه ورضوان ،وما الياة الدنيا إل متاع الغرور } .
وقال تعال { :زين للناس حب الشهوات من النساء والبني والقناطي القنطرة من الذهب والفضة
واليل السومة والنعام والرث ،ذلك متاع الياة الدنيا ،وال عنده حسن الآب } .
وقال تعال { :يا أيها الناس إن وعد اللّه حق فل تغرنكم الياة الدنيا ول يغرنكم بال الغرور } .
وقال تعال { :ألاكم التكاثر ،حت زرت القابر ،كل سوف تعلمون ،ث كل سوف تعلمون ،كل لو
تعلمون علم اليقي } .
وقال تعال { :وما هذه الياة الدنيا إل لو ولعب ،وإن الخرة لي اليوان لو كانوا يعلمون } .
واليات ف الباب كثية مشهورة.
وأما الحاديث فأكثر من أن تصر فننبه بطرف منها على ما سواه:

ل عََليْهِ وسَلّم َبعَثَ أَبا
صلّى ا ُ
ف ا َلنْصاريّ  .رضي اللّه عنه َ ،أنّ رسولَ اللّه َ
 -457عن عمرو ب ِن عو ٍ
س ِمعَت الَنصَارُ
عُبيدةَ بنَ الرّاحِ  ،رضي اللّه عنه  ،إل البَحْ َريْ ِن َي ْأتِي بِج ْزَيِتهَا َفقَد َم بِمالٍ منَ البحْرَينِ  ،فَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم فَلَمّا صَلى رسول اللّه صَلّى الُ
صلّى ا ُ
ج ِر مَعَ رسول اللّه َ
بقُدومِ أب ُعبَيْ َد َة  ،فواَفوْا صَلةَ الفَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم حِيَ رَآهُمْ  ،ثُمّ قال :
عََليْ ِه وسَلّم  ،اْنصَرَفَ َ ،فَتعَرّضُوا لَهُ َ ،فَتبَسّمَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
«َأظُّنكُم سَمِعتُم أَنّ َأبَا عَُبيْ َدةَ قَ ِد َم بِشَيء مِ َن اْلبَحْ َريْ ِن » فقالوا  :أَجَل يا رسول اللّه  ،فقــالَ « :أبْشِرُوا
ت عَلَى
وَأمّلُوا ما يَسرّكُمْ  ،فواللّه ما الفقْرَ أَخْشَى عََلْيكُمْ  .وَلكنّي أَخْشى َأنْ ُتبْسَطَ ال ّدْنيَا عََلْيكُم كما بُس َط ْ
مَنْ كَانَ َقبَْلكُمْ َ ،فَتنَافَسُوهَا كَمَا َتنَافَسُوهَا َ .فَتهِْل َككُمْ كَمَا َأهَْل َكْتهُمْ » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم عَلى ا ِلْنبَرِ ،
 -458وعن أب سعيدٍ الدريّ  ،رضيَ اللّه عنه  .قالَ  :جََلسَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ف عََلْيكُم مِ ْن َبعْدِي مَا ُي ْفتَحُ عََليْكُ ْم مِن َزهْ َرةِ الدّنيَا وَزيَنتهَا » متف ٌق عيه.
سنَا َحوْلَهُ.فقالِ «:إ ّن مِمّا أَخَا ُ
وَجَل ْ
ستَخْلِفكُم
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،قال  « :إِنّ ال ّدْنيَا حُ ْل َوةٌ َخضِ َرٌة َوإِنّ اللّه تَعال مُ ْ
 -459عنه َأنّ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
ف َتعْملُونَ فاتّقُوا ال ّدْنيَا واّتقُوا النّسَاءِ » رواه مسلم .
فِيهَا َ ،فَينْظُرُ َكيْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :الّل ُه ّم ل عَْيشَ إِلّ َعْيشُ الخِ َرةِ »
 -460وعن أَنسٍ رضيَ اللّه عنه  .أَنّ النبّ صَلّى ا ُ
متف ٌق عليه .
ت ثَلَثةٌ َ :أهْلُ ُه وَمالُهُ وَعَ َملُهُ َ :فيَرْ ِجعُ
ل عََليْهِ وسَلّم قال َ « :يتْبَ ُع ا َليّ َ
صلّى ا ُ
 -461وعنهُ عن رسول اللّه َ
اْثنَانِ َ .وَيبْقَى وَاحدٌ  :يَرْ ِجعُ أَهْلُ ُه َومَالُ ُه َوَيْبقَى عَمَلُ ُه » متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم ُ « :ي ْؤِتيَ َبَأنْعَمِ َأهْلِ ال ّدْنيَا مِن َأهْ ِل النّا ِر َيوْ َم اْلقِيَا َمةِ
صلّى ا ُ
 -462وعنه قال  :قال رسولُ اللّه َ
ك نَعيمٌ قَطّ ؟ فيقول  :ل واللّه
صْب َغةً ثُ ّم ُيقَا ُل  :يا ابْنَ آ َد َم هَلْ َرَأْيتَ خيا َقطّ ؟ هَ ْل مَ ّر بِ َ
صبَغُ ف النّارِ َ
َ ،فُي ْ
لّنةِ َ ،فُيقَالُ لَ ُه  :يا ابْنَ آ َد َم هَلْ
صْب َغةً ف ا َ
صبَغُ َ
لّنةِ َفيُ ْ
س ُبؤْسا ف ال ّدنْيَا مِنْ َأهْلِ ا َ
يارَبَّ .وُي ْؤتِى بأَشَ ّد النّا ِ
ط»
ك شِ ّدةُ قَطّ ؟ فيقولُ  :ل  ،وَاللّه  ،مَا مَ ّر بِي ُبؤْسٌ قَطّ  ،وَل َرَأْيتُ شِ ّدةً قَ ّ
َرَأْيتَ ُبؤْسا قَطّ ؟ هَلْ مَ ّر بِ َ
رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  :مَا ال ّدنْيَا ف
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عنه  ،قال  :قال رسولُ اللّه َ
 -463وعن الُسَْتوْردِ بنِ شدّادٍ رَ ِ
صُبعَهُ ف اْليَمّ  .فَ ْلَينْظُرْ بِ َم يَرْجِعُ؟» رواه مسلم .
جعَلُ أَحدُكُمْ أُ ْ
الخِ َرةِ إِ ّل ِمثْلُ مَا َي ْ

س كتفَيْهِ  ،فَ َم ّر
ق وَالنّا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم مَ ّر بِالسّو ِ
ضيَ اللّه عنهُ َأنّ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
 -464وعن جابرٍ  ،ر ِ
حبّ أَ ْن َيكُو َن هَذَا لَ ُه بِ ِد ْرهَمٍ؟» فَقالوا  :مَا
جدْيٍ َأسَكّ َمّيتٍ َ ،فتَنَاوَلَهُ َ ،فأَخَ َذ َبأُ ُذنِهِ  ،ثُمّ قال َ « :أّيكُ ْم يُ ِ
بِ َ
حبّونَ َأنّهُ َلكُمْ؟ قَالُوا  :وَاللّه َلوْ كَانَ َحيّا كَا َن َعيْبا ِ ،إنّهُ
صنَ ُع بِهِ ؟ ث قال َ « :أتُ ِ
شيْءٍ َ ،ومَا َن ْ
حبّ َأنّهُ َلنَا بِ َ
نُ ِ
َأسَكّ  .ف َكيْفَ وَهو َميّتٌ  ،فقال َ « :فوَ اللّه لل ّدْنيَا أَهْونُ عَلى اللّه مِ ْن هذا عََليْكُ ْم » رواه مسلم.
ي  :عن جانبيه  .و « الَسكّ » الصغي الُذُن .
قوله « كَتفَيْ ِه » أَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،ف َح ّرةٍ بالدينة ،
ضيَ اللّه عنه  ،قال ُ :كنْتُ َأمْشِي مَ َع الّنبِيّ صَلّى ا ُ
 -465وعن أب ذرّ رَ ِ
سرّن َأنّ ِعنْدِي مِثل أَحُدٍ
فَا ْسَتقْبَلنَا أَ ُحدٌ فقال  « :يا َأبَا ذَ ّر »  .قلت َ :لّبيْكَ يا رسول اللّه  .فقال  « :مَا يَ ُ
هذا ذَهبا تَ ْمضِي عََل ّي ثَلَثةُ َأيّا ٍم و ِعنْدِي ِمنْهُ دِينَارٌ  ،إِ ّل َشيْءٌ أَرْصُ ُدهُ لِ َديْنِ  ،إِلّ أَنْ أَقُو َل بِهِ ف ِعبَاد اللّه
هكَذَا َو َهكَذا » عن يَمِينهِ وعن شاله ومن خلفه  ،ث سار فقال ِ « :إنّ الَكثَرِي َن هُ ُم الَقَلّو َن يَومَ القيامةِ إِلّ
مَنْ قَا َل بالَالِ هكذَا وهكذا » عن يينهِ  ،وعن شالهِ  ،ومِنْ خَلفه « وَقَلي ٌل مَا هُ ْم »  .ث قال ل َ « :مكَانَك
خوّفْتُ َأنْ َيكُونَ
صوْتا َقدِ ا ْرتَفَعََ ،فَت َ
ل َتبْرَحْ َحتّى آتيَكَ »  .ث انْطَلَقَ ف َسوَادِ الّليْلِ حت َتوَارَى  ،فس ِم ْعتُ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َفأَ َردْتُ َأنْ آِتيَهُ فَذَكَرْتُ قوله  « :ل َتبْ َرحْ َحتّى آتيَكَ » فلم َأبْ َرحْ
أَ َح ٌد عَ َرضَ للّنبِيّ صَلّى ا ُ
ت منه َ ،فذَكَرْتُ له  .فقالَ « :وهَ ْل سَ ِم ْعتَهُ ؟ » قلت َ :نعَم ،
خوّ ْف ُ
َحتّى َأتَان َ ،فقُ ْلتُ  :لقد سَ ِم ْعتُ صَوتا تَ َ
لّنةَ  ،قلتُ َ :وِإنْ َزنَي َوِإنْ
ك ليُش ِركُ باللّه شَيئا دَخَ َل ا َ
ت مِنْ أُمتِ َ
قال  « :ذَاكَ جِبيلُ أَتان فقال  :مَن ما َ
سَ َرقَ ؟ قال َ :وِإنْ َزنَى َوِإنْ َس َرقَ » متف ٌق عليه  .وهذا لفظ البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :لو كان ل مِثلُ أُ ُحدٍ
 -466وعن أب هريرة رضي اللّه عنه  ،عنْ رسول اللّه صَلّى ا ُ
َذهَبا  ،لَسرّن َأنْ ل تَ ُمرّ عَل ّي ثَلثُ َليَا ٍل َوعِندِي منه شَيءٌ إلّ شَيءٌ أُرْصِدُه لِدَي ٍن » متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم  :انْ ُظرُوا إل م ْن َهوَ أَسفَ ُل منْكُ ْم وَل َتنْظُرُوا إل
صلّى ا ُ
 -467وعنه قال  :قال رسول اللّه َ
مَنْ فَوَقكُم ف ُهوَ أَجْدرُ أَن ل تَ ْزدَرُوا نعمةَ اللّه عَلْيكُمْ » متف ٌق عليه وهذا لفظ مسلمٍ .
وف رواية البخاري  « ،إِذا نَظَر أَ َحدُكُمْ إل مَنْ فُض َل عليهِ ف الا ِل وَالَلْقِ فلْينْظُرْ إل مَ ْن هو َأ ْسفَلُ ِمنْ ُه » .
صةِ  ،إِنْ
س عبْدُ الدّينَا ِر وَالدّ ْرهَ ِم وَالقطي َف ِة وَالَمِي َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َ « :ت ِع َ
 -468وعنه عن النب صَلّى ا ُ
ض » رواه البخاري .
أُع ِطيَ رضي َ ،وإِنْ لَ ْم يُعطَ لَ ْم يَ ْر َ

ت سبعِي مِنْ َأهْ ِل الصّ ّف ِة  ،ما مْنهُم رَجُلٌ عليه رداءٌ ِ ،إمّا
 -469وعنه  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :لقَدْ َرأَْي ُ
إِزَارٌ  ،وِإمّا كِسَاءٌ  ،قدْ ربطُوا ف َأ ْعنَاِقهِمْ  ،فَمْنهَا مَا يبْلُ ُغ نِصفَ السّاقَيْن  .ومْنهَا ما َيبْلُغُ ال َكعْبيِ  .فَيجْ َمعُهُ
بيدِه كراهَِيةَ أَ ْن تُرَى عوْرتُه » رواه البخاري .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :ال ّدْنيَا سِجْ ُن ا ُل ْؤمِنِ وجّنةُ الكَافِرِ» رواه مسلم
صلّى ا ُ
 -470وعنه قال  :قال رسول اللّه َ
.
ل عََليْ ِه وسَلّم بِ َمْن ِكبَيّ  ،فقال « :
 -471وعن ابن عمر  ،رضي اللّه عنهما  ،قال  :أَخَذ رسول اللّه صَلّى ا ُ
كُنْ ف ال ّدنْيا كَأنّكَ غريبٌ َ ،أ ْو عَابِرُ سبي ٍل » .
ح وإِذَا أَصْبحْت  ،فَل
وَكَانَ اب ُن عمرَ  ،رضي اللّه عنهما  ،يقول  :إِذَا َأمْسْيتَ  ،فَل َتنْتظِ ِر الصّبا َ
ك ومِ ْن حياتِك لِموتكَ  .رواه البخاري .
حتِكَ لرضِ َ
صّ
تْنتَظِ ِر الَساءَ  ،وخُذْ منْ ِ
ث َنفْسكَ بِطُول الْبقَاءِ
قالوا ف شرح هذا الديث معناه ل تَركَن إل ال ّدْنيَا ول َتتّخِ ْذهَا َوطَنا  ،ول تُحدّ ْ
شَتغِلْ فِيهَا بِما ل
ب ف غيْ ِر و َطنِهِ  ،ول تَ ْ
فِيهَا  ،وَل بال ْعِتنَاءِ ِبهَا  ،ول َتتَعَلّ ْق ِمنْهَا إ ّل بِما َيَتعَلّ ُق بِه الْغَرِي ُ
يشَتغِ ُل بِهِ الْغرِيبُ الّذِي يُريدُ الذّهاب إل أَهْلِهِ َ .وبِاللّهِ الّتوْفِيقٌ .
صلّى ا ُ
ل
 -472وعن أب الْعبّاس َسهْلِ ب ِن سعْدٍ السّاعديّ  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :جاءَ رجُلٌ إل النبّ َ
عََليْ ِه وسَلّم  :فقالَ  :يا رسول اللّه دُلّن عَلى ع َملٍ إِذا عَمِ ْلتُهُ أَحبّن اللّه َ ،وأَحبّن النّاسُ  ،فقال  « :ازْهَدْ ف
حبّكَ اللّه  ،وَا ْزهَدْ فِيمَا ِعنْ َد النّاسِ يُحبّكَ النّاسُ » حديثٌ حس ٌن رواه ابن مَاجَه وغيه بأَسانيد حسنةٍ
الدّنيا يُ ِ
.
 -473وعن النّعْمَانِ ب ِن بَشيٍ  ،رضيَ اللّه عنهما  ،قالَ  :ذَكَر عُمَ ُر بْ ُن الَطّاب  ،رضي اللّه عنه  ،ما
ج ُد مِنَ
ل عََليْ ِه وسَلّم يَ َظ ّل الَْي ْومَ َي ْلتَوي ما يَ ِ
أصاب النّاسُ مِنَ ال ّدنْيَا  ،فقال َ :لقَدْ َرَأيْتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل بِهِ ب ْطنَهُ  .رواه مسلم .
الدّقَل ما ْي ُ
ئ التّمْرِ .
« الدّقَ ُل » بفتح الدال الهملة والقاف  :رَدِ ُ

ل عََليْ ِه وسَلّم  ،وما ف بَيْت مِ ْن
 -474وعن عائشةَ  ،رضي اللّه عنها  ،قالت  :تُوّفيَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
َشيْ ٍء يَأْكُلُهُ ذُو َكبِدٍ إِلّ شَ ْط ُر شَعيٍ ف رَفّ ل َ ،فأَكَ ْلتُ ِمنْهُ َحتّى طَال عَليّ َ ،فكِ ْلتُهُ َف َفِنيَ  .متف ٌق عليه .
« شَطْرُ شَع ٍي » أَي َشيْء مِ ْن شَعيٍ  .كَذا فسّر ُه التّرمذيّ .
ت الَارثِ ُأمّ ا ُلؤْ ِمنِيَ  ،رضي اللّه عنهما  ،قال  :مَا تَ َر َك
 -475وعن عمر ب ِن الارِث أَخي ُج َويْرِية بنْ ِ
ل عََليْهِ وسَلّم ِ ،عنْ َد َموْتِهِ دِينَارا وَل ِد ْرهَما  ،ول َعبْدا  ،وَل َأ َمةً  ،وَل َشيْئا إِ ّل َبغَْلتَهُ
صلّى ا ُ
رسولُ اللّه َ
اْلَبيْضَا َء الّت كَان َيرْ َكبُهَا َ ،وسِلحَهُ َ ،وأَرْضا َج َعَلهَا لبْنِ السّبيِلِ صَدََق ًة » رواه البخاري .
ل عََليْهِ وسَلّم نَ ْلتَ ِمسُ
 -476وعن َخبّابِ ب ِن الَرَتّ  ،رضي اللّه عنه  ،قال هَاجَ ْرنَا مَعَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ب بن عَ َميْر ،
صعَ ُ
ت وَلَ ْم يأْكُ ْل مِنْ أَج ِر ِه َشيْئا ِ .مْنهُم ُم ْ
وَجهَ اللّه تعال َفوَقَعَ أَجْرُنا عَلى اللّه  ،فَ ِمنّا مَ ْن مَا َ
رضي اللّه عنه ُ ،قتِ َل َيوْمَ أُحُدٍ َ ،وتَ َركَ نَ ِم َرةًَ ،ف ُكنّا إِذَا غَ ّطيْنا بَا َرْأسَهُ ،بَدَتْ رجْلهُ َ ،وإِذَا غَ ّطيْنَا ِبهَا رِ ْجَليْهِ ،
جعَ َل عَلى رجْلي ِه َشيْئا مِ َن الِ ْذخِرِ ،
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،أنْ نُغَ ّطيَ َرْأسَهَُ ،ونَ ْ
بَدَا َرْأسُهُ َ ،فَأمَرَنا رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
و ِمنّا مَنْ َأيَْن َعتْ لَ ُه ثَ َم َرتُهُ َ .ف ُهوَ يَهدُبهَا ،متفقٌ عليه.
جتْ َوأَ ْدرَ َكتْ  .وقوله « :
« النّمِ َرةُ »  :كسَاء مَُل ّونٌ منْ صُوفٍ  .وقوله  « :أيَنعَت » أَيْ َ :نضَ َ
َيهْ ِدُبهَا » هو بفتح الباءِ وضم الدال وكسرها ُ .ل َغتَان  .أَيَْ :يقْ ِط ُفهَا وَيَْتنِيهَا َوهَ ِذ ِه اسِْتعَا َرةٌ لَا َفتَحَ اللّه َتعَال
عََلْيهِ ْم مِنَ ال ّدْنيَا َوتَمَكنُوا فيهَا .
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :لوْ
 -477وعن َسهْلِ ب ِن َسعْد السّاعديّ  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ضةٍ  ،مَا َسقَى كَافرا منْها شَ ْرَبةَ مَا ٍء » رواه الترمذي  .وقال حديث
ح َبعُو َ
كَانَت ال ّدْنيَا َتعْدِ ُل ِعنْدَ اللّه َجنَا َ
حسن صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول  « :أَلَ إِنّ
صلّى ا ُ
 -478وعن أب هُ َريْرَة رضي اللّه عنه  ،قال  :سعتُ رسولَ اللّه َ
ال ّدْنيَا مَ ْلعُوَنةٌ  ،مَلعون مَا فيها  ،إِلّ ذِ ْكرَ اللّه تعال  ،ومَا وَالَه وَعالا َومُتَعلّما » .
رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ .

ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل
صلّى ا ُ
 -479وعن َعبْدِ اللّه بنِ مسعودٍ  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :قال رسول اللّه َ
َتتّخِذُوا الضّْي َعةَ َفَت ْرغَبُوا ف ال ّدنْيا » .
رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ .
صلّى الُ عََليْهِ
 -480وعن عبدِ اللّه بنِ عمرو ب ِن العاصِ رضي اللّه عنهما  ،قال  :مَرّ عََليْنَا رسولُ اللّه َ
وسَلّم وَن ُن نُعالُ ُخصّا َلنَا فقال  « :ما هذا ؟ » َفقُ ْلنَا  :قَ ْد َوهِي َ ،فَنحْ ُن ُنصْلِحُه  ،فقال  « :ما أَرَى ا َلمْرَ
إِلّ َأعْجَ َل مِنْ ذلكَ » .
ي ومسلم  ،وقال الترمذيّ  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
ي بإِسناد البخار ّ
رواه أَبو داود  ،والترمذ ّ
ل عََليْهِ وسَلّم يقول :إِنّ
 -481وعن َك ْعبِ ب ِن ِعيَاضٍ  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :سعتُ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
ِلكُلّ ُأ ّمةٍ فتنةً  ،فِتَنةُ ُأمّت الَا ُل » رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
 -482وعن أب عمرو  ،ويقالُ  :أَبو عبدِ اللّه  ،ويقال  :أَبو َليْلى ُعثْمَانُ ب ُن َعفّانَ رضي اللّه عنه َ ،أنّ النبّ
ت يَسْ ُكنُهُ َ ،وَثوْبٌ ُيوَارِي
لصَال َ :بيْ ٌ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال َ « :لْيسَ لبْن آ َدمَ حَقّ ف سِوى هَ ِذهِ ا ِ
َ
ف الُبز  ،وَالَاءِ » رواه الترمذي وقال  :حديث صحيح.
َعوْ َرتَ ُه وَجِلْ ُ
خيّ يقول  :سَ ِم ْعتُ الّنضْر بْ َن شُ َميْ ٍل يقولُ  :اللفُ
قال الترمذي  :سعتُ أَبَا دا ُودَ سلَيمَانَ ب َن سَا ٍل البَ ْل ِ
لوَالِقِ
لبْزِ  .وقَالَ الرّاوِي  :الُرَا ُد بِ ِه ُهنَا ِوعَا ُء الُبزِ  ،كا َ
 :الُبزُ َليْس َمعَهُ إِدَامٌ  .وقَا َل  :غ ُيهُ ُ :ه َو غَلِيظُ ا ُ
وَالُرْجِ  ،واللّه أعلم .
 -483وع ْن عبْدِ اللّه بنِ الشّخّيِ « بكسر الشي والاءِ الشدد ِة العجمتي» رضي اللّه عنه َ ،أنّهُ قَالَ :
ل عََليْهِ وسَلّم و ُهوَ َيقْ َرأُ َ { :ألَاكُمُ الّتكَاثُرُ } قال « :يَقُو ُل ابنُ آدَم :مَال  ،مَال َ ،وهَل
ت النِّبيّ صَلّى ا ُ
َأَتيْ ُ
ك يَا ابن آد َم مِنْ مالِكَ إِلّ مَا أَكَلت َفأَفْنْيتَ  ،أو لبِستَ َفأَبَْلْيتَ َ ،أوْ َتصَدّ ْقتَ َفَأمْضيْتَ ؟» رواه مسلم .
لَ َ
 -484وعن عبدِ اللّه بن ُمغَفّلٍ  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :قال رجُلٌ للّنبِ ّي ص :يارسولَ اللّه  ،واللّه ِإنّي
ت تُحبّن
لُ ِحبّكَ  ،فقال  « :انْظُرْ ماذا َتقُولُ ؟ » قال  :وَاللّه ِإنّي لُ ِحبّكَ ،ثَلثَ مَرّاتٍ  ،فقال ِ « :إنْ ُكنْ َ

سيْل إل ُمْنَتهَاهُ » رواه الترمذي وقال حديث
حبّن مِنَ ال ّ
َفَأعِدّ لَلفقْر تِجْفافا ،فِإ ّن الفَقْر َأسْ َرعُ إل من يُ ِ
حسن.
جفَافُ » بكس ِر التاءِ الثنا ِة فوقُ وإسكان اليم وبالفاءِ الكررة َ ،و ُهوَ َشيْ ُء يَ ْلبِسُ ُه الفَرسُ ِ ،ليُّتقَى بِهِ
« التّ ْ
الَذَى  ،وََق ْد يَ ْلبَسُهُ ا ِلنْسَانُ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَا ِذْئبَان
 -485وعن كَعبِ بنِ مالكٍ  ،رضي اللّه عنه  ،قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
جَائعَانِ أُ ْرسِل ف َغنَم بأَفْسَدَ َلهَا مِنْ حِ ْرصِ الَرْ ِء على الا ِل وَالشـَرفِ لِدِينهِ » رواه الترمذي وقال :
حديث حسن صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم على حَصيٍ
صلّى ا ُ
سعُودٍ رضي اللّه عنه  ،قال  :نَامَ رسولُ اللّه َ
 -486وعن عبدِ اللّه بن مَ ْ
ك ِوطَاءً  ،فقال  « :مَال وَلَل ّدْنيَا ؟ مَا َأنَا ف ال ّدنْيَا إِلّ
َفقَا َم وَقَدْ َأثّرَ ف َجْنبِهِ  ،قُ ْلنَا  :يا َرسُو َل الّه ل ِو اتّخَ ْذنَا ل َ
ح َوتَرَ َكهَا » .
ج َرةٍ ثُمّ رَا َ
ت شَ َ
ح َ
َكرَاكبٍ ا ْستَظَ ّل تَ ْ
رواه الترمذي وقال  :حديث حسن صحيح
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :يَدْ ُخ ُل ال ُفقَرا ُء الَّنةَ
 -487وعن أب هريرة رضي اللّه عنه  ،قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
َقبْ َل ا َلغِْنيَا ِء بِخَمْسِماَئةِ عَامٍ » رواه الترمذي وقال  :حديث صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال« :
صيْن  ،رضي اللّه عنهم  ،عن النبّ صَلّى ا ُ
لَ
س  ،وعِمْرَانَ بن ا ُ
 -488وعن ابن َعبّا ِ
لنّةِ َف َرأَيْت أَكْثَرَ أَهِلهَا ال ُفقَراءَ  .وَاطَّل ْعتُ ف النّارِ َف َرَأيْتُ أَ ْكثَرَ َأهِْلهَا النّسا َء » متفقٌ عليه  .من
آطّل ْعتُ ف ا َ
رواية ابن عباس .
ورواه البخاري أيْضا من روايةِ عِ ْمرَان ب ِن الُصَيِ ..
ل عََليْ ِه وسَلّم قال ُ « :ق ْمتُ عَلى بَاب الَّن ِة
 -489وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ رضيَ اللّه عنهما  ،عن النبّ صَلّى ا ُ
ب النّار قَد ُأمِ َر بِهمْ إل النّا ِر »
ب الِ ّد مبُوسُونَ  ،غَيْرَ َأنّ أَصحَا َ
َ ،فكَانَ عَا ّم ُة مَنْ دَخََلهَا الَساكيُ  .وأَصَحَا ُ
متف ٌق عليه .

ضعَ َفةِ.
ظ وَال ِغنَى  .وقد سبق بيان هذا الديث ف باب فض ِل ال ّ
و « الَدّ » الَ ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :أَصْ َدقُ كَلِ َمةٍ قَاَلهَا شَاعِرٌ
صلّى ا ُ
 -490وعن أب هريرة  ،رضي اللّه عنه  ،عن الّنبِيّ َ
كَِل َمةُ َلبِيدٍ :
ل بَاطِلُ
أَل كُ ّل شيْءٍ ما خَل ا َ

متفقٌ عليه .

 -56باب فضل الوع وخشونة العيش
والقتصار على القليل من الأكول والشروب واللبوس وغيها من حظوظ النفس وترك الشهوات
قال اللّه تعال { :فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ،إل من
تاب وآمن وعمل صالا ،فأولئك يدخلون النة ول يظلمون شيئا } .
وقال تعال { :فخرج على قومه ف زينته ،قال الذين يريدون الياة الدنيا :يا ليت لنا مثل ما أوت قارون
إنه لذو حظ عظيم .وقال الذين أوتوا العلم :ويلكم! ثواب اللّه خي لن آمن وعمل صالا } .
وقال تعال { :ث لتسألن يومئذ عن النعيم } .
وقال تعال { :من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لن نريد ،ث جعلنا له جهنم يصلها مذموما
مدحورا }  .واليات ف الباب كثية معلومة.
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم مِنْ ُخبْ ِز َشعِيٍ
 -491وعن عائشةَ  ،رضي اللّه عنها  ،قالت  :ما شَبعَ آ ُل مُحمّدٍ َ
َي ْو َميْنِ ُمَتتَاِبعَيْنِ َحتّى ُقِبضَ  .متفقٌ عليه .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ُمنْذُ قَـ ِد َم الَدِين َة مِ ْن طَعا ِم البّ ثَلثَ َليَال ِتبَاعا َحتّى
حمّد َ
وف رواية  :مَا َشبِعَ آ ُل مُ َ
ُقبِض .
ت َتقُولُ  :وَاللّه يا ابْنَ أُ ْختِي ِإنْ ُكنّا َلَننْظُرُ إل
 -492وعن عُ ْر َوةَ عَنْ عائشة رضي اللّه عنها َ ،أّنهَا كَاَن ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم نارٌ .
الِل ِل ثّ الِللِ  .ثُ ّم الللِ ثلثةُ أَهِّلةٍ ف َشهْ َريْنِ َ .ومَا أُوقِدَ ف َأْبيَاتِ رسولِ اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
شكُمْ ؟ قالتْ  :ا َلسْوَدَانِ  :التّ ْم ُر وَالَاءُ إِلّ َأنّهُ قَدْ كَانَ لرسول اللّه َ
ُق ْلتُ  :يَا خَاَلةُ فَمَا كَانَ يُعِي ُ

ل عََليْهِ وسَلّم مِنْ
وسَلّم جِيا ٌن مِ َن ا َلنْصَـارِ  .وَكَاَنتْ َلهُ ْم َمنَاي ُح وَكَانُوا يُ ْر ِسلُونَ إل رسول اللّه صَلّى ا ُ
سقِينَا  .متفقٌ عليه .
أَلبانا َفيَ ْ
ي عَنْ أب هُرَيرةَ رضي اللّه عنه  .أَنه مَ ّر ِبقَوم بَيْنَ َأيْدِيه ْم شَاةٌ َمصْلِيةٌ  .فَ َد َع ْوهُ
 -493وعن أب سعيدٍ ال ْقبُر ّ
شعِيِ  .رواه
ل عََليْهِ وسَلّم من الدنيا و ْل يشْب ْع مِنْ ُخبْزِ ال ّ
صلّى ا ُ
َفأَب َأ ْن يَأْكُلَ  ،وقال  :خَرج رسول اللّه َ
البخاري .
شوِيةٌ .
« َمصِْلّيةٌ » بفتحِ اليم  :أَيْ  :مَ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم على ِخوَانٍ َحتّى مَات َ ،ومَا
 -494وعن أَنسٍ رضي اللّه عنه  ،قال  :لْ يأْكُل النِّبيّ صَلّى ا ُ
أَكَلَ خُبزا مرَقّقا َحتّى مَاتَ  .رواه البخاري.
وف روايةٍ له  :وَل َرأَى شَا َة سَمِيطا ِبعَْينِهِ قطّ .
ل عََليْ ِه وسَلّم وما يَجِدُ مِنْ
ت َنبِّيكُمْ صَلّى ا ُ
 -495وعن النّعمانِ بن بشيٍ رضي اللّه عنهما قال  :لقد َرَأيْ ُ
ل به بَ ْطنَهُ  ،رواه مسلم .
الدّقَ ِل ما يَ ْم ُ
الدّقَلُ  :تْرٌ رَدِيءٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم الّنقِيّ منْ ِحيَ
 -496وعن سهل بن سعدٍ رضي اللّه عنه  ،قال  :ما رَأى رُسولُ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم
ابْت َعثَهُ اللّه تعال حتّى َقَبضَهُ اللّه تعال  ،فقيل لَ ُه هَلْ كَانَ َلكُمْ ف عهْد رسول اللّه صَلّى ا ُ
ي ابْتَعثَهُ اللّه َتعَالَى َحتّى َقَبضُه اللّه
ل مِنْ ِح َ
خَ
ل عََليْ ِه وسَلّم ُمنْ َ
َمنَاخلُ ؟ قال  :ما رأى رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
حنَ ُه وَنْنفُخُهُ َ ،فيَطيُ ما طارَ  ،وما
شعِ َي غيَ منْخُولٍ ؟ قال ُ :كنّا نَطْ ُ
تعال َ ،فقِيلَ لهُ َ :كيْفَ ُكْنتُمْ تَأْكُلُونَ ال ّ
َبقِي ثَ ّريْناهُ  .رواه البخاري .
لوّارَى َ ،و ُهوَ :
لبْ ُز ا ُ
قوله  « :النّ ِقيّ »  :هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد اليا ِء  .و ُهوَ ا ُ
الدّ ْرمَكُ  ،قوله  « :ثَ ّرْينَاهُ » هُو بثا ٍء ُمثَّلَثةٍ  ،ثُمّ رَاءٍ مُشَدّ َدةٍ  ،ثُمّ يا ٍء ُمثَنّاةٍ مِنْ تت ثُ ّم نون  ،أَيْ  :بََللْناهُ
جنّاهُ .
وعَ َ

ت َي ْومٍ َأوْ َليَْلةٍ  ،فَإِذا
ل عََليْهِ وسَلّم ذا َ
صلّى ا ُ
 -497وعن أب هُريرةَ رضي اللّه عنه قال َ :خرَجَ َرسُولُ اللّه َ
ُه َو بِأَب بكْ ٍر وعُ َمرَ رضي اللّه عنهما  ،فقال  « :ما أَ ْخرَ َجكُمَا مِ ْن ُبيُوتِكُما ه ِذهِ السّا َعةَ؟» قال  :الُوعُ يا
رَسولَ اللّه  .قالَ َ « :وأََنا  ،والّذِي َنفْسِي ِبيَ ِدهِ  ،لَ ْخرَجَن الّذِي أَخْ َر َجكُما  .قُوما » فقَاما َمعَهُ َ ،فأَتَى
صلّى
ل مِ َن الَنْصارِ  ،فَِإذَا ُهوَ َلْيسَ ف بيتهِ  ،فََلمّا َرَأتْهُ ال َرَأةُ قاَلتْ  :مَرْحَبا َوَأهْلً  .فقال لا َرسُولُ اللّه َ
َر ُج ً
ستَعْذِبُ َلنَا الاءَ ِ ،إذْ جا َء ا َلْنصَاريّ َ ،فنَظَرَ إل َرسُولِ اللّه
ب يَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أَيْنَ فُلنٌ » قاَلتْ َ :ذهَ َ
اُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم وَصَا ِحَبيْهِ  ،ثُمّ قالَ :الَمْدُ للّه  ،ما أَحَ ٌد الَيوْمَ أَكْ َرمَ أَضْيافا ِمنّي فانْطَلقَ َفجَا َءهُ ْم ِبعِ ْذقٍ
َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :إيّاكَ
فِي ِه بُسْ ٌر وتَ ْمرٌ و ُرطَبٌ  ،فقال  :كُلُوا َ ،وأَخَ َذ الُ ْدَيةَ  ،فقال لَهُ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ك العِ ْذقِ وشَ ِربُوا  .فلمّا أَ ْن شَبعُوا وَ َروُوا قال رسولُ اللّه
وَالَلُوبَ » َف َذبَحَ َلهُمْ َ ،فأَكلُوا مِنَ الشّاةِ َومِنْ ذل َ
سأَلُ ّن عَنْ هذَا النّعي ِم َي ْومَ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم لَب بك ٍر وعُمَرَ رضي اللّه عنهما  « :وَالّذِي َنفْسي ِبيَ ِدهِ َ ،لتُ ْ
َ
القِيا َمةِ  ،أَ ْخرَ َجكُ ْم مِ ْن ُبيُوِتكُ ُم الُوعُ  ،ثُمّ لَ ْم َترْ ِجعُوا َحتّى أَصَابَكُ ْم هذا النّعِي ُم » رواه مسلم .
ق » بكسر العي وإسكان
ب  ،و ُهوَ الطّيبُ  .و « العِ ْذ ُ
سَتعْذبُ » أَيْ  :يَطْلبُ الا َء العَذْ َ
َقوْلُها  « :يَ ْ
سكّيُ  .و «
الذال العجمة َ :وهُو الكِبا َس ُة  ،وهِ َي الغُصْنُ  .و « الُدْيةُ » بضم اليم وكسرِها  :هي ال ّ
ب » ذاتُ اللبَن  .وَالسؤا ُل عَنْ هذا النعِيم سُؤا ُل تَعدِيد النّعَم ل سُؤا ُل توْبي ٍخ وَتعْذِيبٍ  .واللّهُ َأعْلَمُ
اللُو ُ
ي الّذِي َأَتوْ ُه ُهوَ َأبُو الَيْثمِ ب ُن الّتيّهان رضي اللّه عنه ،كَذا جا َء ُمبَينا ف روايةِ الترمذي وغيه .
وهذا النصارِ ّ
 -498وعن خالدِ ب ِن عُمَ َر العَدَويّ قال  :خَ َطَبنَا ُعْتَبةُ ب ُن غَزْوانَ  ،وكانَ َأمِيا عَلى الَبصْ َرةِ  ،فَحمِدَ اللّه
صبَاَبةٌ َكصُبابةِ
ت بصُ ْرمٍ  ،ووَلّتْ حَذّاءَ  ،وَلَ ْم َيبْ َق منها إِلّ ُ
وَأثْن عليْهِ  ،ثُمّ قَالَ َ :أمَا بعْدُ  ،فَِإنّ ال ّدنْيَا آ َذَن ْ
حضْ َرِتكُم فَِإنّهُ قَدْ ذُكِرَ
خيْ ِر ما بِ َ
الِنا ِء يتصابّها صا ِحبُها  ،وِإَنكُ ْم ُمنَْتقِلُونَ ِمنْها إل دارٍ ل زَوالَ لَا  ،فانَْتقِلُوا بِ َ
جبْتُمْ ،؟
لنّ  ..أََفعَ ِ
ي عاما ل يُدْركُ لَها َقعْرا  ،واللّهِ َلتُ ْم َ
ج َر يُ ْلقَى مِ ْن َشفِي َج َهنّمَ فَيهْوى فِيهَا َسْبعِ َ
لَنا َأنّ الَ َ
ظ مِنَ
ي عَلَيها َي ْو ٌم وهُوَ كَظِي ٌ
ي عاما  ،وََلَي ْأتِ ّ
وَلقَدْ ذُكِرَ َلنَا َأنّ ما َبيْ َن ِمصْرا َعيْ ِن مِ ْن مَصاري ِع الَّن ِة مَسيةَ أَ ْرَبعِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم مالَنا طَعامٌ إِ ّل وَ َرقُ الشّجَرِ  ،حت
الزّحامِ  ،وََلقَدْ رأَيتُن ساب َع سْب َعةٍ َمعَ َرسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
ت بِنصْفِها ،وَاتّزَر َسعْ ٌد بنِصفِها ،
ي َسعْدِ بنِ مالكٍ فَاتّزَرْ ُ
ش َققْتُها بيْن َوبَ َ
َقرِ َحتْ َأشْداقُنا  ،فاْلَتقَ ْطتُ ُبرْ َدةً ف َ
صبَحَ َأمِيا عَلى ِمصْ ٍر مِ ْن ا َل ْمصَارِ  .وإِن َأعُو ُذ باللّهِ أَنْ أَكْونَ ف نَفْسي عَظِيما
صبَ َح الَيوْم ِمنّا أَحَدٌ إِلّ أَ ْ
َفمَا أَ ْ
صغِيا  .رواهُ مسلم .
 .و ِعنْدَ اللّهِ َ

وله  « :آ َذَنتْ » ُه َو بَم ّد الَلِفِ  ،أَيْ َ :أعْلَ َمتْ  .وقوله ِ « :بصُ ْرمٍ »  :هو بضم الصاد  .أي :
بانْقطاعِها وَفَنائِها  .وقوله « ووَّلتْ حَذّاءَ » هو باءٍ مهمل ٍة مفتوحةٍ  ،ثُمّ ذال معجمة مشدّدة  ،ثُمّ أَلف
مدودَة  .أَيْ  :سَريعَة وَ « الصّبابةُ » بضم الصاد الهملة  :وهِي الب ِقّيةُ اليَسِيَةُ  .وقولُهُ َ « :يتَصابّها » هو
بتشديد الباءِ  .أَيْ ْ :ي َمعُها  .و الكَظِيظُ  :الكثيُ الُ ْمتَلئُ  .وقوله  « :قَ ِر َحتْ » هو بفتحِ القاف وكسر
الراءِ  ،أَيْ  :صارَتْ فِيهَا ُقرُوحٌ .
شةُ رضي اللّ ُه عنها كِساء َوإِزارا
 -499وعن أب موسى ا َل ْشعَريّ رضي اللّ ُه عنه قال  :أَخْ َر َجتْ لَنا عائِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ف هذين  .متفقٌ عليه.
غَلِيظا قاَلتْ ُ :قِبضَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
سهْمِ ف َسبِيلِ اللّهِ  ،وََلقَدْ
 -500وع ْن سَعد بن أب وَقّاصٍ  .رضيَ اللّه عنه قال ِ :إنّي َلوّ ُل العَربِ َرمَى بِ َ
ق الُبَْلةِ  .وَهذا السّمَرُ  .حَت ِإ ْن كانَ
ل عََليْ ِه وسَلّم ما َلنَا َطعَامٌ إِ ّل وَ َر ُ
صلّى ا ُ
كُنا َنغْزُو مَعَ رسولِ اللّهِ َ
أَ َحدُنا َلَيضَعُ كما َتضَ ُع الشاةُ مالَهُ خَلْطٌ  .متفقٌ عليه .
« الُبَْل ِة » بضم الاءِ الهملة وإِسكا ِن الباءِ الوحدةِ  :وهي والسّمُرُ َ ،نوْعا ِن َمعْروفانِ مِ ْن َشجَ ِر البَا ِدَيةِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم « :الّلهُمّ ا ْجعَلْ ر ْزقَ آلِ
 -501وعن أب هُ َريْ َرةَ رضي اللّه عنه  .قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
حمّدٍ قُوتا » متف ٌق عليه .
مُ َ
ي مَا يَسدّ ال ّرمَقَ .
قال أَهْلُ الّلغَة واْلغَرِيبِ  :م ْعنَى « قُوتا » أَ ْ
ت لعَتمِ ُد ِبكَبِدِي على
 -502وعن أب هُ َريْ َرةَ رضي اللّه عنه قال  :واللّه الذي ل إِلهَ إِ ّل ُهوَ ِ ،إنْ ُكنْ ُ
ت يوْما على طَرِيقهِمُ الذي
جرَ على بَطْن م َن الُوعِ  .وََلقَدْ َقعَدْ ُ
ض مِ َن الُوعِ  ،وإِنْ ُكْنتُ لشُدّ ال َ
الَ ْر ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،فَتبَسّمَ ِحيَ رَآنِي  ،وعَرَفَ ما ف وجْهي ومَا ف َنفْسِي ،
خرُجُو َن ِمنْهُ َ ،فمَ ّر النِّبيّ صَلّى ا ُ
يَ ْ
ثُمّ قال  « :أَبا هِرّ  »،،قلتُ َ :لّبيْكَ يا رسولَ اللّه ،قال « :الَ ْق » ومَضَى  ،فَاّتبَ ْعتُهُ  ،فدَ َخلَ فَا ْستَأْ َذنَ ،
َفأُ ِذنَ ل فدَ َخ ْلتُ  ،فوَ َجدَ َلبَنا ف قَدحٍ فقال « :مِنْ أَيْنَ هذَا الّلبَنُ ؟ » قالوا َ :أهْداهُ لَكَ فُلنٌ أَو فُلنة قال :
ص ّفةِ
ص ّفةِ فا ْد ُعهُمْ ل» .قال  :وأَهْ ُل ال ّ
ك يا رسول اللّه  ،قال  « :الق إِل َأهْل ال ّ
« أَبا هِرّ »،،قلتُ َ :لّبيْ َ
ف ا ِلسْلم  ،ل َيأْوُون عَلى َأهْلٍ  ،ول مَالٍ  ،ول على أَ َحدٍ ،وكانَ إِذَا َأتَتْهُ صدَق ٌة َب َعثَ ِبهَا إَِلْيهِمْ  .ولَمْ
أَضيَا ُ
ب ِمْنهَا َوأَشْرَ َكهُمْ فيها  ،فسَاءَن ذلكَ َف ُق ْلتُ  :وما هذَا
َيَتنَاوَلْ ِمْنهَا َشيْئا  ،وإِذَا َأتَتْ ُه هدّيةٌ أَرْسلَ إَِليْهِ ْم وأَصَا َ

ص ّفةِ ؟ ُكنْتَ أَ َحقّ أَن أُصِيب منْ هذا الّلبَ ِن شَ ْرَبةً َأتَ َقوّى ِبهَاَ ،فإِذا جاءُوا َأمَرنِي  ،ف ُكنْتُ أَنا
الّلبَنُ ف َأهْلِ ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم
ُأعْطِيهِمْ  ،وما عَسَى أَن يبُْلغَن منْ هذا الّلبَنِ  ،و ْل َيكُنْ م ْن طَا َعةِ اللّه وطَا َعةِ رسوله صَلّى ا ُ
سهُ ْم مِ َن اْلَبيْتِ قال  « :يا أَبا هِرّ » ،،
بدّ .فأَتيُتهُم ف َد َع ْوُتهُمْ  ،فأَ ْقبَلُوا واسْتأْذَنوا َ ،فأَ ِذ َن لُ ْم َوأَخَذُوا مَجَالِ َ
جعَلْت أُعْطِيهِ الرّجُلَ فيَشْرَبُ
ت اْلقَدَحَ َف َ
ك يا رسولَ اللّه  ،قال  « :خذْ َفأَعْ ِطهِ ْم » قال َ :فأَخَذْ ُ
قلتُ َ :لّبيْ َ
شرَبُ َحتّى يروَى  ،ثُ ّم يَرُ ّد عَل ّي اْلقَدحَ  ،حتّى انَْتهَيتُ
َحتّى يَ ْروَى  ،ثُ ّم ير ّد عل ّي الْقَ َدحَ َ ،فأُعطيهِ الخرَ َفيَ ْ
ضعَهُ على يَ ِدهِ َ ،فنَ َظرَ إِلّ َفَتبَسّمَ ،
ي اْل َقوْمُ كُّلهُمَْ ،فأَخَ َذ اْلقَدَحَ َفوَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،وَقَدْ َروِ َ
صلّى ا ُ
إِل الّنبِيّ َ
ك يا رسول اللّه قال َ « :بقِيتُ َأنَا َوَأْنتَ » قلتُ صَدَ ْقتَ يا رسولَ اللّه  ،قال
فقال  « :أَبا هِرّ » قلتُ َ :لّبيْ َ
ب » َحتّى
ب » فشَربْت  ،فما زال َيقُولُ  « :اشْرَ ْ
ب » َف َقعَدْتُ فَشَرْبتُ  :فقال  « :اشرَ ْ
 « :ا ْقعُدْ فَاشْرَ ْ
ُق ْلتُ  :ل وَالّذِي بعثكَ بالَقّ ما أَجِدُ لَهُ مسْلَكا  ،قال َ « :فأَرِن » فأَعطيْتهُ الْقَ َدحَ  ،فحمِدَ اللّه تعال ،
ب « ال َفضََلةَ» رواه البخاري .
َوسّى َوشَر َ
 -503وعن مُحَمّدِ ب ِن سِيينَ عن أب هريرةَ  ،رضي اللّه عنه  ،قال َ :لقَدْ رَأْيتُن وِإنِيّ لَخِرّ فِيما بَيْ َن ِمْنبَ ِر
شةَ رضي اللّه عنها َمغْشِيّا عََليّ  ،فَيجِيءُ الَائي  ،فَيضَعُ ِرجْلَهُ
ج َرةِ عائِ َ
رسولِ اللّه صلى ال عليه وسلم إل حُ ْ
عَلى ُعنُقي  ،وَيرَى َأنّي مَجْنونٌ وما ب مِن ُجنُونٍ  ،وما ب إِ ّل الُوعُ  .رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم و ِد ْرعُهُ م ْرهُوَن ٌة عِند
 -504وعن عائشةَ  ،رضيَ اللّه عنها  ،قَاَلتْ ُ :توُّفيَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
يهودِيّ ف ثَلثِيَ صاعا م ْن َشعِيٍ  .متفقٌ عليه .
شعِيٍ  ،ومشيتُ إِل الّنبِ ّي
ل عََليْ ِه وسَلّم دِرْع ُه بِ َ
 -505وعن أَنس رضي اللّه عنه قال َ :رهَ َن الّنبِيّ صَلّى ا ُ
حمّدٍ صــاعٌ ول
س ْعتُ ُه يقُولُ  « :ما أَصْبحَ ل ِل مُ َ
خةٍ  ،وََلقَدْ ِ
خبْ ِز شَعيٍ َ ،وإِهَاَل ٍة َسنِ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم بِ ُ
َ
س َعةُ َأْبيَاتٍ » رواه البخاري .
َأمْسَى َوِإّنهُم َلتِ ْ
خ ُة » بِالنون والا ِء العجمة َ ،وهِي :ا ُلَت َغيّرةُ .
« الِهَاَل ُة » بكسر المزة  :الشّحْمُ الذّائِبُ  .وَالسّنِ َ
ص ّفةِ  ،ما مِْنهُم رَج ٌل عَلَي ِه
ي مِنْ َأهْ ِل ال ّ
 -506وعن أب هُ َريْ َرةَ رضي اللّه عنه  ،قال  :لَقدْ َرَأْيتُ سبْع َ
ِردَاء ِ ،إمّا إِزا ٌر وِإمّا كِسَاءٌ  ،قَدْ ربطُوا ف أَ ْعنَاقِهم مِنهَا ما َيبْلُ ُغ نِصفَ السّاقيْنِ َ ،ومِنهَا ما يَبلُ ُغ الكَ ْعبَيِ ،
فيجمعُهُ بِيَ ِدهِ كَرا ِهيَةَ أَن ُترَى َعوْ َرتُهُ  .رواه البخاري .

ش ُوهُ لِيف
ل عََليْ ِه وسَلّم مِن أ َدمٍ ح ْ
 -507وعن عائشةَ رضي اللّه عنها قالت  :كَانَ فِرَاشُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
 .رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم إِذْ جاءَ َرجُ ٌل
 -508وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال ُ :كنّا ُجلُوسا مَعَ رسولِ اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :يَا أَخَا الَْنصَارِ ،
مِن ا َلنْصارِ  ،فسلّم علَيهِ  ،ثُمّ أَدب َر الَْنصَارِيّ  ،فقال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَ ْن يعُو ُدهُ مِْنكُمْ ؟
َكيْفَ أَخِي سعْدُ ب ُن عُبادةَ ؟ » فقال  :صَالٌ  ،فقال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ض َعةَ عشَر ما علَينَا نِعا ٌل وَل ِخفَافٌ  ،وَل قَلِنسُ ،ول قُ ُمصٌ نشي ف تلكَ
» فَقام وُقمْنا َمعَ ُه  ،ونَحْ ُن ب ْ
ل عََليْهِ وسَلّم َوأَصْحابُ ُه الّذِين
صلّى ا ُ
سبَاخِ َ ،حتّى ِجْئنَاهُ  ،فا ْسَتأْخَرَ َق ْومُ ُه مِنْ حوله حتّى دنَا رسولُ اللّهِ َ
ال ّ
مَعهُ  .رواه مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم أَنه قال َ « :خيْرُكُمْ قَرنِي
صلّى ا ُ
لصَيِ رضي اللّه عنهما  ،عن النب َ
 -509وعن عِمْرانَ ب ِن ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم مَ ّرَتيْن أو
صلّى ا ُ
 ،ثُ ّم الّذِينَ يل ُونَهم  ،ثُ ّم الّذِينَ يلُوَنهُم » قال عِمرَانُ  :فَمَا أَدري قال النب َ
شهَدُونَ َ ،ويَخُونُونَ وَل ُي ْؤتَ َمنُونَ َ ،وَينْذِرُونَ وَل يُوفُونَ ،
ثَلثا « ثُمّ يَكُونُ بَع َدهُمْ َق ْومٌ يشهدُو َن ول يُسْتَ ْ
َويَ ْظهَرُ فِيهمْ السّمَ ُن » متف ٌق عليه.
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :يا ابْنَ آدمَ ِ :إنّكَ إِنْ
 -510وعن أب أُمامة رضي اللّه عنه قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ك  ،ول تُلمُ عَلى َكفَافٍ ،وَابدأ بِمنْ تَعُو ُل » رواه الترمذي
َتبْذُل الفَضلَ َخيْرٌ لَكَ َ ،وأَن تُمْسِكهُ شرّ لَ َ
وقال  :حديث حسن صحيح .
صلّى الُ عََليْهِ
ي الَطْ ِميّ رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه َ
حصَ ٍن ا َلنْصارِ ّ
 -511وعن ُعبَيد اللّه بِن مِ ْ
ت يَومِهِ َ ،فكََأنّمَا حِيزَتْ لَهُ ال ّدنْيَا
وسَلّم  « :منْ أَصبح مِنكُمْ آمِنا ف سِ ْربِهِ  ،معاف ف جَسدِه  ،عِندهُ قُو ُ
بِحذافِيِها  .رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ .
« سِ ْربِ ِه » بكسر السي الهملة  ،أَي َ :نفْسِهِ  ،وقِيلَ  :قَومِه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :
صلّى ا ُ
 -512وعن عبدِ اللّه بن عمرو ب ِن العاصِ رضي اللّه عنهما  ،أَن رسول اللّه َ
َقدْ أَفَلَ َح مَن أَسَلمَ  ،وكَانَ رِزقُهُ َكفَافا  ،وََقّنعَهُ اللّه بِمَا آتَاهُ » رواه مسلم.

ل عََليْ ِه
صلّى ا ُ
حمّد َفضَاَلةَ ب ِن ُعبَيْد ا َلنْصَارِيّ رضي اللّه عنه َ ،أنّهُ سَ ِمعَ رسول اللّه َ
 -513وعن أب مُ َ
وسَلّم َيقُولُ  « :طُوبَى لِمَ ْن هُدِيَ إِل الِْسلم  ،وَكَا َن َعيْشهُ َكفَافا  ،وََقنِ َع » رواه الترمذي وقال  :حديثٌ
حسن صحيح .
ل عََليْهِ وسَلّم َيبِيتُ الّليَالِيَ ا ُلَتتَابِ َعةَ
صلّى ا ُ
 -514وعن ابن عباسٍ رضي اللّه عنهما قال  :كان رسولُ اللّه َ
شعِيِ .رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ
جدُو َن عَشاءَ  ،وَكَانَ أَ ْكثَرُ ُخبْ ِزهِمْ ُخبْز ال ّ
طَاوِيا َ ،وَأهْلُ ُه ل يَ ِ
صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم كَانَ إِذَا صَلّى بِالنّاسِ َيخِ ّر
 -515وعن فضَاَلةَ بنِ عَُبيْدٍ رضي اللّه عنه  ،أَن رسول اللّه صَلّى ا ُ
ص ّفةِ َحتّى َيقُو َل الَعْرَابُ ُ :هؤُلءِ مَجَانِيُ  ،فَِإذَا
ب ال ّ
لصَاصةِ َوهُمْ أَصْحا ُ
ِرجَا ٌل مِنْ قَا َمِتهِمْ ف الصّلةِ مِ َن ا َ
ل عََليْ ِه وسَلّم انْصَرفِ إَِليْهِمْ  ،فقال َ « :ل ْو َتعْلَمُونَ ما َلكُ ْم عِنْدَ اللّه تعال  ،لَ ْحَببْتُمْ
صلى رسول اللّه صَلّى ا ُ
َأنْ تَزْدادُوا فَاَق ًة وَحَا َجةً» رواه الترمذي  ،وقال حديثٌ صحيحٌ.
ص ُة »  :اْلفَاَقةُ والُوعُ الشّديدُ .
« الَصا َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم
 -516وعن أب كَر َي َة الِقْدامِ بن معْدِ يكَرِب رضي اللّه عنه قال  :سِعتُ رسول اللّه َ
سبِ ابن آدمَ أُكُلتٌ يُقِ ْمنَ صُ ْلبُهُ  ،فِإنْ كَانَ ل مَحاَلةَ ،
يقَولُ  « :مَا ملَ آد ِم ّي ِوعَاءً َشرّا مِ ْن بَطنِه  ،بِح ْ
فَثُلثٌ ل َطعَامِ ِه  ،وثُُلثٌ لِشرابِهِ َ ،وثُُلثٌ ِلَنفَسِهِ » .
ت » أَيْ  :لُقمٌ .
رواه الترمذي وقال  :حديث حسن  « .أُكُل ٌ
ي الارثيّ رضي اللّه عنه قال  :ذَ َكرَ أَصْحابُ رَسولَ اللّه
 -517وعن أب ُأمَا َمةَ إِيَاسِ ب ِن َثعَْلَب َة الَْنصَارِ ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أَل تَسْ َمعُونَ ؟ أَل
صلّى ا ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم يوْما ِعنْ َدهُ ال ّدْنيَا  ،فقال رسول اللّه َ
َ
تَسْ َمعُونَ ؟ ِإنّ اْلبَذَاذَة مِن الِيَان ِإ ّن الْبَذَا َذ َة مِ َن الِيَانِ» يعْن :الّتقَحّلَ  .رواه أبو داود .
س وَأمّا « التّقَحّلّ »
ي ا ُلعْج َمَتيْنِ َ ،وهِيَ رَثاَث ُة الَْيَئةِ َ ،وتَ ْركُ فَاخِرِ الّلبَا ِ
« اْلبَذَا َذةُ »  :بِاْلبَاءِ ا ُلوَحّد ِة وَالذّالَ ِ
س الِل ِد مِنْ خُشُوَن َة اْلعَْيشِ َ ،وتَ ْركِ التّرَفّهِ .
ف والاء  ،قال َأهْلُ الّلغَة  :ا ُلتَقَحّل ُ :هوَ الرّجُ ُل اْليَاِب ُ
َفبِاْلقَا ِ

ل عََليْهِ وسَلّم
صلّى ا ُ
 -518وعن أب عبدِ اللّه جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما قال َ :ب َعثَنَا رسولُ اللّه َ
َوَأمّرَ عَلَينَا َأبَا ُعَبيْ َدةَ رضي اللّه عنه  ،نتََلقّي عِيا ِلقُ َرْيشٍ  ،وَزّو َدنَا جِرَابا مِ ْن تَمْرٍ لَمْ يِدْ َلنَا غَيْ َرهُ َ ،فكَانَ َأبُو
صبِيّ  ،ثُ ّم نَشْرَبُ
ص ال ّ
صهَا َكمَا يَ َم ّ
ُعَبيْدةَ ُيعْطِينَا تَمْرةً تَ ْم َرةً َ ،فقِيل َ :كيْف ُكْنتُ ْم َتصَْنعُو َن ِبهَا ؟ قال  :نَ َم ّ
لبَطَ  ،ثُ ّم نَبُلّ ُه بِالَاءِ َفَنأْكُلُهُ .قال  :وانْطََل ْقنَا
ب ِبعِصيّنا ا َ
عَلَيهَا مِ َن الَاءِ َ ،فَت ْكفِينَا َي ْومَنَا إِل الّليْلِ  ،و ُكنّا َنضْرِ ُ
ح ِر ك َهيَْئ ِة ال َكثِيبِ الضخم َ ،فأَتْينَاهُ فَإِذا هِي دَاّب ٌة تُدْعى العَْنبَرَ ،
حرِ  ،فرُف َع لنَا على ساحِلِ البَ ْ
على ساَحِ ِل البَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،وف سبيلِ اللّه  ،وقَدِ
صلّى ا ُ
فقال َأبُو عَُبيْ َدةَ َ :ميَْتةٌ  ،ثُمّ قال  :ل  ،بلْ ْننُ رسُلُ رسُولِ اللّه َ
اضْ ُطرِرتْ فَكلُوا َ ،فأَقَ ْمنَا عَليْهِ َشهْرا َ ،ونَحْ ُن ثَلثُمائَة  ،حتّى سَ ِمنّا  ،ولقَدْ َرأَيتُنَا َن ْغتَرِفُ من و ْقبِ َعْينِهِ
باْلقِللِ ال ّدهْنَ وَنقْطَ ُع منْ ُه اْلفِدَرَ كَالّثوْرِ أَو كقَدْ ِر الّثوْرِ .
ضلَعا منْ أَضْلعِ ِه فأَقَا َمهَا ثُمّ
ب َعيْنِ ِه َوأَخَذَ ِ
ل فأَ ْقعَ َدهُم ف و ْق ِ
وَلقَدْ أَ َخ َذ ِمنّا َأبُو عُبيْ َدةَ ثَلَثةَ عَشَرَ رَ ُج ً
حِتهَا َوتَ َزوّ ْدنَا مِ ْن لْمِ ِه َوشَائِقَ ،فَلمّا قدِمنَا الدِيَنةَ َأَتْينَا رسول اللّه صَلّى الُ
َرحَلَ َأعْظَ َم َبعِيٍ َم َعنَا فمرّ م ْن تَ ْ
عََليْ ِه وسَلّم فَذكْ َرنَا ذلكَ له  ،فقال ُ « :هوَ رِ ْزقٌ أَ ْخرَجَهُ اللّه َلكُمْ َ ،فهَ ْل معَك ْم مِ ْن لْمِ ِه شَيء فَت ْطعِمُونَا ؟
ل عََليْ ِه وسَلّم مِنْهُ َفأَكَلَهُ  .رواه مسلم .
صلّى ا ُ
» َفأَرْس ْلنَا إل رسول اللّه َ
« الِرَابُ »  :وِعاء مِنْ ِجلْ ٍد َمعْرُوف َ ،وهُو بكَسِر اليم وفتحِها  ،والكسرُ أَفْصحُ  .قوله « :
ق شَجَرٍ َمعْرُوف تَأْكُلُ ُه الِبلُ  « .وَال َكثِيبُ » التّ ّل مِنَ ال ّرمْلِ « ،
ط » وَ َر ُ
صهَا » بفتح اليم « والَبْ َ
نَ َم ّ
ب »  :بفت ِح الواوِ وإِسكان القافِ وبعدهَا باء موحدةٌ  ،وَهُو نقرة العيْن « وَالقِللُ » الِرَارُ « .
والوَقْ ُ
والفِدَ ُر » بكسرِ الفاءِ وفتح الدال  :القِطعُ  « .رَحَ َل الَبعِيَ » بتخفيفِ الاءِ أيْ جعلَ عليه الرحْلَ .و «
اْل َوشَائق » بالشيِ العجمةِ والقافِ  :اللّحْمُ الّذي اقْتُطِ َع ليقَدّ َد ِمنْه  ،واللّه أعلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم إِل
ت يَزِيدَ رضي اللّه عنها قالت  :كانَ كُمّ قمِيصِ رسول اللّه صَلّى ا ُ
 -519وعن َأسْمَا َء بنْ ِ
صغِ رواه أبو داود  ،والترمذي  ،وقال  :حديث حسن .
الرّ ْ
ف والسّاعِدِ .
ي الكَ ّ
« الرّصْ ُغ » بالصادِ وال ّرسْغُ بالسيِ أَيضا  :هوَ ا ُلفْصِلُ ب ْ
ضتْ كُ ْدَيةٌ شَدي َدةٌ فجاءُوا إِل النبّ
حفِرُ َ ،فعَر َ
ق نَ ْ
 -520وعن جابر رضي اللّه عنه قال ِ :إنّا ُكنّا َيوْم الَنْ َد ِ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم فقالوا  :هَ ِذهِ كُ ْدَيةٌ َعرَضتْ ف الَنْ َدقِ  .فقالَ « :أنَا نَازِ ٌل » ثُمّ قَا َم وبَ ْطنُهُ معْصوبٌ
َ

ل عََليْهِ وسَلّم الِعْول  ،فَضرَب فعاد كَثيبا أَ ْهيَلَ
صلّى ا ُ
بِحَجرٍ  ،وَلَِبْثنَا ثَلَثةَ أَيّا ٍم ل نَذُوقُ َذوَاقا َ ،فأَخَ َذ النِّبيّ َ
َ ،أوْ َأهْيَمَ .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َشيْئا ماف
فقلتَ  :يا رسولَ اللّه ائْذَن ل إِل البيتِ  ،فقلتُ لمْ َرأَت َ :رَأْيتُ بِالّنِبيّ َ
شعِيَ َحتّى َجعَ ْلنَا اللحمَ
حْنتُ ال ّ
ق  ،وطَ َ
ت العَنَا َ
ك صبْرٌ ِف ِعنْ َدكَ شَيءٌ ؟ فقالت  :عِندِي َشعِيٌ َو َعنَاقٌ َ ،فذَبْ ُ
ذل َ
ت َتنْضِجُ .
ل عََليْ ِه وسَلّم وَالعجِيُ َق ْد انْكَسَ َر والبُ ْر َمةُ بيْ َن ا َلثَافِيّ قَد كَادَ َ
ف البُ ْرمَة  ،ثُمّ ِجئْتُ النبّ صَلّى ا ُ
ت ُ :ط َعيّمٌ ل َفقُمْ َأنْت يا رسولَ اللّه وَ َرجُلٌ َأوْ رَجُلنِ  ،قال  « :كَ ْم ُهوَ ؟» فَذَكَرتُ له فقال  « :كثِي
فقل ُ
ت » فقال  « :قُومُوا » فقام الُهَا ِجرُون وَا َلنْصَارُ
لبْ َز مِ َن التّنّورِ َحتّى آ َ
طيب  ،قُل َلهَا ل َتنْزِع البُ ْر َمةَ  ،ول ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم وَا ُلهَاجِرُونَ  ،وَا َلنْصا ُر وَمن َمعَهم  ،قالت
َ ،فدَخَ ْلتُ عليها فقلت َ :ويْحَكِ جَاءَ النبّ صَلّى ا ُ
لبْزَ  ،وَ ْيعَلُ عليهِ اللحمَ ،
جعَ َل َيكْسِ ُر ا ُ
 :هل سأَلَكَ ؟ قلتُ  :نعم  ،قال  « :ادْخُلوا وَل تَضَاغَطُوا » فَ َ
خمّ ُر البُ ْر َمةَ والّتنّورَ إِذا أَ َخ َذ ِمنْهُ َ ،وُيقَرّبُ إِل أَصْحَابِ ِه ثُ ّم َينْ ِزعُ َفلَ ْم يَ َز ْل َيكْسِ ُر َويَغْرفُ َحتّى َشِبعُوا ،
ويُ َ
َوَب ِقيَ مِنه  ،فقال « :كُلِي هذَا َوأَهدي  ،فَِإنّ النّاسَ أَصَاَبتْهُ ْم َمجَا َعةٌ » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم خَمَصا  ،فَاْن َكفَأْتُ إِل
صلّى ا ُ
وف روايةٍ  :قال جابرٌ  :لّا ُح ِف َر الَنْ َدقُ َرأَيتُ بِالنبّ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم خَمَصا شَدِيدا.
ت بِرسول اللّه صَلّى ا ُ
امْ َرأَت فقلت  :هل ِعنْ َدكِ َشيْء  ،فَِإنّي َرَأيْ ُ
شعِي َففَ َر َغتْ إل
ع مِ ْن َشعِيٍ  ،وََلنَا ُب َهيْ َمةٌ  ،داجِنٌ َفذَ ْبُتهَا َ ،وطَحنتِ ال ّ
َفأَ ْخرَ َجتْ إِلّ جِرابا فِيهِ صَا ٌ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،فقَالَتْ  :ل تفضحْن برسول
صلّى ا ُ
َفرَاغِي  ،وَقَ ّط ْعتُهَا ف بُرَمِتهَا  ،ثُ ّم وَّلْيتُ إل رسول اللّه َ
حْنتُ صَاعا
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ومن معَهُ  ،فجْئتُه فَسَارَ ْرتُهُ فقلتُ يا رسول اللّه َ ،ذبَحْنا ُبهَي َمةً َلنَاَ ،وطَ َ
اللّه َ
لنْدَق  :إِنّ
ل عََليْ ِه وسَلّم فقال  « :يَا َأهْلَ ا َ
ت َونَفَرٌ َمعَكَ َ ،فصَاحَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
مِ ْن َشعِيٍ َ ،فتَعالَ َأنْ َ
خبِ ُزنّ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :ل ُتنْزِلُ ّن ُب ْر َمتَكُ ْم وَل تَ ْ
صلّى ا ُ
ل بكُمْ » فقال النبّ َ
حّيهَ ّ
جابرا ق ْد صنَع ُسؤْرا َف َ
ل عََليْهِ وسَلّم يقْ ُدمُ النّاسَ َ ،حتّى ِجْئتُ امْ َرأَت فقالتْ
جْئتُ  ،وَجَا َء النِّبيّ صَلّى ا ُ
عجِيَنكُمْ َحتّى أَجيءَ »  .فَ ِ
ت الّذِي قُ ْلتِ َ .فأَخْ َر َجتْ عجينا فَبسَقَ فِي ِه وبا َركَ  ،ثُ ّم عَ َمدَ إِل بُ ْر َمتِنا َفَبصَقَ
 :بِك َوبِكَ  ،فقلتُ  :قَدْ َفعَ ْل ُ
َوبَا َركَ ،ثُمّ قال  « :ا ْدعُ خَاب َزةً ف ْلتَخْب ْز مَعكِ  ،وَاقْدَحِي مِ ْن ُب ْر َمتِكُم وَل َتنْزلُوها » َوهُمْ أَلْفٌَ ،فأُقْسِ ُم بِاللّه
خبَز كَمَا ُهوَ .
لَكَلُوا َحتّى تَركُو ُه وَانَحرَفُوا  ،وإِ ّن بُ ْر َمَتنَا َلَتغِطّ كَمَا ِهيَ َ ،وَأ ّن عَجِيَننَا لَي ْ

ص ْلَبةٌ
َقوْلُه  « :عَرَضَت كُ ْدَيةٌ »  :بضم الكاف وإِسكان الدال وبالياءِ الثناة تت َ ،و ِهيَ قِ ْط َع ٌة غَلِي َظةٌ ُ
ت تُرابا ناعِما َ ،و ُهوَ
ب » أَصْلُ ْه تَلّ ال ّرمْ ِل  ،والُرَا ُد ُهنَا :صَار ْ
ض ل َيعْمَ ُل فيها اْل َفأْسُ  « .وَالْ َكثِي ُ
مِ َن الَ ْر ِ
َم ْعنَى « َأهْيَ َل »  .و «ا َلثَاف »  :الَحْجَارُ الّت يَكُونُ عََلْيهَا القِدرُ .و « تَضَاغَطُوا »  :تَزَاحَمُوا  .و «
الَجا َعةُ »  :الُوعُ  ،وهو بفت ِح اليم  .و«الَمصُ » بفت ِح الاءِ العجمة واليم  :الُوعُ  .و « اْن َكفَأْتُ » :
ت وَرَ َج ْعتُ  .و«اْلُبهَي َمةُ » بضم الباءِ :تَصغي َبهْمَة َ ،و ِهيَ الْعنَاقُ بفتح العي و «الدّاجِنُ »  :هي الّت
اْنقََلبْ ُ
سؤْر »  :ال ّطعَام الّذِي يُ ْدعَى النّاسُ إََليْه َو ُهوَ بُالْفارِسّيةِ  ،و« َحّيهَل» أيَ:تعَالوا  .وََقوْلا «
أَِل َفتِ الْبيْتَ  .و «ال ّ
حَيتْ وخفي عَلْيهَا مَا
ك وَبكَ » أَي  :خَاصَ َمتْ ُه َو َسبّتْهُ َ ،لّنهَا ا ْعَتقْدَت َأ ّن الّذي عندهَا ل يَكفيهم  ،فَا ْستَ ْ
ب َ
ج َزةِ الظّاهِر ِة والَي ِة اْلبَاهِ َرةِ  « .بَس َق » أَي
ل عََليْ ِه وسَلّم مِنْ ه ِذهِ ا ُلعْ ِ
أَكَرَم اللّه سُبحانَ ُه وتعال بِهِ نَِبيّهُ صَلّى ا ُ
ق ثَلثُ ُلغَاتٍ  .و « عَمَد » بفتح اليم  :قصَد .و « اقْدَحي » أَي  :اغرِف ،
 :بصَقََ ،وُيقَالُ أَيضا  :بَز َ
صوْتٌ  .واللّه أعلم .
والِقْدَحةُ  :ا ِلغْرَفةُ  .و «َتغِطّ » أَي ِلغََليَاِنهَا َ
صلّى ا ُ
ل
حةَ ُل ّم سَُليْم  :قَد سَمعتُ صَوتَ رسول اللّه َ
 -521وعن أَنس رضي اللّه عنه قال  :قال أَبو طَلْ َ
ضعِيفا أَعرِفُ فِيهِ الُوعَ َ ،فهَل عِندَ ِك مِن شيءٍ ؟ فقالت َ :نعَمْ َ ،فأَخْرَ َجتْ أَقَرَاصا مِن شَعيٍ ،
عََليْ ِه وسَلّم َ
ت ثَوب وَ َر ّدتْن ِببَعضِه  ،ثُمّ أَرْسَلْتنِي إِل رسول اللّه
ح َ
ثُمّ أَ َخذَت خِمَارا َلهَا فََل ّفتِ الُب َز ِببَعضِه  ،ثُمّ د ّستْ ُه تَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم جالِسا ف الَسْجِدِ  ،و َمعَهُ
ت بِهِ َ ،فوَجَدتُ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،فَ َذهَب ُ
َ
حةَ ؟ » فقلت  :نَعم ،
ل عََليْهِ وسَلّم  « :أَ ْرسَلَكَ َأبُو طَ ْل َ
صلّى ا ُ
النّاسُ َ ،فقُمتُ عَلَيهِمْ  ،فقالَ ل رسولُ اللّه َ
ل عََليْهِ وسَلّم « :قُومُوا » فَانْ َطَلقُوا وَانْطََل ْقتُ َبيْنَ
فقال « :أَلِ َطعَام » فقلت َ :نعَم  ،فقال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ
حةَ  :يا ُأ ّم سُلَيمٍ  :قَد جَاءَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
حةَ َفأَخبَرتُهُ  ،فقال َأبُو طَلْ َ
أَيدِيهِم َحتّى جِئتُ َأبَا طَلْ َ
س وََلْيسَ عِنْ َدنَا ما نُ ْطعِ ُمهُمْ ؟ فقالتْ  :اللّ ُه وَرسُولُهُ َأعْلَمُ .
وسَلّم بالنّا ِ
ل عََليْهِ وسَلّم
صلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فأَقبَلَ رسولُ اللّه َ
فَان َطلَقَ َأبُو طَلْحةَ حتّى َل ِقيَ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :هَلُمّي ما عِن َدكِ يا ُأ ّم سَُليْمٍ » َفَأَتتْ بِذلكَ
َمعَه َحتّى دَخَل  ،فقال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
صلّى الُ
لبْزِ َ ،فَأمَ َر بِهِ رسولُ اللّه ف ُفتّ  ،و َعصَرَت عَلَيه ُأمّ سُلَي ٍم ُع ّكةً فَآ َد َمتْهُ  ،ثُمّ قال فِيهِ رسول اللّه َ
اُ
عََليْ ِه وسَلّم ما شَاءَ اللّه َأنْ يَقُولَ  ،ثُمّ قَالَ  « :ائذَن ِلعَشَ َرةٍ » َفأَ ِذنَ َلهُم َ ،فأَكَلُوا َحتّى َشِبعُوا ثُمّ َخرَجُوا  ،ث
قال  « :ائذَن ِلعَشَ َرةٍ » َفأَذنَ لم َ ،فأَكَلُوا حت شَِبعُوا  ،ث َخرَجوا  ،ثُمّ قال  « :ائ َذنْ ِلعَشَ َرةٍ» َفأَ ِذنَ لُم
حت أَكل ال َقوْمُ كُّلهُم َو َشِبعُوا  ،وَاْلقَ ْو ُم َسبْعونَ رَ ُجلً َأوْ ثَمَانُونَ  .متفق عليه.

ج عَشَ َرةٌ  ،حت ل َيبْ َق مِنهم أَ َحدٌ إِل دَ َخلَ َ ،فأَكَلَ حت َشبِعَ
وف روايةٍ  :فما زال يَدخُ ُل عشَ َرٌة َويَخْ ُر ُ
 ،ث َهيَّأهَا َفإِذَا هِي مِثُلهَا ِحيَ أَكَلُوا مِنها .
ل عََليْ ِه وسَلّم
ل ث أَكَلَ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
وف روايةٍ َ :فأَكَلُوا عَشَ َرةً عَشَرةً  ،حت َفعَلَ ذلكَ بثَمانِيَ رَ ُج ً
بعد ذلكَ وَأَهْ ُل البَيت َ ،وتَركُوا سُؤرا .
وف روايةٍ ّ :ث أفضَلُوا ما بََلغُوا جياَنهُم .
ل عََليْ ِه وسَلّم يوْما َف َوجَدتُهُ جَالِسا مع َ
وف روايةٍ عن أَنسٍ قال  :جِئتُ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم
صبَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ب بَ ْطنَهُ ِبعِصاَبةٍ  ،فقلتُ ِلبَعضِ أَصحَابِهِ ِ :ل َم عَ َ
ص َ
أَصحابِهِ  ،وَقد عَ َ
ب ْطنَهُ ؟ فقالوا  :مِ َن الُوعِ .
حةَ َ ،وهُوَ َز ْوجُ ُأمّ سُلي ٍم بنتِ مِلحَانَ  ،فقلتُ  :يَا أَبتَاه  ،قد َرَأيْت رسولَ اللّه
َف َذهَْبتُ إِل أب طَل َ
حةَ
سأَلتُ بَعضَ أَصحَابِهِ  ،فقالوا  :مِ َن الُوعِ َ .فدَخل َأبُو طَل َ
ب بطنَهُ ِب ِعصَاَبةٍ  ،فَ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم عَص َ
َ
صلّى الُ
على ُأمّي فقال  :هَل مِن شَيءٍ ؟ قالت  :نعم عِندِي كِسَ ٌر مِنْ خُب ٍز وَترَاتٌ ،فِإنْ جَا َءنَا رسول اللّه َ
عََليْ ِه وسَلّم َوحْدهُ أَشبَعنَاه  ،وإِن جَاءَ آخَرُ معه قَ ّل َعنْهمْ  ،وذَكَرَ تَمَامَ الَديث.

 -57باب القناعة والعفاف والقتصاد
ف العيشة والنفاق وذم السؤال من غي ضرورة
قال اللّه تعال { :وما من دابة ف الرض إل على اللّه رزقها } .
وقال تعال { :للفقراء الذين أحصروا ف سبيل اللّه ل يستطيعون ضربا ف الرض يسبهم الاهل
أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ل يسألون الناس إلافا } .
وقال تعال ( { :والذين إذا أنفقوا ل يسرفوا ول يقتروا ،وكان بي ذلك قواما } .
وقال تعال { :وما خلقت النس والن إل ليعبدون ،ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون } .
وأما الحاديث فتقدم معظمها ف البابي السابقي .وما ل يتقدم :
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :لَيس ال ِغنَي عَن كثْ َر ِة العَرضِ ،
صلّى ا ُ
 -522عن أب هُ َرْي َرةَ رضي اللّه عنه عن النب َ
وَلكِ ّن الغِنيَ ِغنَي النّفسِ » متفقٌ عليه .
« العَ َرضُ » بفتح العي والرا ِء ُ :هوَ الَالُ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َ « :قدْ أَفلَ َح مَنْ
 -523وعن عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما أَن رسول اللّه صَلّى ا ُ
َأسَلَمَ  ،وَرُ ِزقَ َكفَافا  ،وََقنّعَهُ اللّه با آتَا ُه » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم َفأَعطَان  ،ث
 -524وعن حَكيم بن ِحزَام رضي اللّه عنه قال َ :سأَْلتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
سخَا َوةِ
َسأَْلتُهُ َفأَعطَان  ،ث َسأَلْتُهُ َفأَعطَان  ،ث قال  « :يا حَكيمُ ِ ،إنّ هذا الَالَ َخضِرٌ ُح ْلوٌ ،فَمن أَ َخ َذهُ بِ َ
شبَعُ  ،والي ُد العُلَيا
ف َن ْفسٍ لَم ُيبَا َركْ ل ُه فيهِ  ،وكَانَ كَالّذِي َيأْكُ ُل ول يَ ْ
نَفس بُوركَ لَهُ فِيه َ ،ومَن أَخَ َذ ُه بِإِشرَا ِ
ك بالَقّ ل أَ ْر َزأُ أَحدا بَع َدكَ َشيْئا َحتّى
خَيٌ مِنَ اليَدِ السّفلَى » قال حَكيمٌ فقلتُ  :يا رسول اللّه وَالّذِي بَعثَ َ
أُفَا ِرقَ الدّنيَا َ ،فكَانَ َأبُو بكرٍ رضي اللّه عنه يَ ْدعُو حَكيما ِليُعطيَهُ العَطَاءَ َ ،فَيأْبَى أن َيقْبَ َل ِمنْ ُه َشيْئا  .ثُمّ ِإنّ
عُمر رضي اللّه عنه َدعَاهُ ِليُعطيهُ َ ،فَأبَى أَن يَقْبلَهُ  .فقال  :يا مَعشَ َر الُسْلميَ ُ ،أ ْشهِدُكُم عَلى حَكيمٍ َأنِي
س َبعْدَ
ض عَلَيه َحقّ ُه الّذِي قَسَمَهُ اللّه لَهُ ف هذا الْفيءِ  ،فَي ْأبَى أَن َيأْخُ َذهُ  .فََل ْم يَرْ َزأْ حَكيمُ أَحدا مِنَ النّا ِ
َأعْر ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َحتّى ُتوُف  .متفقٌ عليه .
الّنبِيّ صَلّى ا ُ

« يرْ َزُأ » برا ٍء ث زاي ث هزةٍ  ،أي ل يأْخُ ْذ مِن أَح ٍد َشيْئا  ،وأَصلُ الرّزْ ِء  :النّقصَانُ  ،أَي لَم ينْ ُقصْ
ف النّفسِ »  :تَ َطّلعُها وطَم ُعهَا بالشّيءِ  .و « سَخَا َو ُة الّن ْفسِ »  :هيَ
أَحَدا شَيئا بالَخ ِذ ِمنْهُ  .و « ِإشْرَا ُ
عد ُم ا ِلشَرَاف إِل الشّيءِ  ،والطّمَع فيه  ،والُبالةِ بِ ِه والشّرهِ .
ل عََليْ ِه
 -525وعن أب بُر َدةَ عن أب موسى الشعَريّ رضي اللّه عنه قال  :خَرَ ْجنَا مَعَ َرسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
وسَلّم ف غَز َوةٍ  ،ونْن ِسّتةُ َنفَ ٍر بْينَنَا َبعِي َن ْعَتقِبهُ َ ،فَنقِبتْ أَقدامُنا َ ،وَن ِقبَتْ قَ َدمِي َ ،وسَقَ َطتْ َأظْفاري َ ،ف ُكنّا
ب عَلى أَ ْرجُِلنَا الِ َرقَ  ،قالَ أَبو بُر َدةَ :
نَلُفّ عَلى أَ ْرجُلِنا الِ َرقَ  ،فَسُميت غَز َوةَ ذَاتِ الرّقاعِ لِما ُكنّا َن ْعصِ ُ
صنَ ُع ِبأَنْ أَذْكُرهُ  ،قالَ َ :كأَنّهُ كَ ِرهَ َأنْ
َفحَدّثَ أَبو مُوسَى ِبهَذا الَدِيثِ  ،ثُمّ كَ ِرهَ ذلكَ ،وقالَ  :ما كنْتُ أَ ْ
َيكُو َن َشيْئا مِ ْن عَمَلِهِ أَفْشاهُ  .متفقٌ عليه .
 -526وعن عمرو بن َتغْلِب بفتح التاءِ الثنا ِة فوقَ وإِسكان الغي العجمة وكسر الّلم رضي اللّه عنه َ ،أنّ
ل عََليْهِ وسَلّم ُأتِيَ بالٍ َأوْ سب فَقسّمهُ َ ،فَأعْطَى رجا ًل  ،وتَ َركَ رِجالً َ ،فبََلغَهُ َأنّ الّذِينَ
صلّى ا ُ
َرسُولَ اللّه َ
تَ َر َك عَتبُوا  ،فَحَ ِمدَ اللّه  ،ثُمّ َأْثنَى عَلَيهِ  ،ثُمّ قال َ « :أمَا بَعدُ َ ،فوَاللّه ِإنّي ُلعْطِي الرّجُ َل َوأَ َدعُ الرّجُلَ ،
ل مِ َن الّذِي ُأعْطِي  ،وَل ِكنّي ِإنّمَا ُأعْطِي أَقوَاما لِما أَرى ف قُلُوِبهِ ْم مِن الَزعِ والََلعِ ،
والّذِي أَ َدعُ أَ َحبّ إ ّ
ليْرِ ِ ،مْنهُمْ عَمْروُ ب ُن تَغِلبَ » قال عمرُو بنُ تَغِْلبَ :
َوأَكِلُ أَقْواما إِل ما ج َعلَ اللّه ف ُقلُوبِهِ ْم مِ َن الغِن وا َ
ل عََليْ ِه وسَلّم حُمْرَ الّنعَمِ  .رواه البخاري .
فَواللّهِ ما أُ ِحبّ أَن ل بِكلِمةِ َرسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
« اللَ ُع »  :هُو َأشَ ّد الَ َزعِ  ،وقِيل  :الضّجرُ .
ل عََليْهِ وسَلّم قالَ  « :اليدُ العُليا َخْي ُر مِ َن اليَ ِد
صلّى ا ُ
 -527وعن حَكيمِ بن حِزامٍ رضي اللّه عنه َأ ّن الّنِبيّ َ
ف يُعفّهُ اللّه  ،ومَ ْن يَسْتغْن ُي ْغنِهِ
سفْلى  ،وابْدَأ ب ْن َتعُولُ َ ،و َخيْ ُر الصّدََقةِ ما كان ع ْن ظَهْرِ غِن  ،ومَ ْن يَسْتعْف ْ
ال ّ
اللّه » متفقٌ عليه  .وهذا لفظ البخاري  ،ولفظ مسلم أَخصر.
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :ل
خرِ بنِ َحرْبٍ رضي اللّه عنه قال  :قال رسولُ اللّه َ
 -528وعن سفيانَ صَ ْ
سأََلتُهُ ِمنّي َشيْئا َوأَنا لَهُ كا ِرهٌ َ ،فُيبَا َركَ لَهُ
سأَلُن أَحَ ٌد ِمْنكُ ْم َشيْئاَ ،فتُخرِجَ لَ ُه مَ ْ
حفُوا ف السأََلةِ  ،فوَاللّه ل يَ ْ
تُ ْل ِ
فيما َأعْ َطْيتُهُ » رواه مسلم .

ج ِعيّ رضي اللّه عنه قالَ ُ :كنّا ِعنْدَ رسُولِ اللّه صَلّى ا ُ
ل
 529وعن أب عبدِ الرح ِن عَوف بن مالك ا َلشْ َ
ل عََليْهِ وسَلّم و ُكنّا حَدِيثي َعهْدٍ
صلّى ا ُ
س ْعةً َأوْ ثانيةً َأ ْو َسْب َعةً َ ،فقَال  :أَ َل ُتبَاِيعُونَ َرسُولَ اللّه َ
عََليْ ِه وسَلّم تِ َ
بِبيْ َعةٍ َ ،فقُلْنا  :قَدْ بايعْناكَ يا رسُولَ اللّهِ  ،ث قال  « :أل تبايعون رسول ال ؟ » فبسطنا أيدينا وقلنا قد
ت الَمْس
بايعناك يا رسول ال َف َعلَم َنبَاِيعُكَ ؟ قال  « :على أَ ْن َت ْعبُدُوا اللّه ول تُشْرِكُوا بِ ِه َشيْئا  ،والصَّلوَا ِ
ط َسوْطُ
ك النّفَرِ يَسْقُ ُ
ت َبعْضَ أُولِئ َ
س َشيْئا » فََلقَدْ َرأَي ُ
َوتِطيعُوا » َوأَسرّ كلمَة َخفِيةً  « :وَ َل تَسْأَلُوا النّا ِ
سأَلُ أَحَدا ُينَاوِلُهُ ِإيّاهُ رواه مسلم .
أَح ِدهِمْ فَما يَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َ « :ل َتزَالُ الَسأََلةُ ِبأَحَدِكُمْ حَت
 -530وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما أَنّ النبّ صَلّى ا ُ
يَلْقى اللّه تعال وَلْيسَ ف وَ ْجهِ ِه مُزْعةُ لَحْمٍ » متفقٌ عليه .
ي الهملة  :القِ ْطعَة .
« الُ ْز َعةُ » بضم الي ِم وإِسكانِ الزاي وبالع ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال وهو على الِنبِ  ،وَذَكَ َر الصّدَق َة والّت َعفّفَ عَنِ السأََلةِ :
 -531وعنه َأنّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
سفْلى » وَاليَد العُليا ِهيَ ا ُلْنفِقة  ،والسّفْلَى ِهيَ السّائِلَة .متفقٌ عليه .
« اليَد العلْيا َخْي ٌر مِ َن اليَدِ ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَ ْن َسأَ َل النّاس َتكَثّرا
 -532وعن أب هُريرة رضي اللّه عنه قال  :قال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ستَ ْكثِ ْر » رواه مسلم .
ستَقِلّ َأوْ ِليَ ْ
سأَلُ َجمْرا َ ،فلْي ْ
فَِإنّمَا يَ ْ
س َرةَ بنِ ُجنْدبٍ رضي اللّه عنه قال  :قال رسُولُ اللّه صلى اللّه عليه وآله وسَلّم ِ « :إنّ الَسأََلةَ
 -533وعن ُ
كَ ّد يكُدّ با الرّجُلُ و ْجهَهُ  ،إِلّ َأ ْن يَسأَلَ الرّجُ ُل سُلْطانا َأوْ ف َأمْر لبُدّ ِمنْ ُه » رواهُ الترمذي وقال  :حديث
حسن صحيح « الكَ ّد »  :الَدشُ وَن ُوهُ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ أَصاَبتْهُ فَاَق ٌة
 -534وعن ابن مسعودٍ رضيَ اللّه عنه قال  :قال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
َفَأنْزََلهَا بِالنّاسِ َل ْم تُسَدّ فاَقتُهُ َ ،ومَنْ َأنْزَلا باللّه َ ،فيُوشِكُ اللّه لَ ُه بِرِزقٍ عا ِجلٍ َأوْ آجِ ِل » رواهُ أبو داود ،
والترمذي وقال  :حديث حسن .
« يُوشكُ » بكسر الشي  :أَي يُس ِرعُ .

ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ تَ َكفّلَ ل أَن ل يسْأَلَ
صلّى ا ُ
 -535وعَ ْن َثوْبانَ رضيَ اللّه عنه قال  :قال رسُولُ اللّه َ
سأَلُ أَحَدا َشيْئا  ،رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيح
النّاسَ شَيْئا َ ،وَأتَ َكفّ ُل له بالَنّة ؟ » فقلتُ  :أَنا َ ،فكَانَ َل ي ْ
.
صلّى ا ُ
ل
صةَ بن الُخَا ِرقِ رضي اللّه عنه قال  :تَحمّلْت حَاَلةً َفَأَتيْتُ َرسُولَ اللّه َ
 -536وعن أب بِشْرٍ َقبِي َ
صةُ إِ ّن الَسأََلةَ ل
ك بِها » ثُمّ قال « :ياَ َقبِي َ
عََليْ ِه وسَلّم َأ ْسأَلُهُ فيها  ،فقال  « :أَقِمْ َحتّى َتأْتِينَا الصّدََقةُ فَنأْمُرَ ل َ
حمّلَ حاَلةً َ ،فحَّلتْ لَ ُه الَسْأََلةُ َحتّى يُصيبَها  ،ثُ ّم يُمْسِكُ  .ورجُلٌ أَصاَبتْهُ
حلّ إِلّ َلحَ ِد ثَلثَةٍ َ :رجُ ٌل تَ َ
تَ ِ
حةٌ ا ْجتَا َحتْ مالَهُ َ ،فحَّلتْ ل ُه الَسأََلةُ َحتّى ُيصِيبَ ِقوَاما مِ ْن عْيشٍ َ ،أوْ قال  :سِدادا مِ ْن َعْيشٍ  ،و َرجُلٌ
جائِ َ
سأَلةُ حتّى
أَصاَبتْهُ فاقَة  ،حَت يقُو َل ثلَثةٌ مِنْ ذَوي الِجَى مِنْ َق ْومِهِ َ :لقَدْ أَصَاَبتْ فُلنا فَاَقةٌ  ،فحّلتْ لَهُ ال ْ
حتٌ  ،يأَكُلُها
صةُ ُس ْ
ُيصِيبَ قِواما مِ ْن َعْيشٍ َ ،أوْ قالَ :سِدادا مِ ْن َعْيشٍ َ .فمَا سِواهُ ّن مِ َن الَسأََلةِ يا َقبِي َ
صا ِحبُها ُسحْتا » رواهُ مسلم .
« الماَلةُ » بفتح الاءِ َ :أ ْن َيقَعَ ِقتَا ٌل وَنوُ ُه بَي فَرِيقَيِ َ ،فيُصلحُ ِإنْسَا ٌن بيْنه ْم عَلى ما ٍل َيتَحَمّلُهُ وي ْلَت ِزمُهُ
حةُ »  :الَف ُة ُتصِيبُ ما َل الِنْسانِ  .و « القَوامُ» بكسر القاف وفتحها  :هوَ ما يقومُ
عَلى نفسه  .و « الائِ َ
بِهِ َأمْ ُر ا ِلنْسا ِن مِ ْن مَا ٍل ون ِوهِ و « السّدا ُد » بكسر السي  :مَا يَســــدّ حاجةَ ا ُل ْعوِ ِز ويَ ْكفِيهِ  ،و «
الفَاَقةُ »  :ال َفقْرُ  .و « الِجَى »  :العقلُ.
ي الّذِي
س الِسْكِ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َ « :لْي ِ
 -537وعن أب هريرة رضيَ اللّه عنه َأنّ رسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
ي الّذِي ل يِـ ُد ِغنًى يُغنِيهِ ،
ف عَلى النّاسِ تَ ُر ّدهُ الّلقْ َمةُ والّلقْمَتانِ  ،وَالتّ ْم َرةُ والتّمْرتَانِ  ،وَلَكِ ّن الِسْكِ َ
يطُو ُ
سأَلَ النّاسَ » متف ٌق عليه .
وَ َل ُيفْطَنُ لَهُ َ ،فُيتَص ّدقَ عََليْهِ  ،وَ َل َيقُومُ فَي ْ

 -58باب جواز الخذ من غي مسألة ول تطلع إليه
 -538عَنْ سالِ ب ِن عبدِ اللّهِ ب ِن عُمَ َر  ،عَنْ أَبيهِ عبدِ اللّه ب ِن عُ َم َر  ،عَ ْن عُمَرَ رضي اللّه عنهم قال  :كان
ل عََليْهِ وسَلّم ُيعْطِين العطَاءَ َ ،فأَقُولُ  :أَعط ِه مَن هو أَفقَرُ إِلَيهِ ِمنّي ،فقال  « :خُذهُ ِ ،إذَا
صلّى ا ُ
رسولُ اللّه َ

ت َتصْ َدقْ
خ ْذهُ فتَموّلْهُ فَإِن شِئتَ كُلْهُ  ،وإِن ِشئْ َ
ف ول سَائِلٍ  ،فَ ُ
ت َغيْ ُر مُشْرِ ٍ
جا َءكَ مِن هذا الَالِ شَيءٌ َ ،وَأنْ َ
ك » قال سالٌ َ :فكَانَ عَبدُ اللّه ل يسأَلُ أَحدا َشيْئا  ،وَل يَرُدّ شَيئا ُأعْطِيه  .متفقٌ
بِهِ َ ،ومَا ل ،فَل تُتِبعْهُ َنفْسَ َ
عليه .
ي  :متَطَلّعٌ إَِليْه .
ف » بالشي العجمة  :أَ ْ
« مشر ٌ

ث على الكل من عمل يده
 -59باب ال ّ
والتعفف به من السؤال والتعرّض للعطاء
قال اللّه تعال { :فإذا قضيت الصلة فانتشروا ف الرض وابتغوا من فضل اللّه } الية.
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :لنْ
 -539وعنْ أب عبدِ اللّه ال ّزَبيْرِ ب ِن العوّامِ رضي اللّه عنه قالَ  :قالَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
َيأْخُذَ أَ َحدُكُم أَحبُلَ ُه ثُ ّم َي ْأتِ َي الَبَلَ َ ،فَي ْأتِيَ بُ ْز َم ٍة مِن َح َطبٍ عَلى َظهِ ِرهِ َفيَبيعَهَا َ ،فَيكُفّ اللّه با َو ْجهَهُ َ ،خيْرٌ
لَ ُه مِنْ أَن يَسأَ َل النّاسَ  ،أَع َط ْوهُ َأوْ َمَنعُو ُه » رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :لنْ يتَ ِطبَ أَحَدُكُم
 -540وعن أب هُريرة رضي اللّه عنه قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
حُز َمةً على ظَهرِه َ ،خْيرٌ من أَ ْن يَسأَل أَحَدا َ ،فُيعُطيَه أَو يَنعَهُ » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :كان دَاوُ ُد عليهِ السّلمُ ل َيأْكُل إِلّ مِن عَم ِل يَ ِدهِ »
 -541وعنه ع ِن الّنبِيّ صَلّى ا ُ
رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :كَانَ زَ َك ِريّا عليه السّلمُ نّارا » رواه مسلم .
 -542وعنه أَن رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :مَا أَكَلَ أَحَ ٌد
صلّى ا ُ
 -543وعن الِقدَامِ بن َمعْدِ يكَربَ رضي اللّه عنه  ،عن النب َ
ل عََليْ ِه وسَلّم كان يَأْك ُل مِن عَمَ ِل يَ ِد ِه »
َطعَاما َخيْرا مِن َأنَ َيأْكُ َل مِن عمَ ِل يَ ِدهِ َ ،وإِ ّن نَبّ اللّه دَاوُدَ صَلّى ا ُ
رواه البخاري .

 -60باب الكرم والود والنفاق ف وجوه الي
ثقة بال تعال
قال اللّه تعال { :وما أنفقتم من شيء فهو يلفه } .
وقال تعال { :وما تنفقوا من خي فلنفسكم ،وما تنفقون إل ابتغاء وجه اللّه ،وما تنفقوا من خي يوف
إليكم وأنتم ل تظلمون } .
وقال تعال { :وما تنفقوا من خي فإن اللّه به عليم } .
سدَ إِلّ ف اثنتيِ:
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :ل حَ َ
 -544وعَ ِن ابنِ مسعودٍ رضي اللّه عنه  ،عن النب صَلّى ا ُ
سلّطَه عَلَى هََلكَتِهِ ف الَقّ  ،وَ َرجُ ٌل آتَاه اللّه ِحكْ َمةً َ ،ف ُهوَ يَ ْقضِي ِبهَا َوُيعَلّمُها » متفقٌ
َرجُ ٌل آتَاهُ اللّه مَالً  ،فَ َ
عليه .
لصَْلَتيْنِ .
يا َ
معناه َ :يَنبِغِي أَن ل يُغبَطَ أَ َحدٌ إِلّ على إحدَى هَاتَ ِ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :أَّيكُ ْم مَا ُل وَا ِرثِهِ أَ َحبّ إِليه مِن مَالهِ ؟ » قالُوا :
صلّى ا ُ
 -545وعنه قالَ  :قال رسولُ اللّه َ
يا رَسولَ اللّه  .ما ِمنّا أَحَدٌ إِ ّل مَالُهُ أَ َحبّ إِليه  .قال  « :فَِإ َن مَالَه ما َق ّد َم َومَا َل وَارِثهِ ما أَخّرَ » رواه
البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :اّتقُوا النّا َر وََلوْ بِشِقّ
 -546وعَن عَدِيّ بنِ حات رضي اللّه عنه أَن رسول اللّه صَلّى ا ُ
تَمَرةٍ » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم شَيئا قَطّ فقالَ  :ل  .متفقٌ
صلّى ا ُ
 -547وعن جابرٍ رضي اللّه عنه قال  :ما ُسئِل رسول اللّه َ
عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَا مِ ْن َي ْومٍ يُصبِ ُح
 -548وعن أب هُريرة رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ط مُمسكا
ط ُمنْفِقا َخلَفاَ ،وَيقُولُ الخَرُ  :الّلهُمّ أَع ِ
العِبادُ فِيهِ إِلّ مََلكَا ِن يَنْزِلنِ َ ،فَيقُولُ أَحَ َدهُمَا  :الّلهُمّ أَع ِ
تَلَفا » متف ٌق عليه .

ل عََليْ ِه وسَلّم قـال  « :قال اللّه تعال  :أنفِق يا ابْنَ آد َم ُيْنفَ ْق عََليْكَ »
 -549وعنه أَن رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم
صلّى ا ُ
ل َسأَلَ رسول اللّه َ
 -550وعن ْ عبد اللّ ِه بن عَمْرو بن العَاصِ رضي اللّه عنهُما أَنّ رَ ُج ً
ي الِسلمِ َخيْرٌ ؟ قال  « :تُ ْطعِمْ ال ّطعَامَ َ ،وَتقْ َرأُ السّل َم عَلى مَنْ عَرَ ْفتَ َومَنْ ل تَعْ ِرفْ » متف ٌق عليه .
 :أَ ّ
ح ُة ال َعنْز ما مِن
ل عََليْهِ وسَلّم  « :أَ ْربَعونَ خَصَلةً أَعلهَا َمنِي َ
صلّى ا ُ
 -551وعنه قال  :قالَ رسُولُ اللّه َ
لّنةَ » رواه البخاري .
عَام ٍل يعْملُ بَصَل ٍة منها رَجَا َء َثوَاِبهَا َوَتصْدِيقَ َم ْوعُو ِدهَا إِلّ َأدْخَلَهُ اللّه تعال ِبهَا ا َ
وقد سب َق بيان هذا الديث ف باب َبيَان كَث َر ِة طُرق الَيْرِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم « :يا ابْنَ
صلّى ا ُ
 -552عن أب ُأمَا َمةَ صُدَيّ ب ِن عَجْلنَ رضي اللّهُ عنه قال  :قال رسُولُ اللّه َ
سكَ ُه شَرّ لَكَ  ،وَل تُلمُ عَلى َكفَافٍ ،وَابْدْأ بِمَ ْن َتعُو ُل  ،واليَدُ
آ َدمَ ِإنّكَ إِن َتبْذُ َل ال َفضْلَ خَيٌ لَكَ  ،وإِن تُمْ ِ
سفْلَى » رواه مسلم .
العُليَا َخيْ ٌر مِ َن اليَدِ ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم عَلَى ا ِلسْل ِم شَيئا إِل
صلّى ا ُ
 -553وعن أَنسٍ رضي اللّه عنه قال  :ما ُسئِلَ رسُولُ اللّه َ
َأعْطاه  ،وََلقَدَ جَاءَه رَجُلٌ َفأَعطَاه غَنَما بَيَ َجبَلَيِ  ،فَرَ َجعَ إِل قَومِهِ َفقَالَ  :يَا َق ْومِ َأسْلِمُوا فَِإ ّن مُحَمدا ُيعْطِي
عَطَا َء مَ ْن ل يَخْشَى ال َفقْرَ َ ،وإِنْ كَانَ الرّجُلُ َليُسْلِ ُم مَا ُيرِيدُ إِلّ ال ّدْنيَا  ،فَمَا يَ ْلَبثُ إِلّ يَسِيا َحتّى َيكُونَ
ا ِلسْلمُ أَ َحبّ إِلَيه منَ ال ّدْنيَا َومَا عََلْيهَا  .رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَسْما َ ،فقُلتُ  :يا رسولَ اللّه
سمَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -554وعن عُمَرَ رضيَ اللّه عنه قال  :قَ َ
َل َغيْ ُر َهؤُلَءِ كَانُوا أَحَ ّق ب ِه ِمنْهُم ؟ قال  « :إِّنهُمْ َخيّرُون أَن يَسأَلُون باْلفُحشِ َفُأعْطيَهم َأ ْو ُيبَخّلُون  ،وَلَستُ
ِببَاخِ ٍل » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم َمقْفَلَ ُه مِن
صلّى ا ُ
 -555وعن ُجَبيْرِ ب ِن مُطعِم رضيَ اللّه عنه أَنه قال َ :بيْنَمَا ُه َو يسِيُ مَعَ الّنبِيّ َ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
ف الّنِبيّ َ
سأَلُونَهُ َ ،حتّى اضْطَرّوهُ إِل سَ ُم َرةٍ َفخَ َط َفتْ رِدَا َءهُ َ ،فوَقَ َ
ُحنَيْنٍ َ ،فعَِلقَ ُه ا َلعْرَابُ ي َ
جدُون بَخِيلً
وسَلّم فقال َ :أعْطُون ِردَائِي  ،فََلوْ كَانَ ل عَـ َددُ ه ِذهِ ال ِعضَا ِه َنعَما َ ،لقَسَ ْمتُهُ بَْيَنكُمْ  ،ث ل تَ ِ
وَل كَذّابا وَل َجبَانا » رواه البخاري .

جرٌ لَ ُه َشوْكٌ.
« َم ْقفَلَهُ » أَيْ حَال ُرجُوعِهِ  .وَ « السّمُ َرةُ » َ :شجَ َرةٌ  .وَ « ال ِعضَاهُ »  :شَ َ
صدََق ٌة مِنْ
صتْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :مَا َن َق َ
 -556وعن أب هُريرة رضيَ اللّ ُه عنه َأنّ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
مَالٍ َ ،ومَا زَادَ اللّ ُه عَبْدا ِب َع ْفوٍ إِ ّل عِزّا َ ،ومَا َتوَاضَعَ َأحَدٌ للّهِ إِلّ رََفعَهُ اللّ ُه عَ ّز وجلّ » رواه مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم
صلّى ا ُ
ش َة عُمرو بِ َن سَع ٍد الَنَاريّ رضي اللّه عنه أَنه سَع رسولَ اللّه َ
 -557وعن أب كَب َ
صدََقةٍ  ،وَل ظُِل َم عَبْدٌ
َيقُولُ  « :ثَلَثةٌ أُقْسِ ُم عَلَيهِ ّن َوأُحَ ّدُثكُم َحدِيثا فَا ْحفَظُوهُ  :مَا َن َقصَ مَا ُل عَب ٍد مِن َ
حوَهَا
صبَ َر عَلَيهَا إِلّ زَا َدهُ اللّ ُه عِزّا  ،وَل َفتَ َح عَبْ ٌد باب مَسأََلةٍ إِلّ َفتَحَ اللّه عََليْهِ باب َفقْرٍ َ ،أوْ كَلِ َم ًة َن ْ
مَ ْظلَ َمةً َ
َ .وأُ َح ّدثُكُم حَدِيثا فَا ْحفَظُوهُ  .قال ِإنّمَا ال ّدنْيَا لَ ْرَب َعةِ َنفَر:
عَبدٍ رَزَقَه اللّه مَا ًل َوعِلْما َ ،فهُو َيتّقي فِيهِ َربّهُ َ ،وَيصِلُ فِيهِ َرحِمَهُ َ ،وَيعْلَمُ للّهِ فِيهِ حَقا فَهذَا بأَفضَل الَنازل .
َو َعبْدٍ رَزَقَهُ اللّه عِلْما  ،وَلَ ْم يَرْزُق ُه مَالً َف ُهوَ صَا ِدقُ الّنّيةِ َيقُولُ  :لَو َأنّ ل مَالً لَع ِم ْلتُ بِعَمَل فُلنٍ َ ،ف ُهوَ
ِنّيتُهُ َ ،فأَ ْج ُرهُمَا َسوَاءٌ .
خبِطُ ف مالِهِ ِبغَي عِلمٍ  ،ل َيتّقي فِيهِ َربّ ُه وَل َيصِلُ َرحِمَهُ ،
َو َعبْدٍ رَزَقَهُ اللّ ُه مَالً  ،وَلَمْ ي ْرزُقْ ُه عِلْما  ،ف ُه َو يَ ْ
وَل يَعلَمُ للّهِ فِيهِ حَقا َ ،فهَذَا بأَ ْخَبثِ ا َلنَازِلِ .
َو َعبْدٍ لَمْ يرْزُقْهُ اللّه مَالً وَل عِلْما َ ،ف ُهوَ َيقُولُ َ :لوْ َأنّ ل مَالً َلعَ ِم ْلتُ فِيهِ ِبعَمَل فُلنٍَ ،ف ُهوَ ِنّيتُهُ ،
َفوِ ْز ُرهُمَا َسوَا ٌء » رواه الترمذي وقال  :حديث حسن صحيح .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :مَا َب ِقيَ مِنها؟»
 -558وعن عائشة رضي اللّه عنها َأّنهُمْ ذَبُوا شَاةً  ،فقا َل الّنِبيّ َ
قالت  :ما بقي مِنها إِلّ َكِت ُفهَا  ،قال  « :بَقِي كُّلهَا غَيَ َكِت ِفهَا» رواه الترمذي وقال حديث صحيح .
ومعناه َ :تصَدّقُوا با إلّ َكتِ َفهَا فقال َ :ب ِقيَتْ لَنا ف الخِرةِ إِلّ كَتفَهَا .
ل عََليْهِ وسَلّم :
 -559وعن أَسا َء بنتِ أب بكرٍ الصديق رضي اللّه عنهما قالت  :قال ل رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
« ل تُوكِي فَيوكِيَ اللّ ُه عََليْكِ » .

حصِيَ اللّه عَلَيكِ ،وَل تُوعِي فيوعِيَ اللّ ُه عََليْكِ »
وف روايةٍ « أَن ِفقِي أَو َأنْفَحِي أَو َأنْضِحِي  ،وَل تُحْصي َفُي ْ
متف ٌق عليه .
وَ « اْنفَحِي » بالاءِ الهملة  :هو بعن « أَن ِفقِي » وكذلك  « :أَْنضِحِي » .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :مَثَ ُل البَخِي ِل
 -560وعن أب هريرة رضي اللّه عنه أَنه سَمِع رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
والُْنفِقِ  ،كَ َمثَلِ َرجَُليْ ِن عََلْيهِمَا ُجبّتَانِ مِن حَديد مِ ْن ثْ ِدّيهِما إِل تَرَاقِيهمَاَ ،فأَمّا الُْنفِقُ  ،فَل ُينْفِقُ إِ ّل َسَبغَتْ ،
خ ِفيَ َبنَانَهُ َ ،وَت ْع ُفوَ َأثَ َرهُ َ ،وَأمّا البَخِيلُ  ،فَل يُرِيدُ َأ ْن ُينْفِ َق شَيئا إِلّ لَزَِقتْ كُلّ
َأ ْو وَفَرَتْ على جِل ِدهِ حت تُ ْ
حَ ْل َق ٍة َمكَاَنهَا َ ،فهُو ُيوَ ّس ُعهَا فَل َتتّسِ ُع » متفقٌ عليه .
خ ِفيَ رِجلَيهِ
لبّ ُة » الدّرعُ َ ،ومَعنَاهُ  :أَن الُْنفِقَ كُلّمَا َأنْفَ َق َسَبغَتْ َ ،وطَالَتْ حت تُ ّر وَرَا َءهُ َ ،وتُ ْ
وَ « ا ُ
وَأثَ َر مَشيهِ وخُطُواتِهِ .
ب َطيّبٍ  ،ول
س ٍ
ق ِبعِدْ ِل تَ ْم َرةٍ مِنْ كَ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :مَ ْن تَصَ ّد َ
صلّى ا ُ
 -561وعنه قال  :قال رسولُ اللّه َ
َي ْقبَلُ اللّهُ إِلّ ال ّطّيبَ فَِإنّ اللّه ي ْقبَُلهَا بِيَمِينِهِ  ،ثُ ّم يُ َربّيها ِلصَا ِحبَها  ،كَمَا ُي َربّي أَحَدُكُمْ فَُل ّوهُ حت َتكُو َن ِمثْلَ
الَبلِ »  .متفقٌ عليه .
« الفَُلوّ » بفتحِ الفاءِ وضم اللم وتشديد الواو  ،ويقال أَيضا  :بكسر الفا ِء وإِسكان اللم وتفيف الواو
 :وهو ا ُلهْرُ .
سمِعَ صَوتا ف
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  :بيْنَما رَجُ ٌل يَمشِي ِبفَل ٍة مِن الَرض  ،فَ َ
 -562وعنه عن النب صَلّى ا ُ
سَحَاَبةٍ  :اسقِ َحدِيقَةَ فُلنٍ َ ،فَتنَحّى ذلكَ السّحَابُ َفأَفْ َرغَ مَاءَهُ ف حَ ّرةٍ  ،فإِذا شرجة من تِلْكَ الشّراجِ َقدِ
حوّ ُل الَاءَ بِسحَاتِهِ  ،فقال له  :يا َعبْدَ اللّهِ
ك الاءَ كُلّهُ َفَتَتبّعَ الاءَ  ،فإِذا َرجُلٌ قَائِمٌ ف َحدِي َقتِ ِه يُ َ
ا ْستَو َعبَتْ ذلِ َ
ما اسْمُكَ قال  :فُلنٌ ،للسْمِ الّذِي سَمِعَ ف السّحَاَبةِ  ،فقال له  :يَا عَبْدَ اللّهِ لِمَ تَسْأَُلنِي عَ ِن اسْمِي ؟ َفقَال
صنَعُ فِيها ؟ فقال
 :إن سَ ِم ْعتُ صَوتا ف السّحَابِ الذي هذَا مَا ُؤهُ يقُولُ  :اسقِ حَدِي َقةَ فُلنٍ لسِكَ  ،فما َت ْ
ق بثُُلثِه  ،وآكُلُ أَنا وعِيال ثُلُثا  ،وأَردّ فِيها ثُلثَهُ .
ج مِنها َ ،فَأتّصَ ّد ُ
خرُ ُ
 :أَما إِذْ ُق ْلتَ هَذَا  ،فَإن َأنْظُرُ إِل ما يَ ْ
رواه مسلم .

سةُ ِحجَا َر ًة سَودَاءَ  « :والشّر َجةُ » بفتح الشي العجمة وإِسكان الرا ِء وباليم :
« الَ ّرةُ » الَرضُ الُ ْلبَ َ
ِهيَ مسِي ُل الاءِ .

 -61باب النهي عن البخل والشّحّ
قال اللّه تعال {:وأما من بل واستغن ،وكذب بالسن ،فسنيسره للعسرى ،وما يغن عنه ماله إذا
تردى } .
وقال تعال { :ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون } .
وأما الحاديث فتقدمت جلة منها ف الباب السابق.
ل عََليْهِ وسَلّم قالَ  :اّتقُوا الظّلْمَ  ،فَِإنّ الظّ ْل َم ظُلمَاتٌ
صلّى ا ُ
 -563وعن جابر رضي اللّه عنه َأنّ رسول اللّه َ
حلّوا
ي ْومَ القِيامَة  ،واّتقُوا الشّحّ  ،فَِإنّ الشّحّ َأهْلَكَ م ْن كانَ َقبَْلكُمْ َ ،حمََلهُم على أَن َس َفكُوا ِدمَاءَهم واست َ
مَحَا ِر َمهُم » رواه مسلم .

 -62باب اليثار الواساة
قال اللّه تعال {:ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بم خصاصة } .
وقال تعال { :ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيا } إل آخر اليات.
جهُودٌ ،
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم فقال  :إن مَ ْ
 -564وعن أب هُريرة رضي اللّه عنه قال  :جَاءَ رَجُلٌ إل الّنِبيّ َ
ت ِمثْلَ
ك بِالَ ّق ما عِندِي إِ ّل مَاءٌ  ،ثُمّ أَ ْرسَلَ إِل أُ ْخرَى َ .فقَاَل ْ
ض نِسائِهِ َ ،فقَالت  :والّذِي بَ َعثَ َ
فأَرسَلَ إِل بَع ِ
ل عََليْهِ
ك بِالَ ّق ما عِندِي إِ ّل مَاءٌ  .فقال النبّ صَلّى ا ُ
ذَلِكَ  ،حتّى ُقلْنَ كُلّه ّن مِثل ذَلِكَ  :ل وَالذِي بعثَ َ
ف هَذا الّليَْلةَ ؟ » فقال َرجُ ٌل مِن ا َلنْصارِ َ :أنَا يَا َرسُولَ اللّهِ  ،فَانْطََل َق بِهِ إِل ر ْحلِهِ ،
وسَلّم  « :من يُضِي ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم.
ضيْفَ رسولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
َفقَال لمْ َرَأتِهِ  :أَك ِرمِي َ :

وف رواية قال لم َرَأتِهِ  :هل عِنْ َد ِك شَيءٌ ؟ َفقَاَلتْ  :ل  ،إِلّ قُوتَ صِبيانِي قال  :عَلّليه ْم بِشَي ٍء وإِذا
ف وبَاتا
ضيْ ُفنَا َ ،فأَطفِئي السّرَاجَ  ،وأَريِهِ َأنّا َنأْكُلُ َ ،ف َقعَدُوا وأَكَ َل الضّي ُ
أَرَادُوا العَشَاءَ َ ،فَنوّميهِم  ،وإِذَا دَخَلَ َ
صنِي ِعكُمَا
جبَ اللّه مِن َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  :فقالَ « :لقَد عَ ِ
صلّى ا ُ
طَا ِويَيْنِ َ ،فلَمّا أَصْبح  ،غَدَا على الّنبِيّ َ
ِبضَي ِفكُمَا الّليَْل َة » متف ٌق عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :طَعَا ُم الْثنَيِ كاف الثّلثَ ِة  ،وطَعامُ الثّلَثةِ كاف
صلّى ا ُ
 -565وعنه قالَ  :قالَ رسولُ اللّه َ
الَرَب َعةِ » متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم قال َ « :طعَامُ الوَاحِد يَكفي الْثنَيْنِ ،
وف رواية لسلمٍ رضي اللّه عنه  ،عن النب صَلّى ا ُ
و َطعَامُ الثَْنيْ ِن َيكْفي الرَب َع َة وطَعَامُ الرْبع ِة يَكفي الثّمَاِنَيةَ » .
ل عََليْ ِه وسَلّم إِذ
صلّى ا ُ
حنُ ف َسفَ ٍر َم َع الّنِبيّ َ
 -566وعن أب سعي ٍد الُدريّ رضي اللّ ُه عنه قال  :بينَمَا نَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :
ف بَصَ َر ُه يَمِينا َوشِمَالً َ ،فقَال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
جعَلَ يَصْر ُ
جَاءَ رَ ُجلٌ على رَاحَِلةٍ لَهُ  ،فَ َ
مَنْ كَا َن َمعَهُ َفضْ ُل ظَهرٍ فَلَيعُدْ بِهِ عَلى مَ ْن ل َظهْرَ لَهُ َ ،ومَن كانَ لَهُ َفضْ ٌل مِن زَادٍ  ،فَلَيعُ ْد بِ ِه على مَن ل زَادَ
ف الَالِ مَا ذَكَرَ َحتّى َرَأْينَا أَنّهُ ل َحقّ لح ٍد ِمنّا ف َفضْ ٍل » رواه مسلم .
صنَا ِ
لَ ُه » َفذَكَ َر مِن أَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم ِببُرد ٍة
 -567وعن سَهلِ بنِ سعدٍ رضي اللّه عنه َأنّ ام َرَأةً جَاءَت إِل رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم مُحتَاجا إِلَيهَا َ ،فخَ َرجَ
سوَ َكهَا َ ،فأَ َخ َذهَا الّنبِيّ صَلّى ا ُ
مَنسُو َجةٍ  ،فقالت  :نَسَجتُها ِبيَديّ لكْ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم ف
سنَها َ ،فقَالَ « :نَعَ ْم » فَجلَس الّنبِيّ صَلّى ا ُ
سنِيهَا مَا أَح َ
إِلَينا َوِإّنهَا لزَا ُرهُ  ،فقال فُلنٌ اك ُ
ل عََليْهِ
سهَا الّنبِيّ صَلّى ا ُ
سْنتََ ،لبِ َ
الجِلسِ ،ثُمّ رَجَعَ َفطَواهَا  ،ثُمّ أَرسَ َل ِبهَا إَِليْهِ َ :فقَالَ لَ ُه ال َق ْومُ  :ما أَح َ
حتَاجا إِلَيها  ،ثُ ّم َسأَلتَهُ َ ،وعَلِمت َأنّ ُه ل يَرُ ّد سَاِئلً َ ،فقَالَ  :إن وَاللّ ِه ما َسأَْلتُهُ لْلبَسَها ِ ،إنّمَا َسأَلْتُهُ
وسَلّم مُ ْ
لِتكُونَ َك َفنِي  .قال َسهْلٌ  :فَكانت َك َفنَهُ  .رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :إنّ الشعَرِيي إِذَا
 -568وعن أب موسى رضي اللّه عنه قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ب وَاحدٍ  ،ثُ ّم اقتَسَمُوهُ َبْيَنهُم ف
أَرملُوا ف اْلغَ ْزوِ  ،أَو قَ ّل َطعَامُ ِعيَاِلهِم بالَدِيَنةِ َ ،ج َمعُوا ما كَانَ عِن َدهُم ف ثَو ٍ
ِإنَا ٍء وَاحِدٍ بالسّوّيةِ َفهُم ِمنّي َوَأنَا مِنهُم » متفقٌ عليه .
ب الفَرَاغَ .
« أَرمَلُوا » َ :ف َرغَ زَا ُدهُم  ،أَو قَارَ َ

 -63باب التنافس ف أمور الخرة والستكثار ما يُتََبرّ ُك فيه
قال اللّه تعال { :وف ذلك فليتنافس التنافسون } .
ب مِنهُ
شرِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ُأِتيَ بِشَرَابٍ  ،فَ َ
 -569وعن سهلِ بنِ سعدٍ رضي اللّه عنه أَن رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
َوعَن يَمِينِهِ غُلمٌ َ ،وعَن يسا ِر ِه ا َلشْيَاخُ  ،فقال لِ ْلغُلم َ « :أ َتأْ َذنُ ل أَن أُعْ ِط َي هُؤلءِ؟ َفقَا َل الغُلمُ  :ل وَاللّهِ
ل عََليْ ِه وسَلّم ف يَ ِدهِ  .متفقٌ عليه .
يا رسُولَ اللّه ل أُوثِ ُر ِبنَصيب مِنكَ أَحَدا َ ،فتَلّهُ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ضعَهُ َ ،وهَذَا الغُلمُ ُه َو ابنُ َعبّاسٍ رضي اللّه عنهما.
« تَلّ ُه » بالتاءِ الثناةِ فوق  ،أَيْ  :وَ َ
ب عليه السلم يَغتَسِلُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :بْينَا َأيّو ُ
 -570وعن أب هريرة رضي اللّه عنه عَ ِن الّنبِيّ صَلّى ا ُ
جعَلَ َأيّوبُ يَحِثي ف ثَوبِهَِ ،فنَادَاهُ َربّهُ عَزّ وَجلّ  :يَا َأيّوبُ  ،أَلَم أَكُنْ
خ ّر عََليْهِ َجرَا ٌد مِن َذ َهبٍ  ،فَ َ
عُريَانا  ،فَ َ
ك عمّا تَرَى ؟ ،قال  :بَلَى َوعِ ّزتِكَ ،وَلكِن ل ِغنَى ب عَن بَرَ َكتِكَ » رواه البخاري .
َأ ْغنَْيتُ َ

 -64باب فضل الغن الشاكر
وهو من آخذ الال من وجه وصرفه ف وجوهه الأمور با
قال اللّه تعال { :فأما من أعطى واتقى ،وصدق بالسن ،فسنيسره لليسرى } .
وقال تعال { :وسيجنبها التقى ،الذي يؤت ماله يتزكى ،وما لحد عنده من نعمة تزى ،إل ابتغاء وجه
ربه العلى ،ولسوف يرضى } .
وقال تعال { :إن تبدوا الصدقات فنعما هي ،وإن تفوها وتؤتوها الفقراء فهو خي لكم ،ويكفر عنكم
من سيئاتكم ،وال با تعملون خبي } .
وقال تعال {:لن تنالوا الب حت تنفقوا ما تبون ،وما تنفقوا من شيء فإن اللّه به عليم }  .واليات ف
فضل النفاق ف الطاعات كثية معلومة.

سدَ إِلّ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل حَ َ
 -571وعن عبدِ اللّهِ بنِ مسعودٍ رضي اللّه عنه قال  :قالَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ف اثََنَتيْنِ  :رَجُ ٌل آتَاهُ اللّ ُه مَالً  ،فَسَلّطَ ُه على هَل َكتِهِ ف الَقّ  .ورَجُ ٌل آتَاه اللّهُ ِحكْ َمةً فُهو يَقضِي بِها
َوُيعَلّ ُمهَا » متف ٌق عليه وتقدم شرحه قريبا .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال  « :ل حَسَد إِلّ ف اثَنتَي :
 -572وعن ابْنِ عمر رضي اللّه عنهما عن النب َ
َرجُ ٌل آتَاهُ اللّه القُرآنَ  ،فهو يَقُو ُم بِهِ آنَاءَ اللّيل وآنَا َء النّهارِ  .وَ َرجُ ٌل آتَاهُ اللّه مَا ًل  .فه َو ُينْفِق ُه آنَاءَ الّليْ ِل وآنَاءَ
النّهارِ » متف ٌق عليه  « .النَاءُ » السّاعَاتُ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  .فقالوا :
 -573وعَن أب هُريرة رضي اللّه عنه َأنّ ُفقَرَاءَ ا ُلهَا ِجرِينَ َأتَوْا رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
ت العُلَى  .والّنعِي ِم ا ُلقِيمِ َ .فقَال  « :ومَا ذَاكَ ؟ » َفقَالُوا ُ :يصَلّونَ كمَا ُنصَلّي ،
َذهَبَ َأهْلُ ال ّدثُو ِر بِالدّرَجا ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم
وَيصُومُونَ كمَا َنصُومُ َ .ويََتصَدّقُونَ ول َنَتصَ ّدقُ  ،ويَعِتقُونَ ول نَعتقُ فقال رسول اللّه صَلّى ا ُ
سِبقُونَ بِهِ مَ ْن َبعْدَكُ ْم وَ َل َيكُونُ أَحَدٌ أَ ْفضَ َل ِمْنكُم إِلّ
 « :أَفَل ُأعَلّ ُمكُ ْم شَيئا تُدرِكُونَ بِ ِه مَ ْن سَبقَكُ ْم  ،وتَ ْ
صَن ْعتُم ؟ » قالوا  :بَلَى يا رسولَ اللّه  ،قَالَ  « :تُسبحُونَ  ،وتمَدُونَ وتُ َكبّرُونَ ُ ،دبُر كُلّ
صنَ َع مِثلَ ما َ
مَنْ َ
ل عََليْهِ وسَلّم َ ،فقَالُوا  :سِعَ إِ ْخوَانُنَا
صلّى ا ُ
ي َم ّرةً » فَ َرجَعَ ُفقَرَا ُء الُهَا ِجرِينَ إِل رسولِ اللّه َ
صَلة ثَلثا وثَلثِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ذلك َفضْلُ اللّ ِه ُي ْؤتِيهِ مَن
َأهْ ُل الَموَا ِل بِمَا فَع ْلنَا َ ،ف َفعَلوا ِمثْلَهُ ؟ َفقَالَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
يشَا ُء » متفقٌ عليه  ،وهذا لفظ روايةِ مسلم .
« ال ّدثُورُ »  :الَموا ُل الكَثِ َيةُ  ،واللّه أعلم .

 -65باب ذكر الوت وقصر المل
قال اللّه تعال { :كل نفس ذائقة الوت ،وإنا توفون أجوركم يوم القيامة ،فمن زحزح عن النار
وأدخل النة فقد فاز ،وما الياة الدنيا إل متاع الغرور } .
وقال تعال { :وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ،وما تدري نفس بأي أرض توت } .
وقال تعال { :فإذا جاء أجلهم ل يستأخرون ساعة ،ول يستقدمون } .
وقال تعال { :يا أيها الذين آمنوا ل تلهكم أموالكم ول أولدكم عن ذكر اللّه ،ومن يفعل ذلك

فأولئك هم الاسرون ،وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأت أحدكم الوت فيقول :رب لول أخرتن إل
أجل قريب فأصدق وأكن من الصالي ،ولن يؤخر اللّه نفسا إذا جاء أجلها ،وال خبي با تعملون } .
وقال تعال { :حت إذا جاء أحدهم الوت قال :رب ارجعون لعلي أعمل صالا فيما تركت .كل إنا
كلمة هو قائلها ،ومن ورائهم برزخ إل يوم يبعثون ،فإذا نفخ ف الصور فل أنساب بينهم يومئذ ول
يتساءلون .فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الفلحون ،ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم
ف جهنم خالدون ،تلفح وجوههم النار ،وهم فيها كالِحُون .أل تكن آيات تتلى عليكم فكنتم با
تكذبون! } إل قوله تعال { قال كم لبثتم ف الرض عدد سني؟ قالوا :لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل
ل لو أنكم كنتم تعلمون ،أفحسبتم أنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ل
العادين .قال :إن لبثتم إل قلي ً
ترجعون؟! } .
وقال تعال { :أل يأن للذين آمنوا أن تشع قلوبم لذكر اللّه وما نزل من الق ،ول يكونوا كالذين
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم المد فقست قلوبم ،وكثي منهم فاسقون }  .واليات ف الباب
كثية معلومة.
ل عََليْ ِه وسَلّم بِمن ِكبِي َفقَالَ « :كُنْ
 -574وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال  :أَ َخذَ رَسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ف ال ّدنْيَا َكَأنّكَ غَرِيبٌ أَو عاب ُر َسبِيلٍ » وَكَانَ ابْ ُن عُ َمرَ رضي اللّه عنهما يقول  :إِذا أَمسَيتَ ،فَل َتْنتَظِرِ
ك لَوتِكَ » رواه
حتِكَ َلمَرَضِك َومِن َحيَاتِ َ
صّ
حتَ  ،فَل َتْنتَظِ ِر الَسَاءَ  ،وخذ مِن ِ
صبَ ْ
صبَاحَ َ ،وإِذَا أَ ْ
ال ّ
البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ما حَ ّق امْرِي ٍء مُسِلمٍ لَ ُه شَيءٌ يُوصِي فِي ِه  .يبِيتُ
 -575وعنه َأنّ رسول اللّه صَلّى ا ُ
َليَْلَتيْنِ إِ ّل َووَصِّيتُ ُه َمكْتُوَبةٌ ِعنْ َدهُ » متف ٌق عليه  .هذا لفظ البخاري .
ت عََليّ َليَْل ٌة مُن ُذ سَمِعتُ رسولَ اللّه
ت ثَلثَ َليَا ٍل » قال ابن عمر  :مَا مَرّ ْ
وف روايةٍ لسلمٍ َ « :يبِي ُ
صّيتِي .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال ذلِكَ إِلّ َو ِعنْدِي وَ ِ
َ
ل عََليْ ِه وسَلّم خُطُوطا فقال  « :هَذا الِنسَانُ
صلّى ا ُ
ط الّنِبيّ َ
 -576وعن أَنس رضي اللّه عنه قال َ :خ ّ
ط الَقْرَبُ » رواه البخاري .
َوهَذا أَجَلُهُ َ .فَبْينَما هو كَذَلِكَ إِذ جَا َء الَ ّ

صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم خَطّا ُم َربّعا  ،و َخطّ خَطّا ف
ط الّنِبيّ َ
 -577وعن ابن مسعُودٍ رضيَ اللّه عنه قال  :خَ ّ
صغَارا إِل هَذَا الّذِي ف ال َوسَطِ مِنْ جَاِنبِهِ الّذِي ف الوَسَطِ َ ،فقَالَ « :
اْل َوسَطِ خَارِجا منْهُ  ،وَخَطّ خُططا ِ
ط الصّغَارُ
ط بِ ِه َوهَذَا الّذِي ُهوَ خَارِجٌ َأمَلُ ُه َوهَ ِذهِ الُخطَ ُ
هَذَا الِنسَانُ َ ،وهَذَا أَ َجلُ ُه مُحِيطا بِهِ أو قَد أَحَا َ
ا َلعْراضُ  ،فَِإنْ أَخْ َطَأهُ هَذَا َ ،نهَشَ ُه هَذا َ ،وِإنْ أَخْ َطَأهُ هَذا َنهَشَهُ هَذا » رواه البخاري َ .وهَ ِذهِ صُو َرتَهُ :
الجل -العراض -المل
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :بَادِرُوا بِالَعْمَا ِل َسبْعا،
 -578وعن أب هريرة رضيَ اللّه عنه َأنّ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
هَل َتْنتَظِرُونَ إلّ َفقْرا ُمنْسِيا  ،أَو ِغنَى مُطغِيا َ ،أوْ َمرَضا مُفسِدا  ،أو هَرَما ُم َفنّدا ،أَو مَوتا مُجْهزِا  ،أَو
الدّجّالَ  ،فَشَ ّر غَاِئبٍ ُيْنتَظَرُ َ ،أوِ السّا َعةَ وَالسّا َعةُ أَ ْدهَى وَأمَرّ ؟ » ،رواهُ الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :أَكْثِرُوا ذِ ْك َر هَا ِذمِ اللّذّاتِ » يَعن ا َلوْتَ  ،رواه
صلّى ا ُ
 -579وعنه قالَ  :قالَ رسولُ اللّه َ
الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ .
ب ثُلثُ الّليْلِ ،قامَ
ل عََليْ ِه وسَلّم إِذا َذ َه َ
 -580وعن أب بن كعب رضي اللّ ُه عنه  :كانَ رَسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
فقالَ  « :يا أَيها النّاسُ اذْكُرُوا اللّه جَاءَتِ الرَا ِج َف ُة تَْتَب ُعهُا الرّادَِفةُ ،جا َء الَوْتُ با فِيهِ  ،جا َء ا َلوْتُ با فِيهِ »
ت » قُ ْلتُ ال ّربُعَ ؟
ك مِن صَلت ؟ قال « :ما ِشئْ َ
قلتُ  :يا َرسُولَ اللّهِ إن أكْثِ ُر الصّل َة عََليْكَ َ ،فكَمْ أَ ْجعَلُ ل َ
ك » ُقُلتُ  :فَالّنصْفَ ؟ قالَ « ما ِشْئتَ  ،فِإنْ ِزدْتَ فهو خَيٌ لكَ
قال  « :ما شْئتَ  ،فَِإنْ زِدتَ َف ُهوَ َخيْرٌ ل َ
ت فهو خَيٌ لكَ » ُق ْلتُ َ :أ ْجعَلُ لكَ صَلت كُلّها ؟ قال :
» قُ ْلتُ  :فَالثلثَيِ ؟ قالَ  « :ما ِشئْتَ  ،فِإنْ ِزدْ َ
إذا ُتكْفي هَمّكَ ،وُي ُغفَرُ لكَ َذْنبُكَ » رواه الترمذي وقال  :حديث حسن .

 -66باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر
ل عََليْهِ وسَلّم ُ « :كْنتُ َن َهيُْتكُ ْم عَنْ
 -581عن بُ َريْ َدةَ  ،رضي اللّ ُه عنه  ،قال  :قال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
زِيارَة ال ُقبُورِ َفزُوروها » رواهُ مسلم .
وف رواية « فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنا تذكرنا بالخرة » .

ل عََليْ ِه وسَلّم  ،كُلّما كان َليْلَتها منْ
شةَ رضي اللّ ُه عنها قالت  :كان رسُولُ اللّهِ  ،صَلّى ا ُ
 -582وعن عائ َ
ج مِنْ آ ِخرِ الّليْلِ إِل الَبقِيعِ َ ،فَيقُولُ  « :السّل ُم عََلْيكُمْ دَارَ َق ْومٍ
خرُ ُ
ل عََليْهِ وسَلّم يَ ْ
صلّى ا ُ
رسول اللّه َ
مُؤمِنيَ  ،وَأتَاكُ ْم ما تُوعَدُونَ  ،غَدا ُمؤَجّلُونَ  ،وِإنّا ِإ ْن شَاءَ اللّ ُه بِكُمْ ل ِحقُونَ  ،الّلهُ ّم اغْفِرْ َلهْ ِل َبقِيعِ
الغَرْقَ ِد » رواهُ مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم ُيعَلّ ُم ُهمْ إِذا خَ َرجُوا إِل الَقابِرِ َأنْ
 -583وعن بُ َريْ َدةَ رضي اللّهُ عنهُ  ،قال  :كَانَ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ي َوِإنّا ِإ ْن شَاءَ اللّ ُه بِكُمْ َل ِحقُونَ َ ،أسْأَلُ اللّه
ي والُسِْلمِ َ
َيقُولَ قَائُِلهُم  « :السّلمُ عَلَيكُمْ َأهْل الدّيا ِر مِ َن الُ ْؤ ِمنِ َ
َلنَا وََلكُ ُم العاِفَيةَ » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم ِبقُبورٍ بالَدِيَنةِ َفأَقْبَلَ
ضيَ اللّه عنهما  ،قال َ :مرّ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -584وعن ابن َعبّاسٍ  ،رَ َ
عََلْيهِ ْم بوَ ْجهِهِ فقالَ  « :السّل ُم عََلْيكُ ْم يا أَهْ َل ال ُقبُورِ َ ،ي ْغفِرُ اللّهُ لَنا وََلكُمْ َ ،أنْتُم سََلفُنا ونْ ُن با َلثَرِ » رواهُ
الترمذي وقال  :حديثٌ حسن .

 -67باب كراهية تن الوت
بسبب ضرر نزل به ول بأس به لوف الفتنة ف الدين
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :ل َيتَمَنّ أَحَدُكُمُ ا َلوْتَ ِإمَا
صلّى ا ُ
 -585عنْ أب هُريرة رضيَ اللّ ُه عنه أَنّ َرسُولَ اللّهِ َ
سَتعِْتبُ » متف ٌق عليه ،وهذا لفظ البخاري .
مُحسِنا َ ،فَلعَلّ ُه يَزْدادُ َ ،وِإمّا مُسِيئا فََلعَلّ ُه يَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ل َيتَمَنّ أَ َحدُكُمُ
وف روايةٍ لسلم عن أب هُريْرةَ رضي اللّهُ عنه عَنْ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
ت اْنقَطَ َع عَمَلُهُ َ ،وِإنّ ُه ل يَزي ُد الُ ْؤمِ َن عُمْ ُرهُ إِلّ خَيا » .
ع بِ ِه مِنْ َقبْلِ َأنْ َي ْأتِيَهُ ِ ،إنّهُ إِذا ما َ
ا َلوْتَ  ،وَل يَ ْد ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  :ل َيتَ َمّنيَنّ َأحَدُكُ ُم ا َلوْتَ ِلضُرّ
 -586وعن أنسٍ رضي اللّه عنه قال  :قالَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
أَصَابَهُ فَِإنْ كا ْن لبُ ّد فا ِعلَ  ،فَ ْلَيقُل  :الّلهُمّ أَ ْحيِن ما كاَنتِ الَياةُ َخيْرا ل  ،وَتوَفّن إِذا كاَنتِ الوفاةُ خَيا
ل » متف ٌق عليه .

 -587وعَنْ قَيسِ بنِ أب حازمٍ قال َ :دخَ ْلنَا عَلى خَباب ب ِن الَرَتّ رضيَ اللّ ُه عن ُه َنعُو ُد ُه وَقَ ِد ا ْكتَوى َسبْعَ
صبْنَا ما ل نِدُ لَ ُه َموْضِعا إِلّ
صهُمُ ال ّدنْيَا  ،وِإنّا أَ َ
َكيّاتٍ فقال ِ :إنّ أَصْحابنا الّذِي َن سََلفُوا َمضَوْا  ،ولَم َتنْ ُق ْ
ت بِهِ ثُمّ أََتْينَا ُه مَ ّرةً أُ ْخرَى وهُ َو َيبْن
ل عََليْ ِه وسَلّم نانَا َأنْ نَ ْد ُع َو بالَوْتِ لَ َد َعوْ ُ
الترابَ وَلوْلَ َأنّ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
جعَلُهُ ف هذا الترابِ  .متف ٌق عليه ،
حائطا لَهُ  ،فقال ِ :إنّ الُسْلِمَ َلُيؤْ َجرُ ف كُ ّل شَي ٍء ُينْ ِفقُهُ إِلّ ف شَيءٍ َي ْ
وهذا لفظ رواية البخاري .

 -68باب الورع وترك الشبهات
قال اللّه تعال { :وتسبونه هينا وهو عند اللّه عظيم } .
وقال تعال { :إن ربك لبالرصاد } .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ « :إِ ّن
س ْعتُ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -588وعن النّعمان ب ِن بَشيٍ رضيَ اللّه عنهما قال ِ :
شبُهاتِ  ،ا ْسَتبْ َرأَ
شتَبِهاتٌ َل َيعْلَ ُمهُنّ َكثِيٌ مِنَ النّاسِ  ،فَمَن اتّقى ال ّ
للَ َل بَيّنٌ  ،وِإنّ الَرا َم َبيّنٌ َ ،وبَْينَهما مُ ْ
اَ
لِدِينِ ِه وعِرْضِهِ َ ،ومَ ْن وَقَعَ ف الشبُهاتِ  ،وقَعَ ف الَرامِ  ،كالرّاعي يرْعى َحوْ َل الِمى يُوشِكُ َأنْ يَ ْرتَع فِيهِ ،
صلَ َح السَدُ
أَ َل وإِنّ ِلكُ ّل مَلِكٍ ِحمًى  ،أَلَ َوِإنّ حِمَى اللّ ِه مَحَارِمهُ  ،أَ َل وإِنّ ف السَ ِد مُض َغةً إذا صلَحَت َ
ظ ُمتَقا ِرَبةٍ .
ق بأَلْفا ٍ
سدَتْ فَس َد الَسَدُ كُلّهُ  :أَ َل َوهِي القَ ْلبُ » متف ٌق عليه  .و َروَياه مِ ْن طُ ُر ٍ
كُلّهُ َ ،وإِذا فَ َ
ل عََليْهِ وسَلّم وَجَدَ تَمْ َرةً ف الطّرِيقِ  ،فقالََ « :لوْلَ َأنّي
 -589وعن أَنسٍ رضيَ اللّ ُه عنه أَ ّن النَِبيّ صَلّى ا ُ
أَخافُ أَ ْن َتكُو َن مِ َن الصّدََقةِ لَكَ ْلتُها »  .متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :البّ حُس ُن الُلُقِ
صلّى ا ُ
 -590وعن النّوّاسِ بنِ سَمعانَ رضي اللّه عنه عن النبّ َ
وَالِثُ ما حاكَ ف نفْسِكَ  ،وكَ ِر ْهتَ أَ ْن يَطَّل َع عََليْهِ النّاسُ » رواه مسلم .
« حا َك » بالاءِ الهملة والكاف  ،أَيْ َترَدّ َد فيهِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم فقالِ « :جْئتَ
 -591وعن وابصةَ ب ِن َمعْبِدٍ رضيَ اللّه عنه قال َ :أتَْيتُ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
س  ،واطْمََأنّ إِلَيْهِ
تسأَلُ ع ِن البِرّ ؟ » قلت  :نعم  ،فقال  « :اسَْت ْفتِ َق ْلبَكَ  ،البِ ّر  :ما اطْ َمَأنّتْ إَِليْهِ الّنفْ ُ

س وتَرَدّدَ ف الصّدْرِ  ،وإِنْ أَ ْفتَا َك النّاسُ َوأَ ْفتَو َك » حديثٌ حسن  ،رواهُ
القَ ْلبُ  ،وا ِلثُ ما حاكَ ف النّ ْف ِ
سنَ َدْيهِما » .
أحدُ  ،والدّا َرمِيّ ف « مُ ْ
 -592وعن أب سِ ْر َو َعةَ بكسر السي الهملة وفتحها ُع ْقَبةَ ب ِن الارِثِ رضي اللّ ُه عنهُ أَنّ ُه تَ َزوّجَ اْبَنةً لب
ض ْعتُ ُع ْقَبةَ وَالت قَدْ تَ َزوّجَ با  ،فقال لَها عُقبةُ  :ما َأعْلَمُ
إِهاب ب ِن عَزِيزٍ َ ،فَأَتتْهُ امْ َرَأةٌ فقالت ِ :إنّي قَد أَرْ َ
سأَلَهُ  ،فقال رسُولُ اللّهِ
ل عََليْ ِه وسَلّم بالَدِيَنةِ  ،فَ َ
ض ْعتِن وَلَ أَ ْخبَرتِن َ ،فرَ َكبَ إِل رسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
َأنّكِ أَر َ
حتْ َزوْجا غيَ ُه  .رواهُ البخاري .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َ « :كيْفَ  ،وَقَدْ قِيلَ ؟ » ،ففَارَقهَا ُعقَْب ُة ونكَ َ
َ
« ِإهَابٌ » بكسرِ المزة  ،وَ « عزِي ٌز » بفتح العي وبزاي مكرّرة .
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :دعْ
ضيَ اللّهُ عنهما  ،قال َ :حفِ ْظتُ مِنْ َرسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
 -593وعن الَسَنِ بن عَليّ ر ّ
ما يَرِيبُكَ إِل مَا ل يرِيبُك » روا ُه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
ومعنا ُه  :اتْ ُركْ ما تَشُكّ فِيهِ  ،وخُذْ ما ل تَشُكّ فِيهِ .
خرِجُ لَ ُه
 -594وعن عائشةَ رضيَ اللّ ُه عنها  ،قالت  :كانَ لب َبكْ ٍر الصّدّيقِ  ،رضيَ اللّهُ عن ُه غُل ٌم يُ ْ
ج وكانَ أَبو َبكْ ٍر يَأْكُ ُل مِنْ خَرَاجِهِ َ ،فجَا َء يَوما بِشَيءٍ َ ،فأَكَ َل ِمنْهُ َأبُو َبكْرٍ َ ،فقَالَ لَ ُه الغُلمُ  :تَدْرِي مَا
الَرا َ
هَذا ؟ َفقَالَ أَبُو َبكْرٍ :ومَا ُهوَ ؟ قَالَ ُ :كْنتُ َت َكهّْنتُ ِلنْسَا ٍن ف الاهِِلّيةِ ومَا أُحْسِن ال َكهَاَنةَ إِلّ َأنّي
ت ِمنْهُ َ ،فأَدْخَلَ َأبُو َبكْ ٍر يَدَه َفقَاءَ كُ ّل شَيءٍ ف بَ ْطنِهِ  ،رواه
ك هَذَا الذي أَكَ ْل َ
خَ َد ْعتُهُ َ ،فَلقِين َ ،فأَعْطَان بِذل َ
البخاري .
ج َعلُهُ السّيّ ُد عَلى َعبْ ِدهِ يُؤدّيهِ إل السيّد كُ ّل يَومٍ َ ،وبَاقي كَسبِهِ َيكُونُ لل َعبْدِ .
ج »  :شَيءَ يَ ْ
«الَرا ُ
 -595وعن نافِعٍ َأنّ عُ َمرَ ب َن الَطّابِ رَضيَ اللّ ُه عَنْهُ  ،كَانَ فَ َرضَ ل ْلمُهاجِرِي َن ا َلوّلِيَ أَرَب َعةَ آلفٍ  ،وَف َرضَ
صتَهُ؟ فقال ِ :إنّما هَاجَر بِهِ َأبُوه َيقُولُ :
لْبنِهِ ثلثةَ آلفٍ وخَمْسَمائةٍ َ ،فقِيلَ لَهُ ُ :ه َو مِنَ الُها ِجرِينَ فَلِم نَ َق ْ
س ُهوَ كَ َم ْن هَاجَ َر ِبَنفْسِهِ  .رواهُ البخاري .
َلْي َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم «
ي الصّحَاِبيّ رضيَ اللّه عنهُ قالَ  .قال رسول اللّه َ
سعْدِ ّ
 -596وعن ع ِطّيةَ ب ِن عُرْوةَ ال ّ
ليبلغ العبدُ أَ ْن يكون من التقي حت يَ َدعَ مال َبأْس بِهِ حَذرا ما بِ ِه َبأْسٌ )).

رواهُ الترمذي وقال  :حديثٌ حسن .

 -69باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان
أو الوف من فتنة ف الدين أو وقوع ف حرام وشبهات ونوها
قال اللّه تعال { :ففروا إل اللّه إن لكم منه نذير مبي } .
ل عََليْهِ وسَلّم َيقُول« :
صلّى ا ُ
 -597وعن سعد بن أب وقّاص رضي اللّه عنه  ،قال  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّه َ
ب العَب َد الّتقِ ّي الغَِنيّ » رواه مسلم .
ِإنّ اللّه يِ ّ
والُرَاد بــ « ال َغنِ ّي » َ :غنِ ّي الّن ْفسِ  .كما َسبَقَ ف الديث الصحيح .
ي النّاسِ أفضَلُ يارسولَ اللّه ؟ قال « :
 -598وعن أب سعيد الُدريّ رضي اللّه عنه قال  :قال َرجُلُ أَ ّ
شعَاب يَعبُدُ
ُم ْؤمِنٌ مَاهِ ٌد ِبنَفسِ ِه َومَالِهِ ف سبيل اللّه » قال  :ث من ؟ قال « :ث رَجُ ٌل مُعتَزِلٌ ف ِش ْعبٍ مِن ال ّ
َربّ ِه » .
وف روايةٍ « يّتقِي اللّه  .ويَدَع النّاسِ مِن َش ْرّهِ » متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :يُوشِكَ َأنْ َيكُونَ َخيْ َر مَال الُسْلِم غَنَ ٌم َيتّتبّ ُع بَا
صلّى ا ُ
 -599وعنه قالَ  :قال رسولُ اللّه َ
ت » رواه البخاري .
ف الِبَال  .وموَاقِ َع اْلقَطْ ِر َيفِ ّر بِدينِهِ من الفِ ِ
َشعَ َ
لهَا .
ف الِبَا ِل » َ :أعْ َ
و « َشعَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ما َب َعثَ اللّه َنِبيّا إِلّ َرعَى
 -600وعنْ أب هُريرة رضيَ اللّه عنْه  .عن الّنبِيّ صَلّى ا ُ
اْل َغنَمَ » َفقَال أَصْحابُه َ :وأَْنتَ ؟ قَالَ َ « :نعَمْ ُ ،كنْت أَ ْرعَاهَا عَلى قَرارِيطَ َلهْلِ مَ ّك َة » رواه البخاري .
ك عِنَانَ
ل عََليْهِ وسَلّم أَنه قال  « :مِنْ خَي َمعَاشِ النّاسِ رَجُ ٌل ُممْسِ ٌ
صلّى ا ُ
 -601وعنه عَنْ رسولِ اللّه َ
فَرسِهِ ف َسبِيلِ اللّه  ،يَطيُ عَلى مَتنِهِ ُ ،كلّمَا سَ ِم َع هَْي َعةً َأوْ َف ْز َعةً  ،طا َر عََليْ ِه َيْبتَغِي الْقَتلَ  ،أَو ا َلوْتَ مظَانّه ،

شعَفِ َ ،أوْ بَطنِ وا ٍد مِن هَ ِذهِ الَودَيةِ ُ ،يقِيم الصّل َة ويُؤت الزّكاةَ
س َش َع َفةٍ مِن هَ ِذهِ ال ّ
َأوْ رَ ُجلٌ ف ُغنَي َمةٍ ف َرأْ ِ
س مِ َن النّاسِ إِلّ ف َخيْ ٍر » رواه مسلم .
ي لَي َ
 ،وَي ْعبُد َربّهُ حتّى َي ْأتِيَ ُه اليَقِ ُ
« يَطِيُ » أَي يُسرع  « .و َمتْنُ ُه » َ :ظهْ ُرهُ  « .وَالَْي َعةُ »  :الصوتُ للحربِ « .وَالفَ َز َعةُ» :نوهُ  .وَ « مَظَا ّن
ش ْع َفةُ » بفتح الشّي
الشّيءِ »  :الواضع الت يُظَنّ وجودُه فيها  « .وال ُغنَي َم ُة » بضم الغي تصغي الغنم  « .ال ّ
والعي  :هي َأعْلى البَل .

 -70باب فضل الختلط بالناس
وحضور جعهم وجاعاتم ومشاهد الي ومالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم
ومواساة متاجهم وإرشاد جاهلهم وغي ذلك من مصالهم لن قدر على المر بالعروف والنهي عن
النكر وقمع نفسه عن اليذاء وصب على الذى.
صلّى الُ عََليْهِ
اعْلم أَن ال ْختِلط بالنّاسِ على الوَجْهِ الذي ذَ َك ْرتُهُ هو الختار الذي كان عليه رسول اللّه َ
وسَلّم وسائِرُ الَنبياءِ صلواتُ اللّ ِه وسلمُه عليهم  ،وكذلك الُلفاءُ الرّاشدونَ َ ،ومَ ْن بعدهُم من الصّحَابةِ
ي ومَنْ بع َدهُم َ ،وبِهِ قَالَ
ي وأَخْيارِهم  ،وهو مَ ْذ َهبُ أَكْثَ ِر التّابع َ
والتّابعيَ  ،ومَ ْن بَع َدهُم من عُلَمَاءِ السلم َ
الشّافعيّ وأَحْ َمدُ  ،وأَ ْكثَ ُر ال ُف َقهَاءِ رضي اللّه عنهم أَجعي  .قال تعال  { :وتَعاونُوا عَلى البِ ِر والّت ْقوَِى }
[ الائدة  ] 2 :واليات ف معن ما ذكرته كثية معلومة .

 -71باب التواضع وخفض الناح للمؤمني
قال اللّه تعال { :واخفض جناحك لن اتبعك من الؤمني } .
وقال تعال { :يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت اللّه بقوم يبهم ويبونه ،أذلة
على الؤمني أعزة على الكافرين } .
وقال تعال { :يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ،وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا؛ إن أكرمكم
عند اللّه أتقاكم } .

وقال تعال { :فل تزكوا أنفسكم هو أعلم بن اتقى } .
وقال تعال {:ونادى أصحاب العراف رجا ًل يعرفونم بسيماهم قالوا :ما أغن عنكم جعكم وما كنتم
تستكبون ،أهؤلء الذين أقسمتم ل ينالم اللّه برحة؟! ادخلوا النة ل خوف عليكم ول أنتم تزنون}.
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِن اللّه أَوحَى
 -602وعن ِعيَاضِ بنِ ِحمَارٍ رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
خرَ أَحَ ٌد عَلى أَح ٍد  ،ول يَبغِيَ أَحَ ٌد على أَحَدٍ » رواه مسلم .
ضعُوا حت ل َيفْ َ
إِلّ أَ ْن تَوا َ
صتْ صَدَقةٌ من
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ما َن َق َ
 -603وعَنْ أب هريرة رضي اللّه عنه أَن رسول اللّه صَلّى ا ُ
مالٍ  ،وما زاد اللّه عَبدا ِبعَفوٍ إِ ّل عِزّا  ،ومَا َتوَاضَعَ َأحَدٌ للّهِ إِلّ رََفعَهُ اللّ ُه » رواه مسلم.
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم
سلّم عََلْيهِم وقال  :كان الّنِبيّ َ
 -604وعن أَنس رضي اللّه عنه َأنّهُ مَ ّر عَلَى صِبيانٍ فَ َ
َي ْفعَلُهُ  .متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،فَتنْطَلِ ُق بِهِ حَيثُ
 -605وعنه قال ِ :إنْ كَاَنتِ ا َل َمةُ مِن ِإمَاءِ الَدِيَنةِ َلَتأْخُ ُذ ِبيَ ِد النبّ صَلّى ا ُ
شَاءَتْ  .رواه البخاري .
ل عََليْهِ وسَلّم
صلّى ا ُ
ت عَائِشَةُ رضيَ اللّه عنها  :ما كا َن الّنِبيّ َ
 -606وعن السوَد ب ِن يَزيدَ قال  :سُئَل ْ
ت الصّلة  ،خَ َرجَ إِل
ضرَ ِ
يَصنعُ ف َبْيتِهِ ؟ قالت  :كان َيكُون ف ِم ْهَنةِ أَهْلِ ِه يَعن  :خِد َمةِ أَهلِه فإِذا َح َ
الصّلةِ  ،رواه البخاري .
ل عََليْهِ وسَلّم وهو
صلّى ا ُ
 -607وعن أب رِفَا َعةَ تَميم بن ُأسَيدٍ رضي اللّه عنه قال  :انَْت َهيْتُ إِل رسول اللّه َ
سأَلُ عن دِينِ ِه ل يَدري مَا دِينُهُ ؟ َفأَ ْقبَ َل عَليّ رسولُ
خ ُطبُ  .فقلتُ  :يا رسولَ اللّه  ،رجُ ٌل غَرِيبٌ جَا َء يَ ْ
يَ ْ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم وتَركَ خُطْبتهُ حت انَتهَى إِلَّ ،فأُتى ِبكُر ِسيّ َ ،ف َقعَ َد عَلَيهِ  ،و َجعَ َل ُيعَلّمُن مِمّا عَلّمَه
اللّه َ
اللّه  ،ث َأتَى ُخ ْطبَتَهُ  ،فَأتّ آ ِخ َرهَا  .رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم كان إِذَا أَكَ َل َطعَاما َلعِقَ أَصابِعه
صلّى ا ُ
 -608وعن أَنسٍ رضي اللّه عنه أَنّ رسولَ اللّه َ
شيْطَانِ »
ط عَنْها الَذى  ،ولْيأْكُلْها  ،وَل يَ َدعْها لل ّ
الثلثَ قال  :وقال  « :إِذَا سَق َطتْ ُلقْ َمةُ أَ َحدِكُمْ  ،فَ ْليُ ِم ْ
ي طَعا ِمكُ ُم البَر َكةُ» رواه مسلم .
سَلتَ ال َقصْ َعةُ قالَ  « :فَِإّنكُمْ ل تدْرُونَ ف أَ ّ
َوَأمَر َأنْ تُ ْ

صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال  « :ما بعثَ اللّ ُه َنبِيّا إِ ّل رعى
 -609وعن أب هُريرة رضي اللّه عنه  ،عن النب َ
الغنَمَ » قالَ أَصحابه َ :وَأنْتَ ؟ فقال َ « :نعَمْ ُكْنتُ أَ ْرعَاهَا على قَرارِيطَ َلهْلِ َم ّكةَ » روا ُه البخاري .
ع لقبلتُ  .وََلوْ ُأهْدى إِلّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َ :لوْ ُدعِيتُ إِل كُراعٍ َأوْ ذِرَا ٍ
 -610وعنهُ عن النبّ صَلّى ا ُ
ذِراعٌ أَو كُراعٌ َل َقبِ ْلتُ » رواهُ البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم ال َعضْبَاءُ َل تُسبَقُ ،أو ل
ت نَاَقةُ َرسُول اللّه صَلّى ا ُ
 -611وعن أَنسٍ رضي اللّ ُه عنه قال  :كَانَ ْ
ل عََليْهِ
سبَقُ  ،فَجَاءَ أَعْرابّ عَلى َقعُودٍ لهُ  ،فَسبقَها  ،فَشَقّ ذلك عَلى الُسْل ِميَ َحتّى عَرفَ ُه النب صَلّى ا ُ
تكَا ُد تُ ْ
ضعَهُ» رواهُ البخاري.
وسَلّم َفقَالَ« :حَ ّق عَلى اللّهِ أَنْ َل يَ ْرَتفِ َع شَيء مِنَ ال ّدْنيَا إِلّ وَ َ

 -72باب تري الكِبْر والِعجاب
قال اللّه تعال { :تلك الدار الخرة نعلها للذين ل يريدون علوا ف الرض ول فسادا ،والعاقبة
للمتقي } .
وقال تعال { :ول تش ف الرض مرحا } .
وقال تعال { :ول تصعر خدك للناس ول تش ف الرض مرحا ،إن اللّه ل يب كل متال فخور } .
ومعن { تصعر خدك للناس }  :أي تيله وتعرض به عن الناس تكبا عليهم.
و { الرح }  :التبختر.
وقال تعال { :إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ،وآتيناه من الكنوز ما إن مفاته لتنوء
بالعصبة أول القوة ،إذ قال له قومه ل تفرح إن اللّه ل يب الفرحي } إل قوله تعال { :فخسفنا به
وبداره الرض } اليات.
لنّ َة مَنْ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ل يَ ْدخُل ا َ
 -612وعن عبدِ اللّهِ بن مسعُودٍ رضيَ اللّ ُه عنه  ،عن النبّ صَلّى ا ُ
حبّ أَ ْن َيكُونَ َثوْبُه حسنا  ،ونعلهُ حسنا قال :
كَانَ ف َق ْلبِهِ مْثقَالُ ذَ ّرةٍ مَنْ كِبٍ » فقال َرجُلٌ  :إِنّ الرّ ُج َل يُ ِ
ط النّاسِ » رواه مسلم .
ب الَما َل ال ِكبْ ُر بَ َط ُر الَقّ وغَمْ ُ
ح ّ
« ِإنّ اللّه جَمِي ٌل يُ ِ
ط النّاسِ  :ا ْحِتقَا ُرهُمْ .
بَ َطرُ القّ  :د ْفعُهُ ور ّد ُه على قائِلِهِ  .وغَمْ ُ

ل عََليْ ِه وسَلّم بشِمالِ ِه
صلّى ا ُ
 -613وعنْ سلمةَ ب ِن الَكْوع رضي اللّه عنه أَن ر ُجلً أَكَل ِعنْدَ رسولِ اللّه َ
فقال  « :كُ ْل ِبيَمِينِكَ » قالَ  :لَ َأ ْستَطِيعُ  ،قال  « :ل اسْتَ َط ْعتَ » مَا َمَنعَهُ إِ ّل الكبْرُ  .قال :فما رَفَعها إِل
فِيهِ  .رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقولُ « :أَلَ
 -614وعن حَارَثةَ ب ِن و ْهبٍ رضي اللّه عنه قال  :سَ ِم ْعتُ رسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
ستَ ْكبِ ٍر » متفقٌ عليه  .وتقدّم شرحُه ف باب ضَع َفةِ السلميَ .
ظ مُ ْ
أُ ْخبِرُ ُك ْم بَِأهْ ِل النّارِ ؟  :كُ ّل ُعتُلّ َجوّا ٍ
لّنةُ والنّارُ
جتِ ا َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ا ْحتَ ّ
 -615وعن أب سعي ٍد الُدريّ رضيَ اللّ ُه عنه  ،عن النبّ صَلّى ا ُ
س ومَسَاكِيُنهُمْ َ .ف َقضَى اللّه بْينَهُمَا :
ضعَفاءُ النّا ِ
ف الَبّارُو َن وا ُلتَ َكبّرُونَ  ،وقاَلتِ الّنةُ  :فّ ُ
 ،فقالت النّارُ ّ :
ك مَنْ َأشَاءُ  ،وِلكَِليْكُما عل ّي مِ ْلؤُها »
ب بِ ِ
ك النّارُ عذَاب  ،أُعَذّ ُ
ك مَنْ َأشَاءُ وإِنّ ِ
ك الَّنةُ رَ ْحمَت  ،أَ ْرحَ ُم بِ ِ
ِإنّ ِ
رواهُ مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ل َينْ ُظرُ اللّه َيوْم القِيامةِ
 -616وعن أب هُريرة رضي اللّه عنه أَن رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
إِل مَنْ جَرّ إِزارَه بَطَرا » متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :ثَلثةٌ لَ يُكَلّ ُمهُمُ اللّه َي ْومَ القِيا َمةِ  ،وَل يُزَكّيهِمْ
صلّى ا ُ
 -617وعنه قال  :قالَ رسُولُ اللّه َ
سَتكْبِرٌ» رواهُ مسلم « العائِ ُل »
ب  ،وعائ ٌل مُ ْ
 ،وَ َل َينْظُرُ إَِلْيهِمْ َ ،ولُ ْم عَذَابٌ أَلِيمٌ َ :شيْ ٌخ زانٍ  ،ومَلِكٌ كَذّا ٌ
 :ال َفقِي .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :قال اللّه عزّ وجلّ  :العِزّ إِزاري  ،وال ِكبْرياءُ
صلّى ا ُ
 -618وعنه قال  :قال رسولُ اللّهِ َ
ِردَائِي  ،فَ َم ْن يُنَازعُن ف واح ٍد منهُما فقدْ عذّبتُه » رواه مسلم .
جبُه نفْسُه  ،م َرجّلٌ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :بْينَمَا َرجُ ٌل يَمْشِي ف ُحّل ٍة ُتعْ ِ
 -619وعنْه َأنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
جلُ ف الَ ْرضِ إل ي ْومِ القِيامةِ » متفقٌ عليه .
شَيتِهِ  ،إِذْ خَسَفَ اللّ ُه بِ ِه  ،فهو َيتَجَلْ َ
ختَالُ ف مَ ْ
رأسَه  ،يَ ْ
ي  :يغُوصُ وينْزِلُ .
« مُرجّلٌ َرْأسَهُ » أَي  :مُمَشّطُهُ َ « .يتَجلْجَلُ » باليمي  :أَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل يزَا ُل
 -620وعن سَلَمَة ب ِن الَكْوع رضيَ اللّه عنه قال  :قال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
لبّارينَ َ ،فيُصِيبُهُ ما أَصابَه ْم » رواهُ الترمذي وقال  :حديث حسن .
الرّجُ ُل يَ ْذ َهبُ بِنفْسِهِ َحتّى ُيكَْتبَ ف ا َ

« يَ ْذ َهبُ ِبَنفْسِهِ » أَي  :يَ ْرتَف ُع َوَيَتكَبّرُ .

 -73باب حسن اللق
قال اللّه تعال { :وإنك لعلى خلق عظيم } .
وقال تعال { :والكاظمي الغيظ ،والعافي عن الناس } الية.
ل عََليْ ِه وسَلّم أَحْس َن النّاسِ خُلقا .متفقٌ عليه.
 -621وعن أَنسٍ رضيَ اللّه عنه قال :كانَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،وَلَ
صلّى ا ُ
 -622وعنه قال  :مَا مَسِسْتُ دِيباجا ولَ َحرِيرا أَْليَ َن مِنْ كَفّ رسُولِ اللّهِ َ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم  ،وََلقَدْ خَ َد ْمتُ َرسُولَ اللّهِ َ
صلّى ا ُ
ب مِن َرسُولِ اللّه َ
حةً قَطّ َأ ْطيَ َ
شَ َم ْمتُ رائ َ
شيْءٍ فَع ْلتُهُ ِ :لمَ َفعَ ْلتَهُ؟ ول لشيءٍ لَ ْم افعَلْهُ  :أَلَ َف َع ْلتَ
وسَلّم عشْ َر سِنيَ  ،فَما قالَ ل قَطّ  :أُفّ  ،وَل قالَ لِ َ
كَذا ؟ متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم ِحمَارا
 -623وعن الصّعبِ بنِ َجثّا َمةَ رضيَ اللّهُ عنه قال َ :أهْ َدْيتُ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
وَحْشِيا َ ،فرَ ّد ُه عليّ  ،فلمّا رأَى مَا ف وَجْهي قالَ ِ « :إنّا لَ ْم نَ ُر ّدهُ عََليْكَ إِلّ َلنّا حُ ُر ٌم » متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم ع ِن البِ ّر وا ِلثِ
صلّى ا ُ
 -624وعن النّوّاسِ بنِ سعانَ رضي اللّه عنه قال  :سأَلتُ رسُولَ اللّهِ َ
فقالَ  « :البِرّ حُس ُن الُلُقِ  ،وا ِلثُ  :ما حاكَ ف َنفْسِكَ  ،وكَ ِرهْتَ َأنْ يَطّل َع عََليْ ِه النّاسُ » رواهُ مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم
 -625وعن عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما قال  :ل يكن رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
سَنكُم أَخْلقا » متف ٌق عليه.
فَاحِشا ول ُمَتفَحّشا  .وكا َن َيقُولُ ِ « :إنّ مِن خِيارِكُم أَحْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :ما من شَيءٍ َأْثقَلُ ف ميزَانِ
 -626وعن أب الدرداءِ رضي اللّه عنه  :أَن النبّ صَلّى ا ُ
ش البَذِيّ » رواه الترمذي وقال  :حديث حسن
الُؤمِ ِن يَو َم القِيامة من حُسْ ِن الُلُقِ  .وِإنّ اللّه يُب ِغضُ الفَا ِح َ
صحيح .
حشِ  .ورِديء الكلمِ .
« البِذيّ »  :هو الذي َيتَكَلّم بالفُ ْ

ل عََليْ ِه وسَلّم عَنْ أَكث ِر مَا يُدْخ ُل النّاس
 -627وعن أب هُريرة رضيَ اللّه عنه قال ُ :سئِلَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
لّنةَ ؟ قال َ « :تقْوى اللّ ِه َوحُس ُن الُلُق َو ُسئِلَ عن أَكثرِ مَا يُ ْدخِ ُل النّاسَ النّارَ َفقَالَ « :الفَ ُم وَالفَ ْرجُ » .
اَ
رواه الترمذي وقال  :حديث حسن صحيح .
سُنهُم خُلُقا ،
ل عََليْهِ وسَلّم  « :أَكْ َملُ الُؤ ِمنِيَ إِيَانا أَح َ
صلّى ا ُ
 -628وعنه قال  :قال رسولُ اللّه َ
وخيارُكُم ِخيَارُكُمْ ِلنِسَائِهمْ » .
رواه الترمذي وقال  :حديث حسن صحيح .
ل عََليْهِ وسَلّم يقول ِ « :إنّ الُم ْؤمِنَ
صلّى ا ُ
 -629وعن عائشةَ رضيَ اللّه عنها  ،قالت سعت رسولَ اللّه َ
َليُدْر ُك بِحُسنِ خُُلقِه درَج َة الصائمِ القَائ ِم » رواه أبو داود .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أَنا َزعِيمٌ ببَيتٍ
 -630وعن أب ُأمَامَة الباهِليّ رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ط الّنةِ لِمَنْ تَ َركَ الكَذِبَ  ،وإِن كَانَ مازِحا
حقّا  ،وَببيتٍ ف َوسَ ِ
ف رَبضِ الّنةِ ِلمَ ْن تَ َر َك الِراءَ َ .وِإنْ كَا َن مُ ِ
 ،وَببيتٍ ف أعلى الَّنةِ لِمَن حَسُنَ ُخُلقُهُ » حديث صحيح  ،رواه أبو داود بإِسناد صحيح .
« ال ّزعِيمُ »  :الضّامِنُ .
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :إِن مِنْ َأ َحبّكُم إِلّ َ ،وأَقْ َربِكُمْ
صلّى ا ُ
 -631وعن جابر رضي اللّه عنه أَن رسول اللّه َ
ل َوَأْبعَدكُم ِمنّي يومَ اْلقِيام ِة  ،الثّ ْرثَارُونَ
ضكُم إِ ّ
ِمنّي مَجلسا يَومَ ال ِقيَا َمةِ  ،أَحَا ِسَنكُم أَخلقا  .وإِنّ َأَبغَ َ
والُتَشَدّقُو َن وَا ُلَتفَْي ِهقُونَ » قالوا  :يا رسول اللّه قَ ْد عَِل ْمنَا الثَ ْرثَارُونَ وَا ُلتَشَدّقُونَ  ،فَمَا ا ُلتَفْي ِهقُونَ ؟ قال « :
ا ُلتَ َكبّر ُونَ » رواه الترمذي وقال  :حديث حسن .
« الثّرثَارُ » ُ :هوَ َكثِيُ الكَل ِم تَكلّفا  « .وَا ُلتَشَ ّدقُ »  :الُتَطاوِ ُل عَلى النّاسِ ِبكَلمِهِ  ،وَيتَكَلّ ُم بِمل ِء فيه
َتفَاصُحا َوَتعْظِيما لكلمِهِ  « ،وَا ُلتَ َفْيهِقُ »  :أَصلُ ُه مِ َن الفَهْ ِق  ،وهُو ال ْمتِلءُ َ ،و ُهوَ الذي يَمْل فَمَهُ
بِالكَلمِ َ ،وَيَتوَسّعُ فيه َ ،وُيغْرِب بِ ِه تَ َكبّرا وَارِتفَاعا  ،وِإظْهَارا لل َفضِيَل ِة عَلى غيَ ِرهِ .

وروى الترمذي عن عبد اللّه بن الباركِ رحِمه اللّه ف َتفْسي حُسْ ِن الُلُقِ قال ُ :هوَ طَلقَ ُه الوجه  .وبذلُ
ف الَذَى .
الَعرُوف  ،وكَ ّ

 -74باب اللم والناة والرفق
قال اللّه تعال { :والكاظمي الغيظ ،والعافي عن الناس وال يب الحسني } .
وقال تعال { :خذ العفو ،وأمر بالعرف ،وأعرض عن الاهلي } .
وقال تعال { :ول تستوي السنة ول السيئة ،ادفع بالت هي أحسن ،فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه
ول حيم؛ وما يلقاها إل الذين صبوا ،وما يلقاها إل ذو حظ عظيم } .
وقال تعال { :ولن صب وغفر ،إن ذلك من عزم المور } .
ل عََليْ ِه وسَلّم َلشَ ّج عبْ ِد الْ َقيْس« :
 -632وعن ابنِ َعبّاسٍ رَضيَ اللّ ُه َعنْهُما قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
حّبهُمَا اللّهُ  :الِ ْل ُم وَالَنَاة » رَواهُ مُسلم .
ِإ ّن فيك َخصَْلَتيْنِ ُي ِ
حبّ
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :إنّ اللّه رفيقٌ يُ ِ
 -633وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
الرّفْقَ ف ا َلمْرِ كُلّه » متفقٌ عليه .
حبّ الرّفقَ َ ،وُيعْطِي على الرّفق مال
ل عََليْهِ وسَلّم قال ِ « :إنّ اللّهَ رَفِيقٌ يُ ِ
صلّى ا ُ
 -634وعنها أَن النب َ
يُعطي عَلى العُنفِ وَما ل ُيعْطِي عَلى ما ِسوَاهُ » رواه مسلم .
ع مِنْ
ل عََليْهِ وسَلّم قال ِ « :إنّ الرّف ُق ل يَكُونُ ف شيءٍ إِلّ زَانَهُ  ،وَل ُينْ َز ُ
صلّى ا ُ
 -635وعنها أَن النبّ َ
شَيءٍ إِلّ شَانَ ُه » رواه مسلم .
 -636وعن أب هريرة رضي اللّه عنه قال  :بَال َأعْرَابّ ف السجِد َ ،فقَامَ النّاسُ إِلَيْه ِلَي َقعُوا فِيهِ  ،فقال النب
ل مِ ْن مَاءٍَ ،أوْ َذنُوبا مِن مَاءٍ  ،فَِإنّما ُبعِثتُم ُميَسّرِينَ ولَمْ
جً
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َ :دعُوهُ َوأَرِيقُوا عَلى َبوْلِهِ سَ ْ
َ
ُتْبعَثُوا ُمعَسّرِي َن » رواه البخاري .
« السّجْ ُل » بفتح السي الهملة وإسكان اليم َ :و ِهيَ الدّل ُو الُ ْمتَِلَئةُ ماء  ،كَذلِكَ ال ّذنُوبُ.

ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :يسّرُوا وَل ُتعَسّروا َ .وبَشّرُوا وَل
صلّى ا ُ
 -637وعن أَنس رضي اللّه عنه عن النب َ
ُتَنفّرُوا » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقُولُ « :مَنْ
 -638وعن جرير بن عبد اللّه رضي اللّه عنه قال  :سعتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ح َرمِ الرّفْ َق يُحْرمِ اليْرَ كُلّ ُه » رواه مسلم .
يُ ْ
ضبْ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ :أوْصِن قال  « :ل َت ْغ َ
 -639وعن أب هريرة رضي اللّه عنه َأنّ رَ ُجلً قال للّنبِيّ صَلّى ا ُ
ضبْ » رواه البخاري .
» فَ َردّ َد ِمرَارا  ،قال  « :ل َتغْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال ِ « :إنّ اللّه
صلّى ا ُ
 -640وعن أب يعلَى شدّاد بن أَوسٍ رضي اللّه عنه  ،عن رسول اللّه َ
سنُوا ال ّذبْحة وليُحِدّ أَحَدُكُم
سنُوا ال ِقتَْل َة َوإِذَا ذَ ْبتُم َفأَحْ ِ
َكَتبَ الِحسَان على ُك ّل شَيءٍ  ،فإِذا قَتلتُم َفأَح ِ
حتَهُ » رواه مسلم .
َشفْرتَه وَليُرِحْ ذَبي َ
ل عََليْ ِه وسَلّم بَيَ َأمْرينِ قَطّ إِلّ أَخذَ
 -641وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت  :مَا ُخيّر رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم
صلّى ا ُ
َأيْسَ َرهُمَا  ،مَا لَم يَكُن إِثا  ،فإنْ كانَ إِثا كَانَ أَبعد النّاسِ ِمنْهُ  .ومَا انَتقَمَ رسول اللّه َ
ِلَنفْسِهِ ف شَيءٍ قَطّ  ،إِلّ أَن تُنتَهكَ ُح ْر َمةُ اللّهِ  ،فَينَتقِم للّهِ تعال  .متف ٌق عليه.
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أَل أَخْبُكُ ْم بِمَنْ
 -642وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ح ُرمُ عََليْ ِه النّارُ ؟ َتحْ ُرمُ على كُلّ قَرِيبٍ هَيّ ٍن ليّ ٍن َسهْلٍ».
ح ُر ُم عَلى النّارِ َأ ْو بِمَ ْن تَ ْ
يَ ْ
رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ .

 -75باب العفو والِعراض عن الاهلي
قال اللّه تعال { :خذ العفو ،وأمر بالعرف ،وأعرض عن الاهلي } .
وقال تعال { :فاصفح الصفح الميل } .
وقال تعال { :وليعفوا وليصفحوا ،أل تبون أن يغفر اللّه لكم؟ } .
وقال تعال { :والعافي عن الناس ،وال يب الحسني } .

وقال تعال { :ولن صب وغفر ،إن ذلك من عزم المور } واليات ف الباب كثية معلومة.
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  :هل أَتى عََليْكَ َي ْومٌ كَانَ أَش ّد مِنْ
 -643وعن عائشة رضي اللّه عنها أَنا قالت للنبّ َ
تْ نَفسِي على
ت ِمْنهُ ْم يوْم العقََبةِ  ،إِذْ عرَض ُ
ت مِنْ قَومِكِ  ،وكَان أَشدّ ما َلقِي ُ
يوم أُحُدٍ ؟ قال َ « :لقَدْ َلقِي ُ
ابْ ِن َعبْدِ يَالِي َل ابنِ عبْدِ كُلل  ،فلَ ْم يُجبنِى إِل ما أَردْتُ  ،فَانْ َطَل ْقتُ َوَأنَا َمهْمُومٌ على وَ ْجهِي  ،فلَمْ َأ ْسَتفِقْ إِلّ
َوأَنا بقرنِ الثّعالِبِ  ،فَرَف ْعتُ رْأسِي  ،فَإِذا َأنَا بِسحاَبةٍ قَد أَظلّتن  ،فنَظَرتُ فَإِذا فِيها جِبي ُل عليه السلم ،
ك البالِ لِت ْأمُرهُ
فنَادان فقال ِ :إنّ اللّه تعال قَد سَمِع قَو َل قومِك لَكَ ،وَما رَدّوا عَلَيكَ  ،وَقد بعثَ إِلَيك ملَ َ
لبَالِ  ،فَسلّمَ عَليّ ثُمّ قال  :يا مُحَمّدُ إِنّ اللّه قَد سعَ قَولَ قَومِكَ لَكَ  ،وَأنَا
كا ِ
با ِشئْتَ فِيهم َفنَادَانِي ملَ ُ
شَبيْن » فقال
ت عَلَيهمُ الَخْ َ
ك الِبالِ  ،وقَ ْد َب َعثَن َربّي إَِليْكَ لِتأْمُرَن ِبأَمْ ِركَ  ،فَمَا شئتَ ِ :إنْ شْئتَ َ :أ ْطبَ ْق ُ
مَلَ ُ
خرِجَ اللّه مِنْ أَصْلِبهِم م ْن ي ْعبُدُ اللّه َوحْ َد ُه ل يُشْ ِركُ بِ ِه َشيْئا »
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :بلْ أَ ْرجُو أَ ْن يُ ْ
النب صَلّى ا ُ
متف ٌق عليه .
« الَخْشبان »  :البلن الُحِيطَان بكّة  ..والَخْشَبُ  :هو البل الغليظ .
ط ِبيَ ِدهِ  ،ول امْرَأ ًة ول خادِما ،إِ ّل
ل عََليْهِ وسَلّم َشيْئا قَ ّ
 -644وعنها قالت  :ما ضرَبَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ك شَيء مِن َمحَا ِرمِ اللّهِ تعال :
َأنْ يُجَاهِدَ ف َسبِيل اللّ ِه  ،وما نِيل منْ ُه شيء قَطّ َفيَنَتقِم مِنْ صا ِحبِهِ إِلّ أَ ْن يُنَتهَ َ
َفَيْنتَقِمَ للّهِ تعال  .رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم وعليه بُر ٌد نَجْرَا ّ
ن
 -645وعن أَنس رضي اللّه عنه قال  :كُنتُ َأمْشِي مَعَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ
ظ الَاشِيةِ  ،فأَدركَهُ َأعْرَابّ  ،فَجبذهُ ِبرِدَائِهِ َجبْذَة شَدي َدةً  ،فَنظرتُ إل صفحة عاتِ ِق النّبّ صَلّى ا ُ
غلِي ُ
حمّ ُد مُرْ ل مِن مالِ اللّهِ الذي عِن َدكَ .
وسَلّم  ،وقَد َأثّرَت بِها حَاشِيةُ الرّدا ِء مِ ْن شِ ّدةِ جَب َذتِهِ  ،ثُمّ قال  :يَا مُ َ
فالَت َفتَ إَِليْه  ،فضحِكَ  ،ثُمّ أَمر لَ ُه بعَطَاءٍ  .متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم ْيكِي َنِبيّا مِن
 -646وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال  :كَأنّي أَنظُرُ إل رسول اللّه صَلّى ا ُ
ض َربَهُ قَومُهُ َفأَدموهُ َ ،و ُه َو يَمسَحُ ال ّد َم عَ ْن وَجهِ ِه  ،ويقول  « :الّلهُمّ
الَنبياءِ  ،صلوَاتُ اللّ ِه وَسلمُه عَلَيهم َ ،
اغفِرِ ِلقَومي فَِإّنهُم ل يَعَْلمُونَ » متفقٌ عليه .

ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :لَيس الشّدي ُد بِالصّر َعةِ ،
 -647وعن أب هريرة رضي اللّه عنه أَن رسول اللّه صَلّى ا ُ
ِإنّما الشديدُ الذي يَملِكُ نفس ُه عِند الغضبِ » متف ٌق عليه .

 -76باب احتمال الذى
قال اللّه تعال { :والكاظمي الغيظ والعافي عن الناس وال يب الحسني } .
وقال تعال { :ولن صب وغفر ،إن ذلك من عزم المور } .
وف الباب الحاديث السابقة ف الباب قبله.
صلُهم َويَقطَعون ،
 -648وعن أب هريرة رضي اللّه عنه أَن رجلً قال  :يا رسول اللّه إِنّ ل قَرَاَبةً أَ ِ
سفّهم
َوأُحسِنُ إِليهِم ويُسِيئُونَ إلّ  ،وأَحلُ ُم عَنهم ويهلُونَ عََليّ  ،فقال َ « :لئِن كُنتَ كَمَا قُلتَ َف َكَأنّمَا تُ ِ
ال ّل ول يزَالُ معكَ من اللّه تعال ظَهيٌ عَلَيهم ما ُد ْمتَ عَلى ذلك » رواه مسلم  .وقد سَبَ َق َشرْحُه ف «
باب صلة الرحام » .

 -77باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع
والنتصار لدين ال تعال
قال اللّه تعال { :ومن يعظم حرمات اللّه فهو خي له عند ربه } .
وقال تعال { :إن تنصروا اللّه ينصركم ويثبت أقدامكم } .
ل عََليْ ِه
 -649وعن أب مسعود عقبة بن عمرو البدريّ رضي اللّه عنه قال  :جَاءَ رَ ُجلٌ إل النبّ صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ
صبْ ِح مِن أجْ ِل فلنٍ مِما يُطِيل ِبنَا  ،فمَا رأيت النب صَلّى ا ُ
وسَلّم  ،فقال  :إنّي لَتأَخّر عَن صَلةِ ال ّ
ب يَومئذٍ  ،فقال  :يَا أَيهَا النّاس  :إنّ مِنكم ُمنَفّرين  .فَأّيكُمْ َأمّ
ض َ
ب ف موعِ َظةٍ قَطّ أَش ّد مّا غَ ِ
ض َ
وسَلّم غَ ِ
النّاسَ فَليُوجِز  ،فإنّ مِ ْن ورائِ ِه الكَبيَ والصّغ َي وذا الَا َجةِ » متفق عليه.

ل عََليْ ِه وسَلّم مِ ْن سفَرٍ  ،وقَد َستَرْتُ
 -650وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت  :ق ِدمَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم هتكَهُ وتََل ّونَ وجهُهُ وقال  « :يَا
َسهْوةً ل بقِرامٍ فَي ِه تَمَاثيلُ  ،فَلمّا رآهُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
س عَذَابا عِند اللّ ِه يوم القيام ِة الّذي َن يُضاهُونَ بِخَلقِ اللّ ِه » متفق عليه .
شةُ َ :أشَ ّد النّا ِ
عائِ َ
صفّة تكُونُ بي يدي البيت  ...و « القِرام » بكسر القاف  :ستر رقيق ،و « هتكه » :
س ْهوَةُ »  :كال ّ
« ال ّ
أفسد الصورة الت فيه .
صلّى
 -651وعنها َأنّ قريشا َأهَ ّمهُم َشأْنُ الرأةِ الَخزُومِية الت سَرقَت فقالوا  :من يُكلّمُ فيها رسولَ اللّه َ
ل عََليْهِ وسَلّم ؟ َفكَلًّمهُ
صلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم ؟ فقالوا  :مَن يتَرِي ُء عليهِ إل أُسامةُ بنُ زيدٍ ِحبّ رسول اللّه َ
اُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :أتَشفعُ ف ح ّد مِن ُحدُودِ اللّهِ تعال ؟  » ،ث قامَ فَا ْختَ َطبَ
أُسامةُ  ،فقالِ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ضعِيفُ أَقامُوا
ف تَركُوهُ  ،وإذا سرق فِيه ِم ال ّ
ث قال  « :إنا أهْلَكَ من قبلكُم أّنهُم كانُوا إذَا سرقَ فِيهِم الشّري ُ
علي ِه الدّ ،وايْمُ اللّه  ،لو أنّ فاطمَة بنت ممدٍ سرَقتْ لقَ َط ْعتُ يَدهَا » متفقٌ عليه .
ك عَلَيهِ حتّى
ل عََليْ ِه وسَلّم َرأَى نُخا َمةً ف القِبلةِ  .فشقّ ذل َ
 -652وعن أنس رضي اللّه عنه أن النب صَلّى ا ُ
حكّ ُه بيَ ِدهِ فقال  « :إن أحَدكم إذا قَام ف صَلتِه فَإنّهُ ُينَاجِي ربّه  ،وإنّ ربّ ُه بَينَهُ
ُرؤِي ف وجهِهِ َ ،فقَامَ فَ َ
ي ال ِقبَْلةِ  ،فل َيبْزَُقنّ أَحدُكُم قِب َل ال ِقبَْلةِ  ،ولكِن عَ ْن يَسَا ِر ِه أوْ ْتتَ ق َدمِ ِه » ثُمّ أخَ َذ طرفَ رِدائِهِ فَبصقَ
وبَ َ
فِي ِه  ،ثُمّ ر ّد َب ْعضَهُ على بعْضٍ فقال  « :أَو َيفْعَ ُل هكذا» متفقٌ عليه .
والم ُر بالبُصاقِ ع ْن يسَا ِرهِ أو تتَ قَدمِ ِه ُهوَ فيما إذا كانَ ف َغيْ ِر الَسجِدِ َ ،فَأمّا ف السجِدِ فَل يَبصُقْ إلّ ف
ثوبِهِ .

 -78باب أمر ولة المور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد
عليهم وإهال مصالهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم
قال اللّه تعال { :واخفض جناحك لن اتبعك من الؤمني } .
وقال تعال { :إن اللّه يأمر بالعدل والحسان وإيتاء ذي القرب ،وينهى عن الفحشاء والنكر والبغي،
يعظكم لعلكم تذكرون } .

ل عََليْ ِه وسَلّم يقول  « :كُّلكُم را ٍ
ع
صلّى ا ُ
 -653وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال  :سِعتُ رسولَ اللّه َ
سؤُو ٌل عَ ْن ر ِعيّتِهِ  ،والرّجُلُ رَاعٍ ف أهلِهِ وَمسؤولٌ عنْ َر ِعّيتِهِ ،
ع ومَ ْ
 ،وكُّلكُمْ مسؤولٌ ع ْن رعِيتِهِ  :المامُ را ٍ
وَالَرَأةُ راعيةٌ ف بيتِ زَوجها وَمسؤولةّ عَ ْن ر ِعّيتِها  ،والَا ِدمُ رَاعٍ ف مال سَيّ ِد ِه َومَسؤُولٌ عَنْ َرعِيتِهِ ،
وكُّلكُم راع ومسؤُولٌ عَنْ ر ِعّيتِهِ » متف ٌق عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم يقول :
صلّى ا ُ
 -654وعن أب َيعْلى َمعْقِل بن يَسَارٍ رضي اللّه عنه قال  :سعتُ رسول اللّه َ
ت يو َم يَموتُ و ُه َو غَاشٌ ِل َر ِعيّتِهِ  ،إلّ حَ ّرمَ اللّه علَي ِه الَّن َة » متف ٌق عليه
« ما مِن عب ٍد يسترعِيهِ اللّه رعّيةً  ،يَمُو ُ
.
لنّة » .
ح َة ا َ
وف روايةٍ  « :فَلَم يَحُطهَا ِبُنصْحهِ ل يِد رَائ َ
وف روايةٍ لسـلم  « :ما مِن َأمِ ٍي يَلِي أُمو َر الُسلِميَ  ،ثُ ّم ل يَجهَدُ َلهُم  ،وَينْص ُح لُم ،إلّ لَم يَدخُل َمعَهُمُ
لّنةَ » .
اَ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول ف بيت هذا « :
 -655وعن عائشة رضي ال عنها قالت  :سعت رسول ال صَلّى ا ُ
اللهم من وَل من أمر أُمت شيئا فشق عليهم فاشقق عليه  ،ومن وَِليَ من أمر أمت شيئا فرفق بم فارفق به »
رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :كَانَت َبنُو إسرَائِي َل
 -656وعن أب هريرة رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
تَسُو ُسهُ ُم الَنْبياءُ ُ ،كلّما هَلَكَ نب خََلفَهُ نب  ،وَإنّهُ ل نب بَعدي  ،و َسيَكُونُ بَعدي ُخَلفَاءُ َفيَكثُرُونَ » قالوا :
يَا رسول اللّه فَما تَ ْأمُ ُرنَا ؟ قال  « :أَوفُوا بِبَي َعةِ ا َلوّلِ فا َلوّلِ  ،ثُمّ أَعطُوهُم َح ّقهُم  ،وَاسأَلوا اللّه الذي
َلكُم  ،فَإنّ اللّه سائِلُهم عمّا استَرعاهُم » متفق عليه .
ي ُبَنيّ  ،إن
 -657وعن عائِذ بن عمروٍ رضي اللّه عنه َأنّهُ َدخَ َل على عُبيدِ اللّ ِه ابن زِيادٍ  ،فقال له  :أَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول  « :إ ّن شَرّ الرّعا ِء الُطَمةُ » فإيّاكَ أن َتكُو َن ِمنْهُم  ،متفقٌ
سَمِعتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
عليه .

 -658وعن أب مر َي الَزدِيّ رضي اللّه عنه  ،أَنه قَا َل لعَاوِيةَ رضي اللّه عنه  :سَمِعتُ رسولِ اللّه صَلّى الُ
جبَ دُونَ حَاجتهِمِ و َخّلتِهم وفَقرِهم ،
عََليْ ِه وسَلّم يقول  « :من ولّهُ اللّه شَيئا مِن أُمورِ الُسلِميَ فَاحَت َ
احتَجَب اللّه دُونَ حَا َجتِه وخَّلتِ ِه وفَق ِرهِ يو َم القِيامةِ » فَجعَل ُمعَاوِيةُ رجُل على َحوَائ ِج الناسِ  .رواه أبو داودَ
 ،والترمذي .

 -79باب الوال العادل
قال اللّه تعال { :إن اللّه يأمر بالعدل والحسان وإيتاء ذي القرب } الية.
وقال تعال { :وأقسطوا إن اللّه يب القسطي } .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال َ « :سْب َعةٌ يُ ِظّلهُمُ اللّه ف ظِلّ ِه يومَ
 -659وعن أب هريرة رضي اللّه عنه  ،عن النب َ
شأَ ف عِبا َدةِ اللّ ِه تَعال  ،ورَ ُج ٌل ُمعَلّقٌ قَلبُهُ ف الَسَا ِجدِ  ،ورجُلنِ
ل ظِلّ إ ّل ظِلّهُ  :إمَامٌ عا ِد ٌل  ،وشَابّ نَ َ
ت مَنصِب وجَالٍ  ،فقَال  :إنّى أَخَافُ اللّه
تَحَابّا ف اللّه  ،اجتَمعَا عليهِ  ،وتَفرّقَا علَيهِ  ،ورجُلٌ دعَتهُ ام َرَأةٌ ذَا ُ
ضتْ عينَاهُ
 ،و َرجُ ٌل َتصَ ّدقَ بِصدقةٍ َ ،فأَ ْخفَاها َحتّى ل تَعَل َم شِمالُ ُه ما تُنفِقُ ييِنُهُ  ،و َرجُلٌ ذَكَر اللّه خَالِيا َففَا َ
» متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم« :
 -660وعن عبد اللّهِ بنِ عمرو بن العاص رضي اللّ ُه عنهما قال  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ي ِعنْدَ اللّ ِه عَلى مَنابِ َر مِ ْن نورٍ  :الّذِي َن يعْدِلُونَ ف ُحكْ ِمهِ ْم وأَهليهِ ْم وما وُلّوا » رواهُ مسلم .
إنّ الُقسِط َ
ل عََليْهِ وسَلّم يقولُ ِ « :خيَارُ
صلّى ا ُ
س ْعتُ رسولِ اللّه َ
 -661وعَن عوفِ بن مالكٍ رضي اللّه عنه قال ِ :
حبّونُم ويُحبّونكُم  ،وُتصَلّونَ عَلْيهِم وُيصَلّونَ عَلْيكُ ْم  ،وشِرَارُ أَئ ّمِتكُم الّذي َن ُتْب ِغضُونُم
أَئمَتكُ ْم الّذينَ ُت ِ
وُيْبغِضُونَكُ ْم  ،وتَ ْلعُنوَنهُمْ ويلعنونكم » قال ُ :قلْنا يا رسُول اللّهِ  ،أَفَل نُنابِ ُذهُمْ ؟ قالَ  « :ل  ،ما أَقَامُوا
فِيكُ ُم الصّلةَ  ،ل  ،ما أَقَامُوا فيكُ ُم الصَلة » مسلم.

قوله ُ « :تصَلّونَ عََلْيهِ ْم »  :تَدْعو َن لُمْ .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقولُ َ« :أهْلُ
صلّى ا ُ
سعْت َرسُول اللّهِ َ
 -662وعَ ْن ِعيَاضِ بن حِمار رضي اللّ ُه َعنْهْ قالَ ِ :
لّنةِ ثَلَثةٌ  :ذُو سُلْطا ٍن ُمقْسِطٌ ُموَفّقٌ  ،ورَجُلٌ رَحِيمٌ رَقي ٌق القَ ْلبِ ِلكُلّ ذِى ُق ْربَى َومُسْلِ ٍم  ،و َعفِيفٌ ُمَت َعفّفٌ
اَ
ذُو عِيا ٍل » رواهُ مسلم .

 -80باب وجوب طاعة ولة المور ف غي معصية
وتري طاعتهم ف العصية
قال اللّه تعال { :يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه ،وأطيعوا الرسول ،وأول المر منكم } .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال  « :عَلى الَرْ ِء الُسْلِم السّ ْمعُ
 -663وعن ابن عمر رضي اللّ ُه عنهما عَن النب َ
صَيةٍ َفلَ َسمْ َع وَل طا َع َة » متفقٌ عليه .
صَيةٍ فَإذا ُأمِر بِمعْ ِ
والطّا َعةُ فِيما أَ َحبّ و ِك َرهَ  ،إِ ّل أنْ ُي ْؤمَ َر بِ َم ْع ِ
ل عََليْهِ وسَلّم عَلى السّ ْم ِع والطّاع ِة يقُولُ َلنَا « :فيما
 -664وعنه قال ُ :كنّا إذا باَي ْعنَا رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ا ْستَ َطعْتُ ْم » متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم يقول  « :مَنْ خلَ َع يَدا م ْن طَا َعةٍ َلقِى اللّه يوْم
 -665وعنهُ قال  :سَ ِم ْعتُ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
جةَ لَهُ َ ،ومَنْ ماتَ وََليْس ف ُعُنقِهِ بْي َع ٌة مَاتَ مِيتةً جَاهًِلّيةً » رواه مسلم .
القيا َم ِة ولَ ُح ّ
ت َو ُهوَ ُمفَا ِرقٌ ل ْلجَماعةِ  ،فَإنّهُ يُوت مِيتَةً جَاهِلّي ًة »  « .الِيَت ُة » بكسر اليم .
وف روايةٍ له  « :ومَنْ ما َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :اسْ َمعُوا وأطيعوا  ،وإنِ
 -666وعَن أَنسٍ رضي اللّهُ عنه قال  :قال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ا ْستُعْمِل عَليْكُ ْم عبْدٌ حبشىّ َ ،كأَنّ َرأْسهُ َزبِيَبةٌ » رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :عليْكَ السّمْ ُع وَالطّاعةُ
 -667وعن أب هريرة رضي اللّه عنه قال  :قالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ك وَأثَ َرةٍ عََليْك » رواهُ مسلم .
ك ومَكْرهِ َ
ف عُسْ ِركَ ويُسْ ِركَ وَمنْشَطِ َ

ل عََليْ ِه وسَلّم ف َسفَرٍ ،
 -668وعن عبدِ اللّهِ بن عَمرو رضي اللّه عنهما قال ُ :كنّا مَع رسول اللّهِ صَلّى ا ُ
َفنَزَلْنا منْزِلً  ،فَ ِمنّا م ْن يُصلحُ خِبا َءهُ  ،و ِمنّا م ْن ينَْتضِلُ َ ،و ِمنّا مَ ْن ُهوَ ف جَشَ ِرهِ ،إ ْذ نادَى ُمنَادي رسول اللّهِ
ل عََليْ ِه وسَلّم فقال  « :إنّهُ َل ْم َيكُنْ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  :الصّلة جامِعةٌ  .فا ْجتَم ْعنَا إل َرسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ
نب َقبْلي إلّ كَانَ حَقا عَليْهِ أ ْن يَدُلّ ُأ ّمتَهُ عَلى خَ ِي ما يعْلَمُ ُه ُل ْم  ،ويُنذِ َرهُم َشرّ ما يعلَمُ ُه لُم  ،وإنّ ُأ ّمَتكُمْ
ه ِذهِ ُجعِ َل عَافيتُها ف َأوّلِها  ،و َسُيصِيبُ آخِ َرهَا بل ٌء وأُمُو ٌر تُنكِرُونَهَا ،وتيءُ ِفتَ ٌن يُرقّ ُق بَعضُها َبعْضا ،
وتيء ال ِفْتَنةُ فَيقُولُ الؤمِنُ  :ه ِذهِ ُمهِْلكَت  ،ثُ ّم َتنْكَشِفُ  ،وتيءُ الفِتَنةُ َفَيقُولُ ا ُل ْؤمِنُ  :ه ِذهِ ه ِذهِ  ،فَ َمنْ
ح عن النّا ِر  ،ويُ ْدخَ َل الّنةَ  ،فَ ْلَت ْأتِهِ منيته َو ُه َو ُيؤْمِ ُن بِاللّ ِه وَالَيوْمِ الخِرِ  ،وَلَيأْتِ إل الناسِ
ب أنْ يُ َزحْ َز َ
أَ َح ّ
حبّ َأنْ يُؤتَى إَليْهِ .
الذي يُ ِ
ص ْف َقةَ ي ِدهِ  ،وثَرةَ َقلْبهِ  .فَليُطعْ ُه إنِ ا ْستَطَاعَ  ،فَإنْ جَاءَ آخَ ُر ينازعُهُ ،
ومَ ْن بَايع إماما َفَأعْطَاهُ َ
فاضْربُوا ُعنُقَ الخَ ِر » رواهُ مسلم .
َقوْله  « :ينَْتضِ ُل » أي  :يُسابِقُ بال ّرمْي بالّنبْل والنّشّاب  « .والَشَ ُر » بفتح اليم والشي العجمة وبالراءِ :
ضهَا بَعضا » أي  :يُصيّ ُر بعضَها بعضا رقِيقا ،
ت مَكانَها  .وقوله « :يُرقّ ُق ب ْع ُ
وهي الدّوابّ الت تَ ْرعَى وتَبي ُ
ض بتحْسينها وتسْويلها
ضهَا إل ب ْع ٍ
ش ّوقُ َب ْع ُ
أي َ :خفِيفا ِلعِظَ ِم مابعْ َدهُ  ،فالثّان يُرقّ ُق ا َلوّلَ  .وقي َل  :معناهُ :يُ َ
وقي َل  :يُشْبهُ بعضُها َبعْضا .
لعْفيّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى الُ
جرٍ رضي اللّه عنه قالَ  :شأَلَ َسلَمةُ بنُ يزي َد ا ُ
 -669وعن أب ُهَنيْدةَ وائِلِ بن حُ ْ
ت إنْ قَا َمتْ عَلْينَا أُمرا ُء يَسأَلُونَا ح ّقهُمْ  ،و ْينَعُونَا حقّنا  ،فَمَا َت ْأمُ ُرنَا ؟
عََليْ ِه وسَلّم  ،فقالَ  :يا نب اللّهِ  ،أ َرَأيْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم « اسْ َمعُوا وأطِيعُوا  ،فَإنّما عَلْيهِمْ ما ُحمّلُوا
َفَأعْرضَ عنه  ،ثُ ّم سألَهُ َ ،فقَال َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
وعَلْيكُم ما حُمّ ْلتُمْ » رواهُ مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إّنهَا
سعُودٍ رضي اللّهُ عنه قال  :قال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
َ -670وعَ ْن َعبْدِ اللّهِ بن م ْ
ف تَ ْأمُ ُر مَنْ َأدْركَ ِمنّا ذلكَ ؟ قَالَ « :
سَتكُو ُن بعْدِي أَثَ َرةٌ  ،وُأمُو ٌر ُتنْكِرُوَنهَا  » ،قالوا  :يا رسُولَ اللّهِ  ،كَي َ
سأَلُونَ اللّه الذي َلكُ ْم » متفقٌ عليه .
ُتؤَدّونَ الَقّ الذي عََلْيكُ ْم  ،وتَ ْ

ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ َأطَاعَن َفقَدْ أَطَاعَ
 -671وعن أب هريرة رضي اللّ ُه عنه قال  :قال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
اللّه َ ،ومَ ْن َعصَان َفقَ ْد َعصَى اللّه َ ،ومَ ْن يُطِعِ المِيَ َفقَ ْد أطَاعَن  ،ومَ ْن ي ْعصِ المِيَ َفقَ ْد عَصَانِي » متفقٌ
عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :من كَرِه مِنْ َأمِ ِيهِ
 -672وعن ابن عباسٍ رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه صَلّى ا ُ
ت مِيَتةً جاهِلِيةً » متف ٌق عليه .
شيْئا فَليَصبِر  ،فإنّهُ مَن خَرج مِنَ السّلطَا ِن شِبا مَا َ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول  « :مَن أهَانَ
 -673وعن أب بكر رضي اللّه عنه قال  :سعت رسول اللّه صَلّى ا ُ
السّلطَانَ َأهَانَهُ اللّه » رواه الترمذي وقال  :حديث حسن .
وف الباب أحاديث كثية ف الصحيح  ،وقد سبق بعضها ف أبواب .

 -81باب النهي عن سؤال المارة واختيار ترك الوليات
إذا ل يتعي عليه أو َتدْعُ حاجة إليه
قال اللّه تعال{:تلك الدار الخرة نعلها للذين ل يريدون علوا ف الرض ول فسادا،والعاقبة للمتقي}.
ل عََليْ ِه وسَلّم
 -674وعن أب سعيد عبد الرحنِ بن سَمُرةَ رضي اللّه عنه  ،قال  :قال ل رسول اللّه صَلّى ا ُ
 « :يَا عَبدَ الرّحن بن سُ َرةَ  :ل تَسأَل الما َرةَ  ،فَإنّكَ إن ُأعْطِيتَها عَن غَيْرِ مسأََلةٍ أُعنتَ علَيها  ،وإن
أُعطِيتَها عَن مسأَلةٍ وُكِلتَ إَليْها  ،وإذَا حََل ْفتَ عَلى يَمِي  ،فَ َرأَيت غَيها خَيا مِنهَا َ ،فأْتِ الذي هُو خيٌ ،
وكفّر عَن يَمينِكَ » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :يا أبا ذَر أَرَاك
صلّى ا ُ
 -675وعن أب ذرٍ رضي اللّه عنه قال  :قال ل رسول اللّه َ
ضعِيفا ،وإن أُ ِحبّ لكَ ما أُ ِحبّ ِلنَفسي ،ل َتَأمّرنّ على اثْنيْن ول توّليَنّ مال يتِيمِ» رواه مسلم.
 -676وعنه قال  :قلت  :يا رسول اللّه أل تَستعمِلُن ؟ فضَرب بِي ِدهِ على منْكبِي ثُمّ قال « :يا أبا َذ ّر إنّكَ
ي ونَدَامةٌ  ،إلّ من أخَذها بِحقّها  ،وأدى الذي عليهِ فِيها »
ضعِيف  ،وإّنهَا أَمانة  ،وإنّها يوم القيامَة ِخزْ ٌ
َ
رواه مسلم .

ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إنّكم ستحرِصون على
 -677وعن أب هُريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صَلّى ا ُ
المارةِ  ،وسَتكُو ُن نَدَامَة يوْم القِيا َمةِ » رواهُ البخاري .

ث السلطان والقاضي وغيها من ولة المور
 -82باب حَ ّ
على اتاذ وزير صال وتذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم
قال اللّه تعال { :الخلء يومئذ بعضهم لبعض عدو إل التقي } .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :مَا َبعَثَ اللّهُ
صلّى ا ُ
 -678عن أب سعيدٍ وأب هريرة رضي اللّه عنهما أن رسولَ اللّه َ
ف وَ ُتضّ ُه عليه  ،وبِطَانَ ٌة َت ْأمُ ُرهُ
مِن نب  ،ول استَخْلَف مِنْ خَلي َفةٍ إلّ كَاَنتْ لَ ُه بِطَانتَانِ  :بِطَاَنةٌ َت ْأمُ ُر ُه بِا َلعْرُو ِ
بِالشّ ّر و ُتضّ ُه علي ِه والَعصُومُ من َعصَمَ اللّ ُه » رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إذا أرَادَ اللّه بالمِيِ
 -679وعن عائشة رضي اللّه عنها قالتْ  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
خيا َ ،جعَلَ له وزيرَ صِدقٍ  ،إن نَسي ذكّرهُ  ،وَإن ذَ َك َر أعَانَهُ  ،وَإذا أَرَاد ب ِه غَيَ ذلك جعَلَ له وَزِيرَ سُوءٍ ،
إن نَسي ل يُذَكّره  ،وَإن ذَكَرَ ل ُيعِنْهُ» .رواه أبو داود بإسناد جيدٍ على شرط مسلم .

 -83باب النهي عن تولية الِمارة والقضاء وغيها
من الوليات لن سألا أو حرص عليها فعرّض با
ل عََليْ ِه وسَلّم أنَا وَ َرجُل ِن
صلّى ا ُ
 -680عن أب موسى الَشعريّ رضي اللّه عنه قال  :دخَلتُ على النب َ
ض مَا ولّكَ اللّه  ،ع ّز وجلّ  ،وقال الخ ُر ِمثْلَ
مِنْ بن عَمّي  ،فقال أ َح ُدهُمَا  :يا رسولَ اللّه أمّرنَا عَلى بع ِ
ذلكَ  ،فقال  « :إنّا واللّه ل ُنوَلّي هذَا العَمَلَ أحدا َسأَلَه  ،أو أحَدا حَرَص عليه » .

--------------

كتاب الدب
ث على التخلق به
 -84باب الياء وفضله وال ّ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم مَ ّر عَلَى رَ ُج ٍل مِ َن الَْنصَا ِر َو ُهوَ
 -681عن ابْ ِن عُمَرَ رضي اللّه عنهما أَنّ رسولَ اللّه َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :دعْهُ فِإنّ الياءَ مِ َن الِيانِ » متفقٌ عليه .
ليَاءِ َ ،فقَالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
َيعِظُ أَخَاهُ ف ا َ
ل عََليْهِ وسَلّم « :الياَءُ
صلّى ا ُ
صيْن  ،رضي اللّه عنهما  ،قال  :قال رسول اللّه َ
 -682وعن عِمْران بن ُح َ
خيْ ٍر » متفق عليه .
ل َيأْت إ ّل بِ َ
ليَاءُ كُلّهُ َخْيرٌ » .
وف رواية لسلم  « :الَياءُ َخيْرٌ كُلّ ُه » أوْ قَالَ  « :ا َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :اليَانُ ِبضْع
صلّى ا ُ
 -683وعن أب هُريرة رضي اللّه عنه  ،أنّ رسول اللّه َ
وسْبعُونَ  ،أوْ ِبضْ ُع َو ِستّو َن ُشعْبةً َ ،فأَ ْفضَلُها قوْلُ ل إله إلّ اللّه  ،وَأ ْدنَاها إمَاط ُة الَذَى عنَ الطّرِي ِق  ،والياءُ
ُش ْعَبةٌ مِنَ اليَا ِن » متفق عليه .
ش ْعَبةُ »  :اْلقِ ْط َعةُ والَضَْلةُ « .
« البِضْ ُع »  :بكسر الباء  .ويوز فتحها َ ،و ُهوَ مِن الثلثةِ إل الْعَشَ َرةِ  « .وَال ّ
ي وَ َرمَا ٍد وَقَ َذ ٍر وَنوِ ذلكَ .
ج ٍر َو َشوْ ٍك وَط ٍ
وَالما َطةُ »  :الزَاَلةُ  « ،وَالَذَى » :مَا يُؤذِي كَح َ
ل عََليْهِ وسَلّم َأشَدّ َحيَا َء مِنَ
 -684وعن أب سعيد الُدْرِيّ رضي اللّه عنه  ،قال  :كان رسول اللّه صَلّى ا ُ
اْلعَذْرَاءِ ف خِدْ ِرهَا  ،فَإذَا رأى َشيْئا يَكْ َرهُه عَرَ ْفنَاهُ ف وَ ْجهِهِ  .متف ٌق عليه .
قال العلماءُ َ :حقِي َقةُ الَياء خُلُقٌ يبْعثُ على تَ ْر ِك اْلقَبِيحِ  ،و ْينَعُ م َن التقْصي ف حَقّ ذِي الَقّ  .وَر َويْنَا ع ْن
ليَاءُ رُؤَيةُ اللء أي  :النّعمِ ورؤْي ُة الّت ْقصِيِ َ .فيَتوَلّ ُد بيَْنهُمَا حالة
أب الْقَاسم الُنيْدِ َرحَهُ اللّه قال  :ا َ
تُسَمّى حياءً

 -85باب حفظ السر
قال اللّه تعال { :وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولً } .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :إ ّن مِنْ َأشَرّ
صلّى ا ُ
 -685وعن أب سعيد الُدْرِيّ رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه َ
النّاسِ عِنْدَ اللّ ِه َمنْزِلَة َيوْم اْلقِيا َمةِ الرّجُل يُفضِي إل الَ ْرأَ ِة َوتُفضِي إلَي ِه ثُ ّم َينْشُ ُر سِ ّرهَا» رواه مسلم .
 -686وعن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما أن عمر رضي اللّه عنه حي تََأيّمتْ بِْنتُهُ حفْصةُ قال  :لقي ُ
ت
ت عُمرَ ؟ قال :
ص َة ِبنْ َ
حتُكَ َح ْف َ
ضتُ عَليْهِ حفصةَ فَقلتُ  :إ ْن شِئتَ أنكَ ْ
ُعثْمَانَ بْ َن َعفّان رضي اللّه عنه َ ،فعَرَ ْ
ج يوْمي هذا  ،فََلقِيتُ أبا بَكْرِ الصّديقَ
َسَأنْظُرُ ف أمْرِي فَلِبْثتُ ليَاِليَ  ،ثُمّ َلقِين  ،فقال :قد بدا ل أنْ ل َأتَ َزوّ َ
ت عُمَر  ،فصمتَ أبو بكْر رضي اللّه عنه  ،فََلمْ يرْجِعْ
حتُكَ َحفْص َة بنْ َ
رضي اللّه عنه  .فقلتُ  :إن ِشئْتَ أَنكَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم ،
ت عََليْهِ أَوجَد ِمنّي على ُعثْمانَ  ،فَلَبْثتُ ليَال  ،ثُمّ خطَبهَا النب صَلّى ا ُ
إلّ شَيْئاَ ،فكُْن ُ
ضتَ عَليّ حفْصة َفلَمْ أَرْجعْ إِْليَكَ
ي عَر ْ
حُتهَا إيّاهُ  ،فَلقِينَي أبُو بكْرٍ فقال َ :لعَلّكَ وجَدْتَ عَليّ حِ َ
َفَأْنكَ ْ
ت عل ّي الّ َأنّي ُكْنتُ عَِل ْمتُ َأ ّن الّنِبيّ
ض َ
َشيْئا ؟ فقلت  :نَعمْ  .قال  :فإنهْ ْل يَمْنعْن أنْ أرْجِعَ إِلَيْكَ فيما عر ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،ولوْ تَر َكهَا الّنبِيّ صَلّى
صلّى ا ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ذَكرَها َ ،فلَمْ أَكُنْ لَفْشِي سِرّ رسول اللّه َ
َ
ل عََليْ ِه وسَلّم لقَبِ ْلُتهَا  ،رواه البخاري .
اُ
ل عََليْ ِه وسَلّم عنْدهُ َ ،فأْقْبلتْ فَاطِمةُ
ج الّنبِيّ صَلّى ا ُ
 -687وعن عائشة رضي اللّه عنها قالتْ  :كُنّ أَزْوا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َشيْئا  ،فَلَمّا رآها
شَيةِ رسول اللّه صَلّى ا ُ
رضي اللّه عنها تَمْشِي  .مَا تَخْطيءُ مِشْيُتهَا مِ ْن مِ ْ
ت ُبكَاءً شديدا ،
َر ّحبَ با وقال  « :مرْحبا بابنَت » ثُمّ أَجْلَسهَا عنْ ِيِينِهِ َأوْ ع ْن شِمالِهِ  .ثُمّ سارّها َفبَك ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم مِن بيْنِ
حكَت  ،فقلت لَا  :خصّك رسول اللّه صَلّى ا ُ
فلَمّا رَأى جَ َزعَها سَارّها الثّانِيةَ َفضَ ِ
ت َتبْكِي ؟
نِسائِهِ بالسّرارِ  ،ثُمّ َأنْ ِ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ؟ قالت  :ما
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم سأَْلُتهَا  :ما قال لكِ رسولُ اللّه َ
َفلَمّا قَام رسولُ اللّه َ
ل عََليْهِ وسَلّم قلتُ :
ل عََليْ ِه وسَلّم سِ ّرهُ َ .فلَمّا ُتوُّفيَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ُكْنتُ لفْشِي عَلى رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم ؟ فقالتْ :
صلّى ا ُ
ك مِ َن الَقّ  ،لَمَا ح ّدثْتنِي ما قال لكِ رسولُ اللّه َ
ت عََليْكِ بِمَا ل عََليْ ِ
عَ َز ْم ُ

َأمّا النَ فَنعم  ،أَما حِي سَارّن ف الَ ّرةِ الول فَأخْبن « َأنّ ِجبْرِيل كَان يُعارِضُ ُه القُرْآن ف كُ ّل َسَنةٍ مرّة َأوْ
صبِرِي  ،فَإنّ ُه ِنعْم السّلَف
مَ ّرَتيْن ،وَأنّهُ عَارَضهُ النَ مَ ّرَتيْنِ  ،وإن ل أُرَى الجَل إلّ ق ِد ا ْقتَرَب  ،فاّتقِي اللّه وا ْ
َأنَا لكِ » َفَبكَْيتُ ُبكَائيَ الذي رأْيتِ َ ،فلَمّا َرأَى جَزعِي سَارّن الثَانيةَ  ،فقال  « :يَا فَاطمةُ أَما َترْضِيَ َأنْ
ضحِكي الذي رَأْيتِ  ،متف ٌق عليه .
َتكُون سيّ َدةَ نِسَاء ا ُلؤْ ِمنِيَ  ،أ ْو َسيّدةَ نِسا ِء هذ ِه ال ّمةِ ؟ » َفضَحِكتُ َ
وهذا لفظ مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم وأَنا ألْعبُ مع
صلّى ا ُ
ت عن أنس  ،رضي اللّه عنه قال  :أَتى عليّ رسول اللّه َ
 -688وعن ثاب ٍ
اْلغِلْمانِ  ،فسلّ َم عََلْينَا َ ،فَبعَثن ف حاجة  ،فَأبْطأْتُ على ُأمّي  ،فَلَمّا جِئتُ قالت  :ما َحبَسَكَ ؟ فقلتُ :
ل عََليْ ِه وسَلّم لَا َجةٍ  ،قالت  :ما حَاجتهُ ؟ قلت ِ :إنّهَا سرّ  .قالتْ :ل تُخِ َب ّن بسِر
صلّى ا ُ
َب َعثَن رسولُ اللّه َ
ك بِهِ يَا ثابِت  .رواه
ت بِهِ أحَدا ل ّدْثتُ َ
ل عََليْهِ وسَلّم أحدا  .قال َأَنسٌ  :واللّهِ لوْ ح ّدثْ ُ
صلّى ا ُ
رسول اللّه َ
مسلم  .وروى البخاري َب ْعضَهُ ُمخْتصرا .

 -86باب الوفاء بالعهد وإناز الوعد
قال اللّه تعال { :وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولً } .
وقال تعال { :وأوفوا بعهد اللّه إذا عاهدت } .
وقال تعال { :يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } .
وقال تعال {:يا أيها الذين آمنوا ل تقولون ما ل تفعلون؟ كب مقتا عند اللّه أن تقولوا ما ل تفعلون! } .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال  « :آَيةُ ا ُلنَافِ ِق ثَلثٌ  :إذا
 -689عن أب هريرة رضي اللّه عنه  ،أن رسول اللّه َ
حَدّث كَذب  ،وإذا وَعدَ أخلَف  ،وإذا ا ْؤتُمِنِ خَانَ » متفقٌ عليه .
زاد ف روايةٍ لسلم  « :وإنْ صَامَ وصَلّى وَ َزعَمَ َأنّهُ مسلِمٌ » .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال« :
صلّى ا ُ
 -690وعن عبدِ اللّهِ بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما  ،أنّ رسول اللّه َ
أرْبع مِنْ كُنّ فِيهِ كَا َن ُمنَافِقا خَالِصا  .ومنْ كَاَنتْ فِيه خَصَل ٌة ِمنْهُ ّن كاَنتْ فِيهِ َخصْلَة مِن النّفاقِ َحتّى يَ َد َعهَا
 :إذا ا ُؤتُمِنَ خَان  ،وإذَا حدّثَ كذَبَ  ،وَإذا عَاهَ َد غَدَر  ،وَإذا خَاصَم َفجَ َر » متف ُق عليه .

ح َريْن
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :لو قدْ جاءَ ما ُل اْلبَ ْ
 -691وعن جابرٍ رضي اللّه عنه قال  :قال ل النب صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فَلَمّا جَاءَ
صلّى ا ُ
أعْ َطْيتُكَ هكَذا وهكذا َو َهكَذا » َفلَ ْم يَجيءْ ما ُل الْبحْ َريْنِ َحتّى ُقِبضَ النبّ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم عِ َدةٌ أوْ
صلّى ا ُ
ح َريْن َأمَ َر أبُو َبكْرٍ رضي اللّه عنه َفنَادى  :مَنْ كَانَ لَ ُه عنْدَ رسول اللّه َ
مَا ُل اْلبَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال ل كَذَا  ،فَحثَى ل َحْثَيةً  ،فَع َد ْدتُها  ،فَإذا
َديْنٌ فَ ْلَي ْأتِنَا  .فَأتَيتُ ُه وقُ ْلتُ لَهُ  :إنّ النب صَلّى ا ُ
هِي خَمْسُمِاَئةٍ  ،فقال ل ُ :خ ْذ مثَْلْيهَا  .متف ٌق عليه .

 -87باب المر بالحافظة على ما اعتاده من الي
قال اللّه تعال { :إن اللّه ل يغي ما بقوم حت يغيوا ما بأنفسهم } .
وقال تعال { :ول تكونوا كالت نقضت غزلا من بعد قوة أنكاثا } .
و ( النكاث ) جع نكث وهو :الغزل النقوض.
وقال تعال { :ول يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم المد فقست قلوبم } .
وقال تعال { :فما رعوها حق رعايتها } .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم :
 -692وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما قال  :قال ل رسول اللّه َ
يا عبْدَ اللّه  ،ل تَكُ ْن مِثل فُلنٍ  ،كَا َن يقُوم الّليْلَ فَترَك قيَامَ الّليْل  » ،متف ٌق عليه.

 -88باب استحباب طيب الكلم وطلقة الوجه عند اللقاء
قال اللّه تعال { :واخفض جناحك للمؤمني } .
وقال تعال { :ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك } .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :اتّقُوا النّا َر وََلوْ
 -693عَنْ عدِيّ بن حَاتٍ رضي اللّه عنه قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
بِشِ ّق تَ ْم َرةٍ َفمَنْ لَمْ يدْ َفبِكَِل َم ٍة طَّيَبةٍ » متفقٌ عليه .

ل عََليْ ِه وسَلّم قال  :والكلِمةُ ال ّطّيَبةُ صدََق ٌة » متفقٌ
 -694وعن أب هريرة رضي اللّه عنه أن النب صَلّى ا ُ
عليه  .وهو بعض حديث تقدم بطولِه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل ْت ِق َرنّ مِ َن العْرُوفِ
صلّى ا ُ
 -695وعن أب ذَرّ رضي اللّه عنه قال  :قال ل رسول اللّه َ
َشيْئا  ،وََلوْ َأنْ َت ْلقَى أخَا َك ِبوَجْ ٍه طَلِيقٍ » رواه مسلم .

 -89استحباب بيان الكلم وإيضاحه للمخاطب
وتكريره ليفهم إذا ل يفهم إل بذلك
ل عََليْ ِه وسَلّم كانَ إذا َتكَلّم بِكلِ َم ٍة أعَادها ثَلثا َحتّى ُت ْفهَم
 -696عن أنس رضي اللّه عنه أن النب صَلّى ا ُ
عَنهُ  ،وإذا أتَى عَلى َق ْومٍ فَسَلّ َم عََلْيهِمْ سَلّمَ عَلْيهِ ْم ثَلثا  .رواه البخاري .
ل عََليْهِ وسَلّم كلما َفصْل ي ْفهَمُهُ
صلّى ا ُ
 -697وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت  :كان كلمُ رسول اللّه َ
كُ ّل مَن يَسْ َمعُهُ  .رواه أبو داود .

 -90إصغاء الليس لديث جليسه الذي ليس برام
ضرِي م ِلسِه
واستنصات العالِم والواعظ حا ِ
ج ِة اْلوَدَاع
ل عََليْ ِه وسَلّم ف ح ّ
 -698عن جَرير بن عبدِ اللّه رضي اللّه عنه قال  :قال ل رسول اللّه صَلّى ا ُ
ضكُمْ رِقَاب َب ْعضٍ » متف ٌق عليه .
ب َبعْ ُ
ت النّاسَ » ثّ قال  « :ل ترْ ِجعُوا بعْدِي ُكفّارا يضْرِ ُ
 « :اسَْتْنصِ ِ
 -91الوعظ والقتصاد فيه
قال اللّه تعال { :ادع إل سبيل ربك بالكمة والوعظة السنة } .

سعُودٍ رضي اللّه عنه يُذكّ ُرنَا ف كُل َخمِيسٍ مرة ،
 -699ن أب وائِلٍ َشقِيقِ ب ِن سَلَ َمةَ قال  :كَانَ ابْنُ م ْ
َفقَالَ لهُ رَجُلٌ  :يَا َأبَا عبْدِ الرّحْمنِ لوددْتُ َأنّكَ ذَكّ ْرتَنَا كُ ّل َي ْومٍ  ،فقال  :أما ِإنّهُ يَمنعن مِنْ ذلكَ أن أكْ َرهُ
خوُّلنَا با مَخاَفةَ السّآ َمةِ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيتَ َ
أنْ أمِّلكُمْ وِإنّي أ َتوُّلكُ ْم بِال ْوعِظةِ  ،كَمـا كَانَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
عَلْينَا  .متفقٌ عليه .
خوُّلنَا » َيتَعهّدُنا .
« َيتَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول
س ْعتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
 -700عن أب اْليَقظان عَمّار بن ياسر رضي اللّه عنهما قال ِ :
 « :إنّ طُو َل صلةِ الرّجُلِ  ،وَقِصر خُ ْطِبتِه  ،مِئّنةٌ مِنْ فقهِهِ َ .فَأطِيلوا الصّلةَ َ ،وأَقْصِروا الُطْب َة »رواه مسلم .
ي  :علمة دَاّلةٌ على ِف ْقهِهِ.
« مِئنّ ٌة » بيم مفتوحة  ،ث هزة مكسورة  ،ث نون مشددة  ،أ ْ
ل عََليْ ِه
صلّى مَع رسول اللّه صَلّى ا ُ
 -701عن مُعاويةَ ب ِن الَكم السَّل ِميّ رضي اللّه عنه قال  « :بينما أَنا أ َ
وسَلّم  ،إذْ عطسَ ر ُج ٌل مِ ْن القَ ْومِ َفقُلتُ  :يرْ َحمُكَ اللّه  ،فَرَمان القوم بابصارِهمْ  ،فقلت  :وا ثكل ُأ ّميَاه ما
شأنكم تنظرون إلّ ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم ُيصَ ّمتُونن لكن سكت َ ،فلَمّا
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فَباب ُه َو وُأمّي  ،مَا َرَأْيتُ ُمعَلّما َقبْله وَل بَعْدَه أَحْس َن َتعْلِيما ِمنْه ،
صلى رسول اللّه صَلّى ا ُ
ض َربَن وَل َشتَمَن  ،قال  « :إِ ّن هَ ِذهِ الصّل َة ل َيصْلُ ُح فيها شَيءُ مِنْ كَل ِم النّاسِ ،
َفوَاللّه ما َكهَرنَي ول َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  .قلت  :يا رسول
سبِي ُح والتّ ْكبِيُ  ،وقرَا َءةُ اْلقُرآنِ » أو كما قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ِإنّمَا ِهيَ التّ ْ
اللّه  ،إن حديث عهْدٍ بَاهِلية  ،وقدْ جاءَ اللّه بِا ِلسْلمِ  ،وإِ ّن ِمنّا رجا ًل َي ْأتُونَ الْ ُكهّانَ ؟ قال  « :فَل تأْتِمْ
» قلت َ :و ِمنّا رجال َيتَطيّرونَ؟ قال « :ذَا َك شَيْء يَجِدونَه ف صُدو ِرهِم  ،فَل يصُ ّدّنهُمْ » رواه مسلم .
« الثّكْل » بضم الثا ِء الُثلثة  :الُصِيبة وَالفَجيعة  « .ما َكهَرن » أيْ ما نرَن .
ل عََليْهِ وسَلّم َم ْوعِ َظةً
صلّى ا ُ
 -702وعن العِرْباض بن سَاريةَ رضي اللّه عنه قال  :وَع َظنَا رسول اللّه َ
ت ِمنْها ال ُعيُون وَذَكَ َر الدِيثَ  ،وَق ْد سَبق ِبكَمالِهِ ف باب المر بالُحافَظ ِة على
وَ ِجَلتْ مِنهْا القُلُوب  .وَذَرَِف ْ
سّنةِ  ،وذَكَ ْرنَا َأنّ التّ ْرمِذيّ قال إنه حديث حسنٌ صحيحٌ .
ال ّ

 -92باب الوقار والسكينة
قال اللّه تعال { :وعباد الرحن الذين يشون على الرض هونا ،وإذا خاطبهم الاهلون قالوا سلما } .
ستَجْمِعا قَطّ
ل عََليْ ِه وسَلّم مُ ْ
 -703وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت  :مَا َرَأْيتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ضَاحِكا حتّى تُرى مِنه َل َهوَاتُه ِ ،إنّما كانَ َيَتبَسّمُ  .متفقٌ عليه .
ف اْلفَمِ .
« الّل َهوَات » جَمْع َلهَاةٍ  :وهِي اللّحُمة الت ف أقْصى َسقْ ِ

 -93باب الندب إل إتيان الصلة والعلم ونوها
من العبادات بالسكينة والوقار
قال اللّه تعال { :ومن يعظم شعائر اللّه فإنا من تقوى القلوب } .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول  « :إذا أُقِي َمتِ
صلّى ا ُ
 -704وعن أب هريرة رضي اللّه عنه قال  :سعتُ رسول اللّه َ
سكِينَة  ،فَما أَ ْدرَ ْكتُمْ َفصَلّوا َ ،ومَا
الصّلة  ،فَل تَ ْأتُوهَا وأْنتُمْ تَسْ َع ْونَ  ،وُأَتُوهَا َوَأنُتمْ تْشُونَ  ،وعَلَيكم ال ّ
فَاَتكُمْ َفأَتّوا » متف ٌق عليه .
زاد مسلم ف رواية له  « :فَإنّ أحدَكُمْ إذا كانَ يعمِ ُد إل الصلةِ َف ُهوَ ف صلةٍ » .
صلّى
ل عََليْ ِه وسَلّم َي ْومَ عرََفةَ فَسَمع النب َ
 -705وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما َأنّهُ دََف َع مَعَ النب صَلّى ا ُ
س عََليْكُمْ
س ْوطِهِ إَِلْيهِمْ وقال َ « :أّيهَا النّا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم وَرَاءه زَجْرا شَديدا وَضَرْبا وَصوْتا للِبلِ َ ،فأَشار بِ َ
اُ
س بِالِيضَاعِ » رواه البخاري  ،وروى مسلم بعضه .
سكِيَنةِ فَِإنّ اْلبِرّ َلْي َ
بِال ّ
ع » بِضاد معجمةٍ قلبها ياء وهزة مكسورةَ ،و ُهوَ  :ا ِلسْرَاعُ .
« الْبّ »  :الطّا َعةُ  « .وَالِيضَا ُ

 -94باب إكرام الضيف
قال اللّه تعال { :هل أتاك حديث ضيف إبراهيم الكرمي ،إذ دخلوا عليه فقالوا سلما ،قال سلم قوم

منكرون .فراغ إل أهله فجاء بعجل سي ،فقربه إليهم قال :أل تأكلون؟ }
وقال تعال { :وجاءه قومه يهرعون إليه ،ومن قبل كانوا يعملون السيئات! قال :يا قوم هؤلء بنات هن
أطهر لكم ،فاتقوا اللّه ول تزون ف ضيفي ،أليس منكم رجل رشيد؟! } .
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :مَ ْن كانَ يُؤم ُن بِاللّه واليَو ِم
صلّى ا ُ
 -706وعن أب هريرة رضي اللّه عنه أ ّن الّنِبيّ َ
الخِرِ فَ ْليُك ِرمْ ضَيفَهُ َ ،ومَنْ كَا َن يُؤمِ ُن بِاللّه واليَوم الخِرِ فليصِلْ رَحِمَهَُ ،ومَنْ كَا َن يؤمِنُ بِاللّه وَالي ْومِ ال ِخرِ
َف ْليَقلْ َخيْرا َأوْ ليَصْ ُمتْ » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه
 -707وعن أب شُ َريْح ُخوَيل ِد بن عمرو الُزَا ِعيّ رضي اللّه عنه قال  :سَمِعتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
وسَلّم يقول  « :مَ ْن كان يؤمِ ُن بِاللّه واليوْمِ الخِرِ َف ْليُكرمْ ضَيفَهُ جَاِئ َزتَهُ » قالوا  :وما جَاِئ َزتُهُ يا رسول اللّه ؟
ك فهو صَدَقَة عليه » متفقٌ عليه .
ضيَاَفةُ ثَلَثةُ َأيّامِ  ،فما كان وَرَاءَ ذل َ
قال  « :يَومُه وََليَْلتُهُ  .وال ّ
وف روايةٍ لسلم  « :ل يِلّ لِمُسلمٍ أن يُقِيم عند أخِيهِ حت ُي ْؤثِمَ ُه » قالوا  :يا رسول اللّه  .و َكيْف
ُي ْؤثِمُهُ ؟ قال ُ « :يقِي ُم ِعنْ َدهُ وَل شَيءَ لَ ُه َيقْرِي ِه بِهِ » .

 -95باب استحباب التبشي والتهنئة بالي
قال اللّه تعال { :فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه } .
وقال تعال { :يبشرهم ربم برحة منه ورضوان ،وجنات لم فيها نعيم مقيم } .
وقال تعال { :وأبشروا بالنة الت كنتم توعدون } .
وقال تعال { :فبشرناه بغلم حليم } .
وقال تعال { :ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى } .
وقال تعال { :وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ،ومن وراء إسحاق يعقوب } .
وقال تعال { :فنادته اللئكة وهو قائم يصلي ف الحراب أن اللّه يبشرك بيحي } .
وقال تعال { :إذ قالت اللئكة يا مري إن اللّه يبشرك بكلمة منه اسه السيح } الية .واليات ف
الباب كثية معلومة.

وأما الحاديث فكثية جدا وهي مشهورة ف الصحيح .منها:
 -708عن أب إِبراهيمَ َويُقَا ُل أبو ممد ويقال أَبو ُمعَاوِيةَ عبدِ اللّه بن أب َأوْف رضي اللّه عنه أَنّ رسول اللّه
صبٍ  ،لصَخبَ فِيه ول نَصب .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم بَشّرَ َخدِ َيةَ  ،رضي اللّه عنها  ،بِبْيتٍ ف الّنةِ مِنْ َق َ
َ
متف ٌق عليه .
صبُ »  :التعبُ .
ب » الصّياحُ والّلغَطُ « .وَالّن َ
« اْلقَصبُ » هُنا  :الّلؤْلُؤ الُجوفُ  « .والصّخ ُ
 -709وعن أب موسى الشعريّ رضي اللّه عنه َ ،أنّ ُه تَوضّأَ ف بيتهِ  ،ثُمّ َخرَجَ فقال :للْ َزمَنّ رسول اللّه
ل عََليْهِ وسَلّم
سأَ َل عَن النِّبيّ صَلّى ا ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،ولكُونَ ّن معَ ُه يوْمِي هذا  ،فجا َء الَسْجِدَ  ،فَ َ
َ
ت ِعنْدَ الْباب حتّى
س ُ
ت عَلى َأثَ ِرهِ أَسأَلُ عنْهُ  ،حتّى دَ َخلَ بئْرَ أريسٍ فجلَ ْ
خرَ ْج ُ
فقَالُوا  :وَجّ َه ه ُهنَا  ،قال  :فَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم حاجتَ ُه وتَوضّأَ ،فقُ ْمتُ إِلَيْهِ  ،فإذا هُو قَدْ جلَس على بئر أَريس ،
َقضَى رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
وتَوسطَ ق ّفهَا  ،وكَشَفَ عنْ ساَقيْهِ ودلهَا ف الِبئِر  ،فَسلّ ْمتُ عََليْ ِه ثُ ّم اْنصَرفتْ .
ل عََليْ ِه وسَلّم اليوْم .
ت عِند الباب َفقُلت  :لكُونَ ّن َبوّاب رسُولِ اللّه صَلّى ا ُ
س ُ
فجَل ْ
فَجاءَ َأبُو َبكْرٍ رضي اللّ ُه عنه فدفَع الباب ف ُق ْلتُ  :م ْن هَذَا ؟ َفقَالَ َ :أبُو بكرٍ  ،فَقلْت  :على ِرسْلِك  ،ثُ ّم
سَتأْذِن  ،فَقال « :ائْ َذنْ لَه وبشّرْه بالّنةِ » َفأَ ْقبَ ْلتُ حتّى قُلت
َذهَْبتُ َفقُلتُ  :يا رسُول اللّه هذَا َأبُو َبكْ ٍر ي ْ
ل عََليْهِ وسَلّم
صلّى ا ُ
لب بكرٍ  :ادْخُ ْل ورسُولُ اللّه يُبشّ ُر َك بِالنةِ  ،فدخل َأبُو َبكْرٍ حتّى جلَس عنْ يِيِ النبّ َ
ل عََليْهِ وسَلّم  ،وكَشَف ع ْن ساقيْهِ  ،ثُمّ
صلّى ا ُ
معَهُ ف القُفّ  ،ودَلّى رِ ْجَليْ ِه ف البئِرِ كما صنَعَ َرسُولُ َ
ت بِهِ .
ت  :إنْ يُ ِردِ اللّه ِبفُل ٍن يُريدُ أَخَاهُ َخيْرا يأْ ِ
ستُ  ،وقد ترَكتُ أَخي يتوضأُ ويلْحقُن  ،فقُ ْل ُ
َر َج ْعتُ وجل ْ
فَإِذا إِنْسانٌ ي ّر ُك الباب  ،فقُلت  :م ْن هَذَا ؟ فَقال  :عُ َمرُ بنُ الطّابِ  :فقُ ْلتُ :على ِرسْلِك  ،ثّ جْئتُ
ت عليْهِ وُق ْلتُ  :هذَا عُمرُ يَسَْتأْ ِذنُ ؟ َفقَالَ « :ائْذنْ لَ ُه وبشّ ْرهُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فَسلّ ْم ُ
إل َرسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
جَلسَ
ل عََليْهِ وسَلّم بِالَّنةِ ،فَ َدخَل ف َ
صلّى ا ُ
جْئتُ عمر َ ،فقُ ْلتُ  :أَ ِذنَ أُدخ ْل وَيبُشّ ُركَ َرسُولُ اللّهِ َ
لّنةِ » فَ ِ
بِا َ
ستُ َفقُلْت :
ف عَنْ يسا ِرهِ ودَلّى رِ ْجَليْهِ ف البِئْر  ،ثُمّ رج ْعتُ فَجلَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم ف القُ ّ
مَعَ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
إن يُرِدِ اللّه بِفلنٍ َخيْرا يعْن أَخَاهُ يأْت بِهِ .

فجاء إنْسانٌ فحر َك الباب فقُ ْلتُ  :مَنْ هذَا ؟ فقَال ُ :عثْمانُ بنُ عفانَ  .فَق ْلتُ  :عَلى ر ْسلِكَ  ،وجْئتُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،فأْخْ ْبتُه َفقَالَ  « :ائْذَن لَ ُه وبَشّ ْر ُه بِالَّن ِة مَ َع بَلْوى تُصيبُ ُه » فَجْئتُ َفقُلتُ :
الّنبِيّ صَلّى ا ُ
لّنةِ مَ َع بَ ْلوَى تُصيبُكَ َ ،فدَخَل َفوَجَد القُفّ َق ْد مُِلئَ ،
ل عََليْهِ وسَلّم بِا َ
ادْخ ْل َويُبشّ ُركَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
سيّبِ َ :فَأوّْلتُها ُقبُورهمْ .متفقٌ عليه .
َفجَلَس وُجا َههُ ْم مِنَ الشّقّ الخِرِ  .قَا َل َسعِيدُ بنُ الُ َ
ي بشّرهُ
ظ الباب وَفِيها  :أَ ّن ُعثْمانَ حِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ِبفْ ِ
وزاد ف روايةٍ  « :وأمَرن رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
حِدَ اللّه تعال  ،ثُمّ قَال  :اللّه الُسْتعَانُ .
قوله  « :وجّ َه » بفت ِح الواوِ وتشدي ِد اليمِ  ،أَيْ  :توجّهَ  .وقوله ِ « :بئْر أريسٍ »  :هو بفت ِح المزةِ
وكسرِ الرا ِء  ،وبعْدَها ياء مثَناةٌ مِن تت سا ِكَنةٌ  ،ثُم ِّ ¢سيٌ مهمل ٌة  ،وهو مصروفٌ  ،ومنهمْ م ْن منَع صرْفَهُ
 « .والقُفّ » بضم القاف وتشدي ِد الفاء  :هُ َو البْنّ حوْ َل البِئْرِ  .قوله  « :عَلى ِرسْلِك » بكسر الراءِ على
الشهور  ،وقيل بفتحها  ،أَيْ  :ارْفُقْ .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ،وَمعَنَا َأبُو
 -710وعنْ أب هريرة رضي اللّه عنهُ قال ُ :كنّا ُقعُودا َحوْلَ رسول اللّه َ
ل عََليْهِ وسَلّم مِنْ بيِ َأ ْظهُرِنا َفأَبْ َطأَ عَلْينَا
بكْ ٍر وعُمَرُ رضي اللّه عنهما ف نَفَر  ،فَقامَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
وخَشِينا َأنْ ُي ْقتَطَعَ دُونَنا وَفَ ِز ْعنَا فقُمنا َ ،فكُْنتُ َأوّل من َفزِع .
ت بِ ِه هَلْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،حت َأَتْيتُ حَائِطا للَْنصَارِ لِبن النّجّارِ َ ،فدُرْ ُ
َفخَ َر ْجتُ َأبْتغي رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
أَ ِجدُ لَ ُه بابا ؟ فَلمْ أَجِدْ  ،فإذَا ربيعٌ ي ْدخُلُ ف جوْف حَائِط مِ ْن بِئرٍ خَارِجَه والرّبيعُ :الَ ْدوَ ُل الصّغيُ
ل عََليْهِ وسَلّم .
صلّى ا ُ
فاحتَفزْتُ  ،فدَخ ْلتُ عَلى رسُولِ اللّهِ َ
فقال  « :أَبو هُريرة ؟ » َفقُ ْلتُ َ :نعَ ْم يَا رسُولَ اللّهِ  ،قال  « :ما شَأنُك » قلتُ ُ :كْنتَ بَيْ َن َظهْ َرْينَا فقُ ْمتَ
ع فَأتَْيتُ هذَا الائِطَ  ،فَا ْحَتفَزْتُ كَمَا
َفَأبَطأْتَ عَلْينَا  ،فَخَشِينَا َأنْ ُتقَتطعَ دُونَنا  ،ففَزعنَاَ ،فكُْنتُ َأوّلَ منْ فَز َ
س وَرَائي .
حَتفِ ُز الثّعلبُ  ،وَهؤل ِء النّا ُ
يَ ْ
َفقَالَ  « :يَا أَبا هريرة » وأَعطَان َنعَْليْهِ َفقَال  « :ا ْذ َهبْ ِبَنعْلَي هاَتيْنِ  ،فَمنْ لقيتَ مِ ْن وَرَاءِ هَذا الائِط
ستَيْقنا با قَلبُهُ َ ،فبَشّ ْرهُ بالّنةِ » وذَكَرَ الدِيثَ بطُولِهِ  ،رواه مسلم .
شهَدُ َأنْ ل إلهِ إلّ اللّ ُه مُ ْ
يَ ْ

« الرّبيعُ » الّنهْ ُر الصّغِيُ َ ،و ُهوَ ال ْدوَلُ بفتح اليم كَمَا فَسّرهُ ف الَدِيثِ .وقولُه « :ا ْحَتفَزْت »
ت وتصَاغَرْتُ َحتّى َأ ْمكَنَن الدّخُولُ .
ي بالرّاءِ وبالزّاي  ،ومعناهُ بالزاي َ :تضَامَمْ ُ
رو َ
 -711وعن اب ِن شُما َسةَ قالَ َ :حضَ ْرنَا عَمْرَو ب َن العاصِ رضي اللّ ُه عنه َ ،و ُهوَ ف ِسيَاَقةِ ا َلوْتِ َفبَكى طَويلً
ل عََليْهِ وسَلّم بكَذَا ؟
صلّى ا ُ
جعَ َل اْبنُهُ َيقُولُ  :يا َأبَتَاهُ َ ،أمَا بَشّ َركَ َرسُولُ اللّهِ َ
 ،وَ َحوّ َل وَ ْجهَهُ إِل الدَارِ  ،فَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم بكَذَا ؟
أَما بشّ َركَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َفأَقْب َل بوَجْههِ َفقَالَ ِ :إنّ أَ ْفضَ َل مَا ُنعِ ّد َشهَا َدةُ َأنْ لَ إِلهَ إِلّ اللّه  ،وَأنّ مُحمّدا رسُول اللّه ِإنّي قَدْ ُكْنتُ عَلى
ل مِنْ َأنْ
ل عََليْهِ وسَلّم ِمنّي  ،وَل أَحبّ ِإ ّ
صلّى ا ُ
ق ثَلثٍ َ :لقَدْ َرَأْيتُن َومَا أَ َحدٌ َأشَ ّد ُبغْضا ل َرسُولِ اللّهِ َ
أَطبْا ٍ
ت عَلى ِتلْكَ الالِ َل ُكْنتُ مِنْ َأهْ ِل النّار .
أَكُونَ َقدِ استمْكنْت ِمنْهُ فقَتلْتهُ  ،فََل ْو ُم ّ
لبَايعْكَ َ ،فبَسَطَ يِينَهُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َفقُ ْلتُ  :ابْسُطْ يينَكَ َف ُ
صلّى ا ُ
ت الّنِبيّ َ
َفلَمّا َجعَلَ اللّهُ ا ِلسْلمَ ف قَلْب أَتْي ُ
شتَرطُ ماذَا ؟ » قُ ْلتُ َأنْ
ت يَدِي  ،فقال  « :مالك يا عمرو ؟ » قلت  :أَ َردْتُ َأنْ َأ ْشتَرطَ قالَ  « :تَ ْ
َف َقَبضْ ُ
ُي ْغفَرَ ل  ،قَالَ َ :أمَا عَل ْمتَ َأ ّن الِسْلم َيهْ ِدمُ ما كَانَ قَبلَهَُ ،وأَن الج َر َة تَهد ُم ما كان قبلَها  ،وَأنّ الَ ّج يَه ِدمُ
ما كانَ قبلَهُ ؟ »
ل عََليْهِ وسَلّم  ،وَل أَجَلّ ف عَين ِمنْه  ،ومَا كُنتُ ُأطِيقُ أَن
صلّى ا ُ
ل مِنْ رسول اللّه َ
وما كان َأحَدٌ أَ َحبّ إِ ّ
صفَهُ ما َأطَقتُ َ ،لنّي ل أَكن أَمل عَين مِنه ولو ُمتّ على تِلكَ
أَملَ عَين مِنه إِجللً له  ،ولو ُسئِلتُ أَن أَ ِ
الَال لَ َرجَوتُ أَن أَكُو َن مِنْ َأهْ ِل الَّنةِ .
شنّوا عليّ
ح ٌة ول نَارٌ  ،فإذا دَفَنتمون  ،ف ُ
ث وُلّينَا أَشيَاءَ ما أَدري ما حَال فِيهَا ؟ فَإِذا أَنا ُمتّ فل تصحَبنّي نَائِ َ
التّرَابَ شَنّا  ،ث أَقِيمُوا حولَ قَبي قَدْ َر ما ُتنَحَرُ جَزورٌ  ،وَيقْسَ ُم لْ ُمهَا َ ،حتّى َأ ْستَ ْأنِس بكُمْ  ،وأنظُرَ ما
أُراجِعُ بِهِ ر ُسلَ رب  .رواه مسلم .
قوله ُ « :شنّوا » رُويَ بالشي العجمة وبالهملةِ  ،أَي  :صبّوهُ قليلً قَليلً  .واللّه سبحانه أَعلم .

 -96باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر

وغيه والدعاء له وطلب الدعاء منه
قال اللّه تعال {:ووصى با إبراهيم بنيه ويعقوب :يا بن إن اللّه اصطفى لكم الدين فل توتن إل وأنتم
مسلمون ،أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا :نعبد إلك
وإله آبائك إبراهيم وإساعيل وإسحاق إلا واحدا ،ونن له مسلمون } .
وأما الحاديث:
 -712فمنها حَديثُ زيدِ بنِ أَرَْقمَ رضي اللّه عنه الذي سبق ف باب إِكرامِ َأهْلِ بَْيتِ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل
ظ وَذَكّرَ ثُمّ قال
ل عََليْهِ وسَلّم فِينَا خَطِيبا َ ،فحَ ِمدَ اللّه َ ،وأَثْن عَلَيهِ َ ،و َوعَ َ
صلّى ا ُ
عََليْ ِه وسَلّم قامَ رسول اللّه َ
َ :أمّا َبعْدُ  ،أَل َأّيهَا النّاسُ ِإنّمَا أَنا بش ٌر يُوشِكُ َأ ْن يَ ْأِتيَ َرسُولُ َربّي فأُجيب ،وَأنَا تَاركٌ فيكُ ْم َثقَليْنِ َ :أ ّولُمَا :
حثّ عَلى كتاب اللّه  ،و َر ّغبَ
سكُوا بِهِ » َف َ
خذُوا بِكتاب اللّه  ،وَا ْستَمْ ِ
كتاب اللّهِ  ،في ِه الُدَى وَالنّورُ  ،فَ ُ
فِي ِه  ،ثُمّ قال َ « :وَأهْ ُل َبيْت  ،أُذَكّرُكُمُ اللّه ف َأهْ ِل َبيْت » رواه مسلم  .وَقَ ْد َسبَقَ بطُولِهِ .
ل عََليْهِ وسَلّم وَنْ ُن
صلّى ا ُ
 -713وعن أب سُليْمَا َن مَالك بن الُويْرثِ رضي اللّه عنه قال َ :أَتيْنَا رسول اللّه َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َرحِيما رفِيقا ،فَظَنّ َأنّا قَدِ
َشبَبةٌ مَتقَاربُونَ َ ،فأَق ْمنَا عِنْ َد ُه عشْرينَ َليَْل ًة  ،وكانَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
سأََلنَا عَمّ ْن تَرَ ْكنَا مِنْ َأهِْلنَاَ ،فأَ ْخبَ ْرنَاهُ  ،فقال  « :ارْجعُوا إِل َأهْليكم َفأَقِيمُوا فِيهِمْ ،
ا ْشتَ ْقنَا َأهَْلنَا  .ف َ
صلّوا صَلةَ كَذا ف حِي كَذَا  ،وَصَلّوا كَذَا ف حِي كَذَا  ،فَإِذَا َحضَرَتِ الصّلةُ
وَعلّموهُم َومُرُوهُمْ  ،وَ َ
َف ْليُؤ ّذنْ َلكُمْ أَ َحدُكُمْ  ،وَلْيؤ ّمكُم أَكبَرُكُ َم » متفقٌ عليه .
صلّوا كمَا َرأَيتُمُون أُصَلّي » .
زاد البخاري ف رواية له  « :وَ َ
قوله َ « :رحِيما رفيقا » روِيَ بفاءٍ وقافٍ  ،وروِيَ بقافيٍ .
ل عََليْ ِه وسَلّم ف اْلعُمْ َرةِ َ ،فأَ ِذنَ ،
 -714وعن عُمَرَ بنِ الطاب رضي اللّ ُه عنه قال  :اسَْتأْ َذْنتُ النب صَلّى ا ُ
وقال  « :ل تنْسنَا يَا أخ ّي مِنْ ُدعَائِك » فقالَ َكلِ َم ًة ما يَسُرّن أَنّ ل بَا ال ّدْنيَا .
وف رواية قال َ « :أشْرِ ْكنَا يَا أ َخيّ ف ُدعَائِكَ » رواه أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديث حسن صحيح .

 -715وعن سال ب ِن َعبْدِ اللّه ب ِن عُمَرَ َأنّ عبدَ اللّه ب ِن عُ َمرَ رضي اللّه عنهما كَا َن َيقُولُ لِلرّجُلِ إِذَا أَرَادَ
ل عََليْهِ وسَلّم يُو ّد ُعنَا فيقُولَُ :أ ْستَوْدعُ اللّه
سفرا  :ا ْد ُن ِمنّي َحتّى ُأوَ ّدعَكَ كمَا كَانَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
دِينَكَ َ ،وأَمانَتَكَ  ،و َخوَاتِيمَ عَ َملِكَ  ،رواه الترمذي ،وقال  :حديث حسن صحيح .
 -716وعن عبدِ اللّهِ بنِ يزيد الَطْ ِميّ الصّحَابّ رضي اللّه عنه قال  :كَانَ رسولُ اللّهص إِذا أَرَادَ َأنْ ُيوَ ّدعَ
ليْش قالَ َ « :أ ْسَتوْدعُ اللّه دِيَنكُمْ َ ،وَأمَانَتكُم  ،وَ َخوَاتِيمَ أَعمَاِلكُمْ ».
اَ
حديث صحيح  ،رواه أبو داود وغيه بإِسناد صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم فقال  :يا رسُولَ اللّه ،إِن
 -717وعن أَنسٍ رضي اللّه عنه قال  :جَاءَ رَ ُجلٌ إل النبّ صَلّى ا ُ
أُرِي ُد َسفَرا َ ،ف َزوّدْن َ ،فقَالَ َ « :زوّ َدكَ اللّه الّت ْقوَى » .
ك اليْرَ َحْيثُمَا ُكنْتَ» رواه الترمذي
قال  :زِدْن  ،قال َ « :و َغفَرَ َذْنبَكَ » قال ِ :زدْن  ،قال َ « :ويَسّرَ ل َ
وقال  :حديث حسن .

 -97باب الستخارة والشاورة
قال اللّه تعال { :وشاورهم ف المر } .
وقال تعال  { :وأمرهم شورى بينهم } أي يتشاورون بينهم فيه
ل عََليْ ِه وسَلّم ُيعَلّ ُمنَا ال ْستِخَا َرةَ ف ا ُلمُور
 -718عن جاِبرٍ رضيَ اللّه عنه قال  :كانَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
كُّلهَا كالسّو َرةِ م َن القُرْآنِ َ ،يقُولُ إِذا هَمّ أَحَدُ ُك ْم بالمر  ،فَليَركعْ رَكعتَيْ ِن مِ ْن َغيْرِ الفرِيضَ ِة ث ليقُلْ  :الّلهُم
ك العَظِيم  ،فِإنّكَ تَقْ ِد ُر ول أَقْ ِد ُر  ،وتعْلَمُ
ك مِ ْن فضْلِ َ
ك  ،وأستقدِ ُر َك بقُدْرِتك  ،وَأسْأَلُ َ
إِن َأسْتَخِ ُي َك بعِلْمِ َ
ت تعْلَمُ َأنّ هذا المرَ َخيْرٌ ل ف دِين َو َمعَاشي َوعَاِقَبةِ َأمْرِي »
لمُ ال ُغيُوبِ  .الّلهُمّ ِإ ْن كنْ َ
ول َأعْلَمُ َ ،وأَنتَ ع ّ
َأوْ قا َل  « :عَاجِلِ َأمْرِي وَآجِله  ،فا ْقدُ ْرهُ ل َويَسّ ْرهُ لّ ،ث بَا ِركْ ل فِيهِ َ ،وإِن ُكْنتَ تعْلمُ أَنّ هذَا الَمْرَ شرّ
صرِف ُه عَن  ،وَاصْرفن عَنهُ ،وَاقدُرْ
ل ف دِين َومَعاشي َوعَاقبةِ َأمَرِي » أَو قال  « :عَاجِل أَمري وآجِلهِ  ،فا ْ
ث كانَ  ،ثُمّ رَضّن بِهِ » قال  :ويسمّي حاجته  .رواه البخاري.
ل الَيْرَ َحيْ ُ

 -98باب استحباب الذهاب إل صلة العيد والرجوع من طريق آخر
ل عََليْ ِه وسَلّم إِذا كَانَ َي ْو ُم عِيدٍ خَالَفَ الطّرِيقَ.
 -719عن جابرٍ رضيَ اللّه عنه قال  :كا َن النبّ صَلّى ا ُ
رواه البخاري .
قوله  « :خَالَفَ الطّرِيقَ » يعن َ :ذ َهبَ ف طَرِي ٍق وَرَجَعَ ف طَرِيقِ آ َخرَ .
ج َرةِ
ج مِ ْن طَرِيقِ الشّ َ
خرُ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم كا َن يَ ْ
صلّى ا ُ
 -720وع ِن ابنِ عُ َمرَ رضي اللّه عنهما أَن رسول اللّه َ
ج مِ َن الثّنِية السّفْلى متفقٌ عليه .
َويَدْخ ُل مِ ْن طَريقِ ا ُلعَرّسِ  ،وإِذَا دَخَ َل َم ّكةَ دَ َخ َل مِ َن الثّنِية العُليَا َويَخْ ُر ُ

 -99باب استحباب تقدي اليمي ف كل ما هو من باب التكري
سلِ والتّيَ ّممِ
كالوضوءِ َو ال ُغ ْ
ولبس الثوب والنعل والف والسراويل ودخول السجد والسواك والكتحال وتقليم الظفار وقص
الشارب ونتف البط وحلق الرأس والسلم من الصلة والكل والشرب والصافحة واستلم الجر
السود والروج من اللء والخذ والعطاء وغي ذلك ما هو ف معناه ويستحب تقدي اليسار ف ضد
ذلك كالمتخاط والبصاق عن اليسار ودخول اللء والروج من السجد وخلع الف والنعل
والسراويل والثوب والستنجاء وفعل الستقذرات وأشباه ذلك
قال اللّه تعال { :فأما من أوت كتابه بيمينه فيقول :هاؤم اقرءوا كتابيه } اليات.
وقال تعال { :فأصحاب اليمنة ما أصحاب اليمنة ،وأصحاب الشأمة ما أصحاب الشأمة } .
جبُ ُه التّيمّ ُن ف شأنِه
ل عََليْ ِه وسَلّم ُيعْ ِ
 -721وعن عائشة رضيَ اللّه عنها قاَلتْ  :كَانَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
كُلّه  :ف ُط ُهوِ ِرهِ َ ،وتَرجّلِهِ َ ،وَتَنعّلِه  .متفقٌ عليه .

صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،اليُمْن لِ َطهُو ِرهِ و َطعَامِه  ،وكَانَتْ
ت يَدُ رسول اللّه َ
 -722وعنها قالتْ  :كانَ ْ
اليُسْرَى لِخَلئِ ِه َومَا كَانَ منْ أَذىً .
حديث صحيح  ،رواه أبو داود وغيه بإِسناد صحيحٍ .
ل عََليْهِ وسَلّم قالَ َلهُنّ ف غَسْ ِل ابَْنتِهِ َزْينَبَ رضي اللّه
صلّى ا ُ
 -723وعن أُم عَطِيةَ رضي اللّه عنها أَن النبّ َ
عنها  « :ابْ َدْأنَ بِميامِنهَا َومَواضِ ِع الوُضُوءِ ِمنْها » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إِذا اْنَتعَلَ أَحدُكُمْ َفلْيبْ َدأْ
 -724وعن أب هُريرة رضيَ اللّه عنه َأنّ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ع » متفقٌ عليه .
باليُمْن َ ،وإِذا نَزَع َفلْيبْ َدأْ بِالشّمالِ ِ .لتَكُ ِن اليُمْن َأ ّولُما ُتْنعَلُ  ،وآخ َرهُمَا ُتنْ َز ُ
جعَ ُل يَمينَهُ ل َطعَامِ ِه َوشَرَابِهِ
ل عََليْهِ وسَلّم كان َي ْ
صلّى ا ُ
صةَ رضي اللّه عنها َأنّ رسول اللّه َ
 -725وعن َح ْف َ
ك رواه أبو داود والترمذي وغيه .
وثيابه ويَجَع ُل يَسا َر ُه لا سِوى ذل َ
ضأْتُم
ستُمْ َ ،وإِذا َتوَ ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إِذا َلبِ ْ
 -726وعن أب هريرة رضي اللّه عنه َأنّ رسول اللّه صَلّى ا ُ
 ،فَابْدؤُوا بَِأيَامِنكُ ْم » حديث صحيح  .رواه أبو داود والترمذي بإِسناد صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم أَتى ِمنًى َ :فَأتَى الَمْرةَ فَرماهَا  ،ثُ ّم
صلّى ا ُ
 -727وعن أَنس رضي اللّه عنه أَن رسولَ اللّه َ
لقَ « ُخذْ » َوَأشَارَ إِل جَاِنبِه الينِ  ،ثُم اليسَ ِر ثُمّ ج َع َل يُعطِيهِ النّاسَ
َأتَى َمنْزِل ُه بِمنًى  ،ونَرَ  ،ثُمّ قال للِح ّ
 .متف ٌق عليه .
سكَهُ وَ َحلَقَ  :نَاوَل اللقَ ِشقّ ُه الَيْمنَ فَحَلقَه  ،ثُمّ دعَا َأبَا
وف روايةٍ  :لّا رمى المْرةَ  ،ونَحَر نُ ُ
طَلح َة الَنصاريّ رضي اللّه عنه َ ،فأَعطَاهُ ِإيّاهُ  ،ثُ ّم نَاوَلهُ الش ّق ا َليْسَرَ فقال « :احْلِقْ » فَحَلقَهُ َفَأعْطاهُ أَبا
طلحة فقال  « :اقسِمْ ُه َبيْ َن النّاس » .

كتاب أدب الطعام
 -100باب التسمية ف أوله والمد ف آخره
ل عََليْ ِه وسَلّم« :سَمّ اللّه
 -728عن عُ َمرَ بنِ أب سلَمَة رضي اللّه عنهما قال :قال ل رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
وكُ ْل بِيمِينكَ  ،وكُ ْل مِمّا يَلِيكَ» .متف ٌق عليه.
ل عََليْ ِه وسَلّم« :إذا أكل أَحَدُكُمْ فَليَذْكُر
 -729وعن عَائشة رضي اللّه عنها قاَلتْ :قالَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
اسْمَ اللّه تعال ،فإ ْن نسي َأنْ يَذْ ُك َر اسْمَ اللّه تَعَالَى ف َأوّلِهِ ،فَلَيقُلْ :بِسْمِ اللّه َأوّلَ ُه وَآخِ َرهُ».
رواه أبو داود ،والترمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
 -730وعن جاِبرٍ ،رضي اللّه عنه قال :سَمِعتُ رسولَ اللّه يقولُ« :إِذا دخل الرّجُل بيْتَهُ ،فَذَ َكرَ اللّه تعَال
ِعنْد ُدخُولهِ و ِعنْ َد طَعامِهِ ،قال الشّيْطانُ لَصحَابِهِ :ل مبيتَ َلكُمْ ول عشَاءَ ،وإذا دخَل ،فَلَم يَذكُر اللّه َتعَال
ت وَالعَشاءَ
شيْطَانُ :أَدْركتمُ البيت ،وإِذا لَم يَذْكُرِ اللّه تعَال ِعنْد طَعامِهِ قالَ :أدْر ْكتُ ُم البي َ
ِعنْد دخُولِهِ ،قال ال ّ
» رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم طَعَاما ،لَم
صلّى ا ُ
ض ْرنَا مع رسولِ اللّه َ
 -731وعن ُح َذْيفَةَ رضي اللّه عنه قال :كنّا إِذا ح َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َفَيضَع يدَهَ .وِإنّا َحضَ ْرنَا مع ُه مَ ّر ًة طَعاما ،فجاءَت
َنضَعْ أَيدِينَا حتّى َيبْدأَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم بِيدِهَا ،ثُمّ جَاءَ
جا ِرَيةٌ كَأّنهَا تُدْفَعُ ،فَ َذهَبتْ لتَض َع يَدهَا ف الطّعامَِ ،فأَخَذَ رسولُ اللّه َ
ستَحِلّ الطّعامَ َأنْ ل
شيْطانَ يَ ْ
ل عََليْهِ وسَلّمِ« :إنّ ال ّ
صلّى ا ُ
َأعْرابِ ّي كَأنّمَا يُدْفَعُ َ ،فأَخَ َذ بِي ِدهِ ،قال رسولُ اللّه َ
ت بِي ِدهَا ،فَجَا َء بذا الَعْرَاِبيّ لِيسَتحِلّ
ستَحِ ّل بِهاَ ،فأَخَذ ُ
يُذْ َكرَ اسمُ اللّه ِ َتعَال عليه .وِإنّهُ جا َء بذ ِه الارِيةِ لِي ْ
ت بِي ِدهِ ،والذي نَفسي بِيَ ِدهِ ِإنّ ي َدهُ ف يَدي مَ َع يَدْيهِما» ثُمّ ذَ َك َر اسم اللّهِ تعال وأَكَل .رواه
بِهَِ ،فأَخَذْ ُ
مسلم.
ل عََليْهِ وسَلّم جالسا،
ش ّي الصّحابّ رضيَ اللّه عنه قال :كان رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -732وعن أُمّيةَ بنِ مْ ِ
و َرجُ ٌل يأْكُلُ َ ،فلَ ْم يُسمّ اللّه َحتّى لَ ْم يبْ َق مِ ْن َطعَامِهِ ُلقْمةٌ َ ،فلَمّا رَفَعها إِل فِيهِ ،قال :بسم اللّهِ َأوّلَهُ وَآخِ َرهُ،

شيْطَانُ َيأْكُلُ َمعَهُ ،فَلمّا ذَكَر اسمَ اللّ ِه اسْتقَا َء مَا ف
ل عََليْ ِه وسَلّم ،ث قال« :مَا زَالَ ال ّ
ك الّنبِيّ صَلّى ا ُ
َفضَحِ َ
بَطنِهِ» .رواه أبو داود ،والنسائي.
ل عََليْ ِه وسَلّم َيأْكُ ُل َطعَاما ف ِستّ ٍة مِ ْن
 -733وعن عائشةَ رضيَ اللّه عنها قاَلتْ :كانَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم« :أَما ِإنّهُ ل ْو سَمّى َل َكفَاكُمْ» .رواه
صلّى ا ُ
أَصحَابِهَِ ،فجَاءَ َأعْرابٌَ ،فأَكَلَ ُه بُِلقْ َمَتيْنِ فقال رسولُ َ
الترمذي ،وقال :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ل عََليْ ِه وسَلّم كانَ إِذا رََف َع مَائِ َدتَهُ قال« :الَمْدُ للّه
صلّى ا ُ
 -734وعن أب أُمامة رضيَ اللّه عن ُه أنّ النَبّ َ
ستَ ْغنًي َعنْهُ َرّبنَا» رواه البخاري .
حدا كَثيا َطيّبا ُمبَارَكا فِيه ،غَيَ َم ْكفِ ّي وَل مُ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم :منْ أَكَ َل َطعَاما فقال:
 -735وعن ُمعَاذِ بن أَنسٍ رضيَ اللّهُ عنه قَالَ :قال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
الَمْدُ للّهِ الذي أَ ْطعَمَن هذا ،وَ َرزَ ْقنِي ِه مِ ْن غيْرِ َحوْ ٍل ِمنّي وَل ُق ّوةٍُ ،غفِرَ لَ ُه مَا تَقَ ّد َم مِنْ َذْنبِهِ» رواه أبو داود،
والترمذي وقال :حدِيثٌ حسنٌ.
 -101باب ل يعيب الطعام واستحباب مدحه
ل عََليْ ِه وسَلّم َطعَاما َقطّ ،إِن اشَْتهَاه
 -736عن أب هُريرة رضيَ اللّ ُه عنهُ قال« :ما عَابَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
أَكَلَهُ ،وِإنْ َك ِرهَهُ َترَكَهُ» متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم سَأَلَ َأهْلَ ُه الُ ُدمَ فقالوا :ما عِنْ َدنَا إِلّ خَلّ،
صلّى ا ُ
 -737وعن جابرٍ رضيَ اللّه عنه َأنّ النبّ َ
َف َدعَا بِهَِ ،فجَعل يَأْكُ ُل ويقولِ« :نعْ َم الُ ُدمُ ال ّل ِنعْ َم الُ ُد ُم الَلّ» رواه مسلم.
 -102باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا ل يفطر
ل عََليْ ِه وسَلّم« :إِذا ُد ِعيَ أَحَدُكُمْ،
 -738عن أب هُريرة رضيَ اللّه عنه قال :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
جبَْ ،فِإنْ كان صائما فَ ْليُصلّ ،وَإنْ كا َن ُمفْطَرا فَ ْليَ ْطعَمْ» رواه مسلم.
َف ْليُ ِ
قال العَُلمَاءَُ :معْن« .فَ ْلُيصَلّ» فلْي ْدعُ ومعن «َفلْي ْطعَمْ» ف ْليَأْكُلْ.

 -103باب ما يقوله من دعي إل طعام فتبعه غيه
ل عََليْهِ وسَلّم لِطعَامٍ صَـنعَهُ لَهُ
 -739عن أب مسعو ِد البَدْرِيّ رضيَ اللّه عنه قال :دَعا رجُ ٌل النِّبيّ صَلّى ا ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم« :إِنّ هذا َتِبعَنا ،فِإ ْن شئت َأنْ
سةٍَ ،فَتبِعهُمْ رَجُلٌ ،فَلمّا بََل َغ الباب ،قال النبّ َ
خَامِس خَمْ َ
َتأْذنَ لَهُ ،وإِ ْن شِئتَ رَ َجعَ» قال :بل آ َذنُ لهُ يا رسولَ اللّهِ .متف ٌق عليه.
 -104باب الكل ما يليه ووعظه وتأديبه من يُسيء أكله
ل عََليْ ِه
جرِ رسول اللّه صَلّى ا ُ
 -740عن عمر بن أب سَلَ َمةَ رضي اللّه عنهما قال :كُنتُ غلما ف حِ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم« :يَا غُلمُ َسمّ اللّه تعال
صلّى ا ُ
ح َفةِ فقال ل رسولُ اللّه َ
ت يَدِي تَطِيشُ ف الصّ ْ
وسَلّم ،وكَان ْ
وَكُ ْل بيمينِكَ وك ْل مِمّا يَلِيكَ» متفقٌ عليه.
ح َفةِ.
قوله« :تَطِيشُ» بكسر الطا ِء وبعدها ياء مثناة من تت ،معناه :تتحرّك وتتدّ إِل نواحي الصّ ْ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم بشِماله
 -741وعن سَلَ َمةَ ب ِن الكوعِ رضيَ اللّه عنه أَن َر ُجلً أَك َل ِعنْدَ رسولِ اللّه َ
فقال« :كُ ْل ِبيَمِينكَ» قال :ل َأسْتطِيعُ قالَ« :ل ا ْستَ َط ْعتَ »،ما َمَنعَهُ إِ ّل ال ِكبْرُ ،فَمَا رََف َعهَا إِل فِيهِ .رواه
مسلم.
 -105باب النهي عن القران بي ترتي ونوها
إذا أكل جاعة إل بإذن رفقته
حيْم قال :أَصابَنا عامُ َسَنةٍ م َع ابْنِ ال ّزَبيْرِ ،فرُز ْقنَا تَمْرا ،وَكا َن عَبْدُ اللّه ب ُن عمر رضي
 -742عن جَبَلةَ بن سُ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم نَهى ع ِن القرانِ ،ث يقولُ:
اللّه عنهما يُر بنا ونْ ُن نأْكُلُ ،فيقولُ :ل ُتقَا ِرنُوا ،فإِن النب صَلّى ا ُ
ستَأْ ِذنَ الرّجُلُ أَخَاهُ» متفقٌ عليه.
«إِلّ أَ ْن يَ ْ

 -106باب ما يقوله ويفعله من يأكل ول يشبع
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قالُوا :يا رسو َل
 -743عن وَحْشيّ بنِ حرب رضيَ اللّه عنه أَن أَصحابَ رسولِ اللّه َ
شبَعُ؟ قال« :فََلعَّلكُ ْم َتفْترِقُونَ» قالُواَ :نعَمْ .قال :فَا ْجتَ ِمعُوا عَلى َطعَامكُمْ ،وَاذْكُرُوا اسْمَ
اللّهِِ ،إنّا َنأْكُ ُل ول نَ ْ
اللّهُِ ،يبَا َركْ َلكُمْ فيه» رواه أبو داود
 -107باب المر بالكل من جانب القصعة
والنهي عن الكل من وسطها
ل عََليْهِ وسَلّم قال« :اْلبَرَ َكةُ َتنْ ِز ُل َوسَطَ ال ّطعَام
صلّى ا ُ
 -744عن ابن عباس رضيَ اللّه عنهما عن النبّ َ
َفكُلُوا مِنْ حَاّفَتيْ ِه ولَ َتأْكُلُوا مِن َوسَطِهِ» رواه أبو داود ،والترمذي ،وقال :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ص َع ٌة يُقالُ لا :الْغَرّاءُ،
ل عََليْ ِه وسَلّم َق ْ
 -745وعن عبدِ اللّه بن بُسْرٍ رضيَ اللّه عنه قال :كان لِلنبّ صَلّى ا ُ
ك اْل َقصْ َعةِ ،يعن وقد ثُ ِر َد فيها ،فالتَفّوا عليها،
يْ ِمُلهَا أَ ْرَب َعةُ رِجالٍ ،فَلمّا أَضْحوا َوسَجَدُوا الضّحى ُأتِي بتَلْ َ
ل عََليْهِ
ل عََليْ ِه وسَلّم فقالَ أَعرابّ :ما هذه الِلْسةُ؟ قال رسولُ صَلّى ا ُ
َفلَمّا َكثُرُوا َجثَا رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم« :كُلُوا
وسَلّمِ :إنّ اللّه َجعَلن َعبْدا كَرِيا ،ولَمْ ْيعَلْن جَبارا عَنيدا ،ثّ قال رسولُ اللّه َ
مِنْ َحوَاَلْيهَا ،وَ َدعُوا ذِ ْر َوَتهَا ُيبَا َر ْك فيها» رواه أبو داو ٍد بإِسناد جيد.
لهَا  :بكسر الذال وضمها .
« ِذ ْر َوتَهَا » أَ ْع َ
 -108باب كراهية الكل متّكئا
ل عََليْ ِه وسَلّم« :ل
حْي َف َة وهبِ بنِ عبد اللّه رضي اللّه عنه قال :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -746عن أب جُ َ
آكُ ُل ُمّتكِئا» رواه البخاري.
قال الَطّابّ :ا ُلّتكِي ُء هُنا :هو الاِلسُ ُم ْعتَمِدا على وِطاءٍ تته ،قال :وأَرَادَ َأنّ ُه ل يَقعُ ُد عَلى الْوطَا ِء والْوسائِدِ
ستَوْفِزا ل مُسْت ْوطِئا ،ويَأْكُ ُل بُ ْل َغةً .هذا كلمْ الطّاب ،وَأشَار
كَفعْ ٍل مَ ْن يُري ُد الِكْثار مِنَ الطعامِ بل َيقْع ُد مُ ْ
َغيْرهُ إِل َأنّ التكيءَ هو الائ ُل عَلى َجْنبِه ،واللّه أعلم.

ل عََليْ ِه وسَلّم جالسا ُمقْعِيا يَأْكُلُ تْرا ،رواه
 -747وعن أَنسٍ رضي اللّه عنه قالَ :رأَْيتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
مسلم.
«ا ُل ْقعِي» هو الذي يُ ْلصِ ُق أليَتي ِه بالرضِ ،وُيْنصِبُ ساَقيْهِ.
 -109باب استحباب الكل بثلث أصابع
واستحباب لعق الصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة الت تسقط
منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيها
ل عََليْ ِه وسَلّم« :إِذا أَكلَ أَحدُكُمْ
 -748عن ابنِ عباسٍ رضي اللّه عنهما قال :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
َطعَاما ،فَل يَمسحْ أَصابِعَهُ حت يل َع َقهَا أَو يُ ْل ِعقَها» متف ٌق عليه.
ل عََليْهِ وسَلّم َيأْكُ ُل بِثلثِ
صلّى ا ُ
 -749وعن ك ْعبِ بنِ مالك رضيَ اللّه عنه قالَ :رَأْيتُ رسولَ اللّه َ
أَصابِعَ فَإِذا فَرغَ َل ِعقَها .رواه مسلم.
ح َفةِ وقال:
ل عََليْهِ وسَلّم أمر بَِلعْ ِق الَصَابِ ِع والصّ ْ
صلّى ا ُ
 -750وعن جابرٍ رضي اللّه عنه َأنّ رسولَ اللّه َ
ي طعَامِكم البَركةُ» رواه مسلم.
«ِإنّكُ ْم ل تَدرُونَ ف أَ ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال« :إِذا وقعت لُق َمةُ أَحدِكُمْ ،فَليَأْ ُخ ْذهَا َف ْليُمِطْ ما كان
 -751وعنه أن رسول اللّه صَلّى ا ُ
س ْح يَدهُ بِا ِلنْدِيلِ حتّى يَلعقَ أَصَاِبعَهُ ،فإِنه ل يَدرِي ف أَيّ
با من أذًى ولَيأْكُ ْلهَا ،ول ي َدعْها للشّيطَانِ ،ول ي َ
طعامِهِ البكةُ» رواه مسلم.
ل عََليْ ِه وسَلّم قال« :إِن الشّيْطَا َن يَحضرُ أَحدَكُم عِند كُ ّل شَيءٍ مِ ْن
 -752وعنه أَن رسول اللّه صَلّى ا ُ
ط ما كانَ با مِن أَذى ،ثُ ّم ليَأْكُ ْلهَا
ض َرهُ عِن َد طعَامِهِ ،فَإِذا َسقَ َطتْ ُلقْمةُ أَحَدِكم فَلَيأْخ ْذهَا َف ْليُمِ ْ
حُ
َش ْأنِهِ ،حت يَ ْ
شيْطَانِ ،فإذا فَرغَ فَلْي ْلعَقْ أَصابِعِهُ فِإنّه ل يدري ف أَيّ طعامِ ِه البَكَةُ» رواه مسلم.
ول يَدَعها لل ّ

ل عََليْهِ وسَلّم إِذا أَكَ َل طعَاما ،لعِقَ أَصَاِبعَهُ
 -753وعن أَنسٍ رضي اللّه عنه قال :كان :رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ط عنها الذى ،ولَيأْكُ ْلهَا ،ول يَد ْعهَا للشّيطَانِ»
الثّلثَ ،وقالَ« :إِذا سقَ َطتْ لُقمةُ أَحدِكم فَ ْلَيأْخُذْها ،وليمِ ْ
ي َطعَامِكم البَركةُ» رواه مُسلمٌ.
ت القَصعةَ وقالِ :إنّكم ل تدْرُونَ ف أَ ّ
وَأمَرنَا أَن نَسل َ
ستِ النّارُ ،فقال :ل ،قد
 -754وعن سعيد ب ِن الارث َأنّه سأَل جابرا رضيَ اللّه عنه عن الوضوءِ مِمّا مَ ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم ل ندُ مثلَ ذلك الطعامِ إِلّ قلِيلً ،فإِذا نَحنُ وجدناهُ ،لَم َيكْنْ َلنَا َمنَادِيلُ
ُكنّا زمنَ النبّ صَلّى ا ُ
إِل أَ ُكفّنَا و َسوَاعدنَا وأَقْدَامَنَا ،ثُ ّم ُنصَلّي وَل َنَتوَضّأُ .رواه البخاري.
 -110باب تكثي اليدي على الطعام
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :طعَا ُم الثنيِ كاف
 -755عن أب هريرة رضيَ اللّه تعال عنه قالَ  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
الثّلَثةِ َ ،وطَعَا ُم الثَلَثةِ كاف الَربعَ ِة » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  «:طَعا ُم الوَاحِدِ
 -756وعن جابرٍ رضي اللّه عنهُ قال  :سعتُ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
ي يكْفي الربعةَ  ،وطعامُ ال َربَع ِة َيكْفي الثّماِنَيةَ » رواه مسلم.
َيكْفي الثَنيْنِ  ،وطعا ُم الثن ِ
 -111باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلثا خارج الِناء
وكراهة التنفس ف الناء واستحباب إدارة الناء على الين فالين بعد البتدئ
ل عََليْهِ وسَلّم كانَ يتَنفّسُ ف الشرَابِ ثَلثا .متفقٌ
صلّى ا ُ
 -757عن أَنسٍ رضي اللّه عنه أن رسول اللّه َ
عليه.
ج الِناءِ.
يعنَ :يَتنَ ّفسُ خَارِ َ
ل عََليْهِ وسَلّم« :ل تَشْ َربُوا واحِدا
 -758وعن ابن عباسٍ رضي اللّه عنهما قال :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ب الَبعِي ،وَلكِن اشْ َربُوا َمثْن وثُلثَ ،وسَمّوا إِذا َأنْتُ ْم َش ِربْتُمْ ،واحْمدوا إِذا َأْنتُمْ رَف ْعتُمْ» رواه الترمذي
شرْ ِ
كَ ُ
وقال :حديث حسن.
ل عََليْ ِه وسَلّم َنهَى أن يَُتَن ّفسَ ف الِناءِ متف ٌق عليه.
 -759وعن أب َقتَا َدةَ رضي اللّه عنه َأ ّن النبّ صَلّى ا ُ

س الِناءِ.
يعنُ :يَتنَ ّفسُ ف نَ ْف ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم ُأتِي بَِلبٍ قد شِيب بَاءٍ ،وعَنْ يِينِ ِه
 -760وعن أَنسٍ رضي اللّه عنه أَن رسول الّه صَلّى ا ُ
شرِبَ ،ثُمّ َأعْطَى ا َلعْرَابّ وقال« :الَيَنَ فالَي َن » متفقٌ عليه.
َأعْراب ،وعَ ْن يَسا ِرهِ أَبو بَكرٍ رضي اللّه عنه ،فَ َ
قوله« :شِيبَ» أَي :خُلِط.
ل عََليْ ِه وسَلّم ُأِتيَ بشرابٍ ،فشرِبَ مِنْ ُه
 -761وعن سهل بن سعد رضي اللّه عنه أَن رسول اللّه صَلّى ا ُ
وعَ ْن يَمِينِهِ غُلمٌ ،وعن يَسَا ِرهِ َأ ْشيَاخٌ ،فقال للغُلم « َأَتأْ َذنُ ل َأنْ ُأعْ ِط َي هُؤلءِ؟» فقال الغُلمُ :ل واللّهِ ،ل
ل عََليْ ِه وسَلّم ف يدهِ .متفقٌ عليه.
صلّى ا ُ
أُوثِ ُر بِنصِيب مِنكَ أَحَدا ،فَتلّهُ رسول اللّه َ
ضعَهُ ،وهذا الغُلمُ هو ابْنُ عباس رضي اللّه عنهما.
قوله« :تَلّه» أَيْ :وَ َ
 -112باب كراهة الشرب من فم القربة ونوها
وبيان أنه كراهة تنيه ل تري
ث ا َلسْ ِقَيةِ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم عنِ ا ْختِنَا ِ
 -762عن أب سعي ٍد الدْرِيّ رضي اللّه عنه قال َنهَى رسول اللّه َ
 .يعن َ :أ ْن تُكسَرَ أَ ْفوَاهُها َ ،ويُشْرَب منها  .متفقٌ عليه .
ب مِنْ ف السّقاءِ
ل عََليْ ِه وسَلّم أَن يُشْرَ َ
صلّى ا ُ
 -763وعن أب هريرة رضي اللّه عنه قال َ :نهَى رسول اللّه َ
أَو القِرْبةِ  .متفقٌ عليه .
شةَ ِبْنتِ ثَابتٍ أُ ْختِ حَسّا ِن بْ ِن ثابت رضي اللّه عنه وعنها قالت :دخَل عَل ّي
 -764وعن ُأ ّم ثاِبتٍ َكبْ َ
ل عََليْهِ وسَلّم  ،فَشَرِبَ مِن ف ِقرْبةٍ ُمعَلّقةٍ قَائما َ .فقُ ْمتُ إِل فِيهَا فَق َط ْعتُهُ  ،رواه الترمذي
صلّى ا ُ
رسولُ اللّه َ
 .وقال  :حديث حسن صحيح .
ل عََليْهِ وسَلّم َ .وَتتَبَ ّر َك بِهِ َ ،وَتصُونَ ُه عَن البتِذالِ ،
ظ موْضِعَ فَم رسول اللّه صَلّى ا ُ
حفَ َ
َوِإنّمَا قَ َط َعتْها ِ :لتَ ْ
وَهذا الَدِيثُ مْمُول على بَيانِ الوازِ  ،والديثان السابقان لبيان الفضل والَكمل واللّه أعلم .

 -113باب كراهة النفخ ف الشراب
ل عََليْ ِه وسَلّم َنهَى عَ ِن النّفخِ ف الشّرابِ فقال
 -765عن أب سعيدٍ الدريّ رضي اللّه عنه َأ ّن النبّ صَلّى ا ُ
س وَاحِدٍ ؟ قال َ « :فَأبِنْ
َرجُلٌ  :القذَاةُ أَراها ف الِناءِ ؟ فقال  « :أَهْرِ ْقهَا » قال  :فإِن ل أُ ْروَى مِ ْن َن َف ٍ
القَدَحَ إِذا عَنْ فِيكَ » رواه الترمذي وقال  :حديث حسن صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم َنهَى أَن يُتَن ّفسَ ف ا ِلنَاءِ َ ،أ ْو ُيْنفَخَ
 -766وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النب صَلّى ا ُ
فِيهِ  ،رواه الترمذي وقال  :حديث حسن صحيح .
 -114باب بيان جواز الشرب قائِما
وبيان أن الكمل والفضل الشرب قاعدا
فيه حديث كبشة السابق (انظر الديث رقم ً. )761
ب َو ُهوَ
شرِ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم مِنْ َزمْ َزمَ  ،فَ َ
ت الّنِبيّ َ
 -767وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال َ :س َقيْ ُ
قَائمٌ  .متف ٌق عليه .
 -768وعن النَزّال بنِ سبْ َرةَ رضيَ اللّ ُه عنه قال َ :أتَى عَِليّ رضيَ اللّهُ عنهُ باب الرّ ْحَبةِ فَشَرِب قَائما  ،وقالَ
ل عََليْ ِه وسَلّم فعل كما َرَأْيتُمُون َفعَ ْلتُ  ،رواه البخارى.
ِ :إنّى َرَأيْتُ رَسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم ونْنُ
صلّى ا ُ
 -769وعن ابن عمر رضيَ اللّه عنهما قال  :كنّا َنأْكُلُ عَلى عَهدِ رسُولِ اللّهِ َ
ب وَنْ ُن قيامٌ  .روا ُه الترمذي  ،وقال  :حديث حسن صحيح .
نَمْشى  ،ونَشْرَ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم
 -770وعن عمرو بن شعيب عن أَبيهِ عن جدّه رضي اللّهُ عنه قال َ :رأَْيتُ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
يشربُ قَائما وقَاعِدا  .رواه الترمذي وقال  :حديث حسن صحيح.
ل عََليْهِ وسَلّم أَنهُ نَى أَنْ يشربَ ال ّرجُلُ قَائما  .قال قتادة
صلّى ا ُ
 -771وعن أَنسٍ رضي اللّ ُه عنه عن النب َ
 :فَق ْلنَا لنَس  :فالَكْلُ ؟ قال  :ذلكَ َأشَرّ أَو أَخْبثُ رواهُ مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم زَ َج َر عَنِ الشّرْبِ قَائما .
صلّى ا ُ
وف رواية له َأنّ النب َ

ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :ل يشْ َربَن أَحدٌ مِْنكُمْ
 -772وعن أب هريرة رضي اللّه عنه قال  :قالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ستَقيءْ » رواهُ مسلم .
سيَ َف ْليَ ْ
قَائما َ ،فمَ ْن نَ ِ
 -115باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :سَاقى ال َق ْومِ آخِ ُرهُ ْم » يعن:
صلّى ا ُ
 -773عن أب قتادة رضيَ اللّه عنه عن النبّ َ
شرْبا  .رواه الترمذي  ،وقال  :حديث حسن صحيح .
 -116باب جواز الشرب من جيع الوان الطاهرة
غي الذهب والفضة
وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيه بغي إناء ول يد ،وتري استعمال إناء الذهب والفضة
ف الشرب والكل والطهارة وسائر وجوه الستعمال
ت الصّلةُ َ ،فقَامَ م ْن كانَ قَريب الدّارِ إِل َأهْلِهِ  ،وبقِى َق ْومٌ
 -774عنْ أَنسٍ رضيَ اللّه عنه قال َ :حضَرَ ِ
ضأَ
ضبُ أَن يبْسُطَ فِيهِ َكفّهُ َ ،فَتوَ ّ
خَ
صغُرَ الِ ْ
خضَب مِن ِحجَا َرةٍ َ ،ف َ
ل عََليْهِ وسَلّم بِمِ ْ
صلّى ا ُ
َفَأتَى رسُولُ اللّهِ َ
ال َق ْومُ كُّل ُهمْ  .قَالُوا  :كَم ُكنْتُمْ ؟ قَالَ  :ثَمَانِي وزِيادةً  .متف ٌق عليه  .هذه رواية البخاري .
ل عََليْهِ وسَلّم دَعا بِإِنا ٍء مِنْ ماءٍ  ،فُأتِ َي ِبقَدحٍ َرحْرَاحٍ فِي ِه شَيءٌ مِنْ مَاءٍ
صلّى ا ُ
وف رواية له ولسلم َ :أ ّن النبّ َ
ضأَ ما بيْنَ
ضعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ  .قَالَ أَنس  :فَجعَ ْلتُ َأنْظُرُ إِل الا ِء َيْنبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصاِبعِه  ،فَحزَرْتُ م ْن َتوَ ّ
َ ،فوَ َ
سْبعِيِ إِل الثّمَانِيَ .
ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،فأَ ْخرَ ْجنَا لَ ُه مَاءً ف َتوْرٍ
 -775وعن عبد اللّه بنِ زيدٍ رضي اللّ ُه عنه قال َ :أتَانَا النِّبيّ صَلّى ا ُ
مِنْ صُفرٍ َفَتوَضّأَ  .رواه البخاري .
« الصّفْر » بضم الصاد  ،ويوز كسرها  ،وهو النحاس  « ،والتّوْر » كالقدح ،وهو بالتا ِء الثناة من فوق .

ل عََليْهِ وسَلّم َدخَلَ على رَ ُج ٍل مِ َن الَنْصارِ  ،ومَعهُ
 -776وعن جابر رضي اللّهُ عنه َأنّ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ت هَ ِذهِ الّليَْلةَ ف َشّنةٍ َوإِلّ
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :إنْ كَا َن ِعنْ َدكَ مَا ٌء بَا َ
صاحبٌ لَهُ  ،فقالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
كَرعْنا » رواه البخاري  « .الشّ ّن » :القِرْبة .
ج والشّرْبِ
ل عََليْ ِه وسَلّم َنهَانَا عَن الَرير والدّيبَا ِ
 -777وعن حذيفة رضي اللّه عنه قالَ ِ :إنّ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ضةِ  ،وقال ِ « :هيَ لُمْ ف ال ّدنْيا  ،وهى َلكُمْ ف الخِ َر ِة » متّفقٌ عليه .
ف آنِيةِ ال ّذهَب والفِ ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :الذي يَشْرَبُ ف آِنَيةِ
 -778وعن ُأمّ سلمة رضي اللّه عنها َأنّ رسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
ضةِ ِإنّما يُجرْ ِجرُ ف بَ ْطنِ ِه نَارَ َج َهنّ َم » متفق عليه .
ال ِف ّ
ضةِ وال ّذ َهبِ » .
شرَبُ ف آِنَيةِ ال ِف ّ
وف رواية لسلم ِ « :إنّ الذي َيأْكُلُ َأوْ يَ ْ
وف رواية لَه  « :مَ ْن شَرِبَ ف إِنا ٍء مِنْ َذ َهبٍ َأ ْو فضةٍ فَِإنّما يُجرْ ِجرُ ف بَ ْطنِ ِه نَارا مِنْ َج َهنّ َم » .

كتاب اللباس
 -117باب استحباب الثوب البيض
وجواز الحر والخضر والصفر والسود وجوازه من قطن وكتّان وشعر وصوف وغيها إل الرير
قال اللّه تعال {:يا بن آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ،ولباس التقوى ذلك خي }
.
وقال تعال { :وجعل لكم سرابيل تقيكم الر وسرابيل تقيكم بأسكم } .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال :اْلبَسُوا مِ ْن ِثيَاِبكُ ُم البَيَاضَ
صلّى ا ُ
 -779وعن ابنِ عبّاس رضيَ اللّه عْنهُما أنّ رسُولَ اللّهِ َ
 ،فَِإّنهَا مِن َخْي ِر ثِياِبكُمْ  ،وَ َكفّنُوا فِيها َم ْوتَاكُمْ » رواهُ أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديث حسن صحيح.
ل عََليْ ِه وسَلّم « :اْلبَسُوا الَبيَاضَ َ ،فإِنا
 -780وعن سَ ُم َرةَ رضيَ اللّه عنه قال  :قالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َأطْه ُر وأَطَيبُ  ،و َك ّفنُوا فِيها َموْتَاكُ ْم » روا ُه النسائى  ،والاكم وقال  :حديث صحيح .
ل عََليْهِ وسَلّم مَ ْربُوعا وََلقَدْ َرأَْيتُهُ ف حُّلةِ
 -781وعن الباءِ رضيَ اللّه عنه قال  :كانَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
س َن ِمنْهُ  .متّفقٌ عليه .
ت َشيْئا قَطّ أَحْ َ
حْراءَ ما رَأيْ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َب ّك َة َوهُ َو
صلّى ا ُ
ت الّنِبيّ َ
حْي َفةَ و ْهبِ بنِ عبدِ اللّهِ رضيَ اللّه عنهُ قال َ :رأَْي ُ
 -782وعن أب جُ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم
ض ٍح ونَائِلٍ َ ،فخَ َرجَ النب صَلّى ا ُ
ج بِللٌ ِبوَضوئِهِ  ،فَمِ ْن نَا ِ
بِا َلبْطَحِ ف ُقّبةٍ لَهُ حْرا َء مِنْ أَ َدمٍ َفخَ َر َ
جعَ ْلتُ َأتَتبّعُ فَا ُه ههُنَا وههُنَا  ،يقولُ
وعََليْهِ ُحّلةٌ حَ ْمرَاءُ َ ،كَأنّى َأنْظرُ إِل َبيَاضِ ساَقيْهِ َ ،فتَوضَّأ َوأَ ّذ َن بِللٌ َ ،ف َ
يَمِينا وشِمَالًَ :ح ّي عَلى الصّلةِ  ،حيّ على ال َفلَحِ  .ثُمّ رُكِزَتْ لَ ُه َعنَ َزةٌ َ ،فَتقَ ّدمَ َفصَلّى يَمُ ّر َبيْ َن يَ َديْهِ
الكَ ْلبُ وَالِمَارُ َل يُمْنعُ .متّف ٌق عليه « .ال َعنَ َزةُ» بفتح النونِ ْن ُو العُكازَة .
ل عََليْهِ وسَلّم وعَليْه
صلّى ا ُ
 -783وعن أب ِرمْثة رفا َع َة التّميْمِيّ رضيَ اللّه عنه قال  :رأَيت رسُولَ اللّهِ َ
ثوبان أَ ْخضَرانِ  .رواهُ أَبو داود  ،والترمذي بِإ ْسنَادٍ صحيحٍ .

ل عََليْ ِه وسَلّم دَخَ َل َي ْومَ َفتْ ِح مَ ّك َة وعََليْهِ عِمامةٌ
 -784وعن جابر رضيَ اللّه عنه َ ،أنّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
سوْدا ُء  .رواهُ مسلم .
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
 -785وعن أب سعيد عمرو بن حُ َرْيثٍ رضيَ اللّه عنه قال  :كأَن أَنظر إِل رسولِ اللّه َ
وسَلّم وعَليْهِ عِمَا َم ٌة َسوْدَاءُ قدْ أَرْخَى طَرَفيها َبيْنَ كتفيْهِ  .رواه مسلم .
س  ،وعََليْهِ عِمَامَة سَودَاءُ .
ل عََليْ ِه وسَلّم َخ َطبَ النّا َ
وف روايةٍ له  :أَن رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم ف ثلثة أَْثوَابٍ بيضٍ
صلّى ا ُ
 -786وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت ُ :كفّنَ رسول اللّه َ
س فيهَا قَمِيصٌ وَل عِما َمةٌ  .متفقٌ عليه .
سَحُولّي ٍة مِنْ كُ ْرسُفٍ َ ،لْي َ
« السّحُولّيةُ » بفتحِ السي وضمها وضم الاء الهملتي  :ثيابٌ ُتنْسَب إِل سَحُولٍ َ :ق ْرَيةٍ باليَمنِ «
وَالكُ ْرسُف »  :القُطْن .
ط ُمرَحّلٌ م ْن َشعْرٍ أَسود
ل عََليْهِ وسَلّم ذات غَداةٍ َوعََليْ ِه مِرْ ٌ
صلّى ا ُ
 -787وعنها قالت َ :خرَجَ رسول اللّه َ
رواه مسلم .
« الِرْط » بكسر اليم  :وهو كساءَ  « .والُرَحّل » بالْحاءِ الهملة  :هو الذي فيه صورةُ رِحال
الِبل  ،وَه َي الَكْوَارُ .
ل عََليْ ِه وسَلّم ذاتَ ليلَة ف
 -788وعن الُغِيةِ بن ُش ْعَبةَ رضي اللّه عنه قال ُ :كْنتُ مع رسول اللّه صَلّى ا ُ
ك مَاء ؟ » قلت َ :نعَمْ َ ،فَنزَلَ عن راحِلتِهِ فَمَشى حت توَارَى ف سَوادِ الّليْ ِل ث جاءَ
مسيٍ  ،فقال ل  « :أَمعَ َ
ستَطِعْ َأ ْن يُخْ ِرجَ ذِرا َعيْ ِه منها حت
َفأَفْ َر ْغتُ عَليْهِ مِ َن الِدَا َوةٍ َ ،فغَسَلَ وَ ْجهَ ُه َوعَلَيهِ ُجّبةٌ مِنْ صُوفٍ  ،فلم يَ ْ
لّبةِ َ ،فغَسَلَ ذِرَاعيْ ِه َومَسَحَ برْأسِه ثُمّ َأهْ َويْت لَنزعَ ُخ ّفيْهِ فقال  « :دعْهمَا فَإِن
أَ ْخرَ َجهُمَا مِنْ َأسْفَ ِل ا ُ
ي » َومَسَ َح عََلْيهِما  .متفقٌ عليه .
أَدخَ ْلُتهُما طَاهِ َرتَ ِ
وف روايةٍ  :وعََليْهِ ُجّبةٌ شا ِمّيةٌ ضَي َقةُ اْلكُ ّميْنِ .
وف روايةٍ َ :أنّ هذِه القص َة كانت ف غَ ْز َوةِ َتبُوكَ .

 -118باب استحباب القميص
ل عََليْ ِه وسَلّم
صلّى ا ُ
ب الثّيابِ إِل رسول اللّه َ
 -789عن ُأ ّم سَلمةَ رضي اللّه عنها قالت  :كان أَ َح ّ
القَميصُ  .رواه أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديث حسن .
 -119باب صفة طول القميص والك ّم والِزار
وطرف العمامة وتري إسبال شيء من ذلك على سبيل اليلء وكراهته من غي خيلء
ل عََليْهِ
 -790عن أَساء بنت يزي َد النصا ِرّيةِ رضي اللّه عنها قالت  :كان كُمّ قمِيصِ رسول اللّه صَلّى ا ُ
وسَلّم إِل ال ّرسُغِ  .رواه أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديث حسن .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :مَنْ جَرّ َثوْبَهُ ُخيَلءَ لَ ْم َينْظُر
 -791وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما أَنّ النب صَلّى ا ُ
ستَرْخى إِل أَنْ َأَتعَاهَ َدهُ ،فقال له رسول اللّه
اللّه إِلي ِه َيوْم القِيَا َمةِ » فقال أَبو بكر  :يارسول اللّه إِن إِزارى يَ ْ
ت مِمّ ْن َي ْفعَلُهُ ُخيَلءَ ».
س َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :إِنّكَ لَ ْ
َ
رواه البخاري  ،وروى مسلم بعضه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ل ينْ ُظرُ اللّه َيوْم القِيَامة
 -792وعن أب هريرة رضي اللّه عنه َأنّ رسول اللّه صَلّى ا ُ
إِل مَنْ جَرّ إِزَارَ ُه بَطرا » متفقٌ عليه .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال  « :مَا َأ ْسفَلَ مِ َن الْ َك ْعبَيْ ِن مِ َن الِزار ففي النّار » رواه
 -793وعنه عـن النب َ
البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ثلثةٌ ل ُيكَلّ ُمهُمُ اللّ ُه َي ْو َم
صلّى ا ُ
 -794وعن أب ذرّ رضي اللّه عنه عن النب َ
ل عََليْ ِه وسَلّم
ال ِقيَام ِة  ،ول َينْظُرُ إَِليْهم  ،وَل ُيزَكّيهِمْ َ ،ولُ ْم عَذَابٌ أَليمٌ » قال  :فقَرأَها رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
سرُوا مَ ْن هُمْ يا رسول اللّه ؟ قال  « :الُسبِ ُل  ،والنّا ُن وَا ُلْنفِقُ ِس ْلعَتَهُ
ثلث مِرَارٍ  .قال أَبو ذَرّ  :خابُوا وخ ِ
ب » رواه مسلم .
بِالَلفِ الكاذِ ِ
وف روايةٍ له  « :الُسْبِلُ إِزَا َرهُ » .

ل عََليْهِ وسَلّم قال « :ا ِلسْبَالُ ف الِزارِ ،
صلّى ا ُ
 -795وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما  ،عن النب َ
والقَمِيصِ  ،وَالعِمَامةِ  ،منْ جَ ّر شَيئا ُخيَلءَ لَم يَنظُرِ اللّه إليهِ ي ْو َم القِيَامةِ» رواه أبو داودُ ،والنسائى بإسنادٍ
صحيح .
س عَنْ َرأْيهِ لَ َيقُو ُل شَيئا
 -796وعن أب جُرَيّ جابر بن سُلَيم رضي اللّه عنه قال َ :رأَيتُ رَجلً يصْدُرُ النّا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  .قلتُ :عَليكَ السّلمُ يا رسولَ
إِلّ صَ َدرُوا عنه  ،قلتُ  :من هذا ؟ قالوا  :رسول اللّه صَلّى ا ُ
ك السلمُ ِتّيةُ ال ْوتَى قُلِ  :السّلمُ علَيك » قال  :قلتُ
اللّه مَ ّرَتيْنِ قال « :ل َتقُل علَيكَ السّلمُ  ،علَي َ
شفَهُ عنْكَ  ،وإِذا أَصَابَكَ عامُ
 :أَنتَ رسول اللّه ؟ قال « :أَنَا رسول اللّه الذي إِذا أَصابَكَ ضَرّ فَد َعوْتَهُ كَ َ
ت ِبأَ ْرضٍ َقفْرٍ َأوْ فلةٍ َ ،فضَلّت راحَِلتُكَ  ،فَدع ْوتَه رَ ّدهَا علَيكَ » قال :
سنَة فَدَع ْوتَهُ أَنبَتهَا لك  ،وإِذَا كُن َ
ت بعْدهُ حُرّا  ،ول عبدا  ،وَل َبعِيا ،وَل شَاةً «
سبّنّ أَحدا » قال  :فَما سببْ ُ
قلت  :ا ْعهَدْ إِلّ  .قال  « :ل ت ُ
ت ُمنْبسِطٌ إِليهِ وجهُكَ ،إِنّ ذلك مِنَ العرُوفِ  .وارفَع
وَل تَحقِر ّن مِ َن العروفِ شَيْئا  ،وأَ ْن ُتكَلّمَ أَخَاك وأَن َ
إِزاركَ إِل ِنصْفِ السّاقِ  ،فَإِن أبيتَ فإل الكَعبي  ،وإِياكَ وِإسْبال الِزارِ فَِإّنهَا مِن الخِيل ِة وإِنّ اللّه ل يبّ
ك علي ِه » رواه أبو
ك فل تُعيّرهُ با تَعلَم فيهِ  ،فِإنّمَا وبالُ ذل َ
الَخِيلة  ،وإن امْر ٌؤ َشتَمك َوعَيّركَ بَا َيعْلَ ُم في َ
داود والترمذي بإِسنادٍ صحيحٍ  ،وقال الترمذي  :حديثٌ حسن صحيح .
سبِلٌ إِزَارَه ،قال له رسول اللّه صَلّى الُ
 -797وعن أب هريرة رضي اللّه عنه  ،قال  :بينما رَجُل ُيصَلّى مُ ْ
ضأْ » فقال له رجُلٌ  :يا
ضأَ  ،ث جاءَ  ،فقال« :اذهبْ َفتَو ّ
عََليْ ِه وسَلّم  « :اذهَب َفتَوضأْ » فَذهَب َفتَو ّ
ت عنه ؟ قال  « :إِنه كا َن يُصلّى وهو مُسْبلٌ إِزارهُ  ،إِن اللّه ل
ضأَ ث َسكَ ّ
رسول اللّه  .مالكَ أَم ْرتَهُ أَن َيَتوَ ّ
يقْب ُل صلةَ رجُ ٍل مُسبِلٍ » .
رواه أبو داود بإِسنادٍ على شرط مسلم .
 -798وعن قَيسِ بن بش ٍر التّغْلبّ قال  :أَ ْخبَرن أب وكان جليسا لب الدّرداءِ قال  :كان بِدِمش َق
ل عََليْهِ وسَلّم يقال له سهلُ اب ُن النظَلّيةِ ،وكان ر ُجلً ُمتَوحّدا َقلّمَا يُجالسُ
َرجُلٌ من أَصحاب النب صَلّى ا ُ
ت أهْلَهُ  ،فَ َم ّر بِنَا ونَح ُن عِند أب الدّردَاءِ ،
النّاسَ ِ ،إنّمَا هو صلةٌ  ،فَإِذا فرغَ فَِإنّمَا هو تسبيح وتكبيٌ حت يأْ َ
ل عََليْهِ وسَلّم سرّيةً
فقال له أَبو الدّردَاءِ  :كَلِم ًة تَْن َف ُعنَا ول تضُ ّركَ  . ،قال  :بَعثَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فقال
صلّى ا ُ
جلِس الذي يَجِلسُ فِيهِ رسول اللّه َ
َفقَ ِد َمتْ  ،فَجَاءَ رَجُ ٌل مِنهم َفجَلسَ ف الَ ْ

ي التقَْينَا نَح ُن والعدُو  ،فَحمَل فلنٌ فَ َطعَنَ  ،فقال  :خُ ْذهَا ِمنّى  .وَأنَا الغُل ُم
لرجُلٍ إِل َجنْبهِ َ :لوْ َرأَيتنَا حِ َ
ال ِغفَارِيّ َ ،كيْفَ تَرى ف قوْلِهِ ؟ قال :مَا أَرَاهُ إِل قَدْ بَطَلَ أَج ُرهُ  .فسَ ِم َع بِذلكَ آ َخرُ فقال  :مَا أَرَى بِذَلَكَ
حمَد
ل عََليْهِ وسَلّم فقال ُ « :سبْحان اللّه ؟ ل َبأْس أَن ُيؤْجَ َر ويُ ْ
صلّى ا ُ
بأْسا َ ،فَتنَازعا حَت سَمِعَ رسول اللّه َ
ك مِنْ رسول اللّه صَلّى الُ
سعْتَ ذَل َ
» فَ َرَأْيتُ أَبا الدّ ْردَاءِ سُرّ بِذلكَ  ،وجع َل يَرْفَعُ رْأسَه إِلَي ِه َويَقُولُ  :أَأنْتَ ِ
عََليْ ِه وسَلّم،؟ فيقول  :نعَمْ  ،فما زال يعِي ُد عََليْهِ حت ِإنّى لَقولُ َليَبُكَنّ على ر ْكَبتَيْهِ .
قال  :فَ َم ّر ِبنَا يَوما آخَرَ  ،فقال له َأبُو الدّ ْردَاءِ َ :كلِ َم ًة تَن َف ُعنَا ول َتضُ ّركَ  ،قال :قال َلنَا رسول اللّه
ضهَا»  .ث م ّر بِنَا يوما آخر  ،فقال
ط يَ َد ُه بالصّدَقة ل َي ْقبِ ُ
ليْلِ كالبَاسِ ِ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :ا ُلْنفِقُ عَلى ا َ
َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :نعْمَ الرّجُلُ خُ َريْمٌ
له أَبو الدّرْدَاءِ  :كَلِ َم ًة َتْن َفعُنَا وَل تَض ّركَ  ،قال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ا َلسَديّ  ،لول طُولُ جُمته َوِإسْبَالُ إِزَارِه » فبَلغَ ذلك خُرَيا ،فَعجّلَ َفأَ َخ َذ شَف َرةً َفقَ َط َع با جُمتَهُ إِل أُذنيْه ،
ورفعَ إِزَا َرهُ إِل أَْنصَاف سَاَقيْه  .ثَ ّم مَ ّر بنَا َيوْما آ َخرَ َفقَالَ لَهُ َأبُو الدّ ْردَاءِ  :كَلِم ًة َتْنفَ ُعنَا ولَ تَضُ ّركَ قَالَ :
ل عََليْ ِه وسَلّم يقُولُ  « :إِّنكُمْ قَادمُو َن عَلى إِخْواِنكُمْ َ .فأَصْلِحُوا رِحَالَكمْ ،
سَم ْعتُ رسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
ش وَلَ الّتفَحُش »  .رواهُ أَبو
ح َ
ب الفُ ْ
وأَصْلحوا لبَا َسكُمْ حت تَكُونُوا َكأَّنكُ ْم شَامَة ف النّاسِ  ،فَِإنّ اللّه َل يُح ّ
داود بإِسنادٍ حسنٍ  ،إِلّ َقْيسَ بن بشر  ،فا ْختََلفُوا ف توثيقِ ِه وَتضْعفيه  ،وقد روى له مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم « إز َرةُ الُسلِمِ إِل
صلّى ا ُ
 -799وعن أب سعي ٍد الدْرِيّ رضيَ اللّ ُه عنه قال :قَالَ رسُولُ اللّهِ َ
نصْفِ السّاقِ  ،وَلَ َحرَجَ َأوْ ل ُجنَاحَ فيما َبيْنَ ُه َوَبيْنَ ال َكعَْبيْنِ  ،فَمَا كانَ َأ ْسفَلَ م َن الك ْعبَيِ َف َهوُ ف
النّارِ  ،ومَنْ َجرّ إِزارهُ بَطَرا لَ ْم َينْظرِ اللّه إَِليْهِ» .
رواهُ أَبُو داود بإِسنادٍ صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم وَف إِزاري
ت عَلى رسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -800وعن ابنِ عمر رضيَ اللّه عنهما قال َ :مرَرْ ُ
اسْترْخَاءٌ َ .فقَالَ  « :يا َعبْدَ اللّهِ  ،ارْفَعْ إِزا َركَ » فَرفعتهُ ثُمّ قَالَ « :زِدْ» ،فَ ِزدْتُ  ،فَمَا زِْلتُ َأتَحرّاها َبعْدُ .
َفقَا َل َبعْض ال ُق ْومِ  :إِل َأيْنَ ؟ َفقَالَ  :إِل َأنْصاف السّاَقيْنِ» .رواهُ مسلم .

ل عََليْهِ وسَلّم  « :مَنْ جَرّ ثَوبَه خيلءَ لَ ْم َينْظُرِ اللّه إَِليْهِ َيوْ َم
 -801وعنه قال  :قالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ف َتصْنَ ُع النّسَاءُ بِ ُذيُولِهنّ  ،قالَ  « :يُرْخيَ شِبْرا» .قَاَلتْ :إِذن تَنكَشفُ
القيا ِم ِة » فقاَلتْ ُأ ّم سَلَ َمةَ َ :ف َكيْ َ
أَقْدامُهنّ  .قال  « :فيُرْخِينَهُ ذِراعا َل َيزِ ْدنَ » .
رواهُ أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديث حسن صحيح .
 -120باب استحباب ترك الترفع ف اللباس تواضعا
قد سبق ف باب فضل الوع وخشونة العيش جُ َملٌ تتعلق بذا الباب
ل عََليْهِ وسَلّم قال « :مَ ْن تَ َركَ اللّباس
صلّى ا ُ
 -802وعن معاذِ بن أَنسٍ رضي اللّه عنه َأنّ رسُولَ اللّهِ َ
تَواضُعا للّه َ ،وهُ َو َيقْدِرُ عَليْهِ  ،دعاهُ اللّ ُه َي ْومَ القِيا َم ِة عَلى ُرؤُوسِ الَلئِقِ حت يُخيّره منْ أَيّ حَُل ِل الِيان
شَا َء يلبَسُها » .
رواهُ الترمذي وقال  :حديث حسن .
 -121باب استحباب التوسط ف اللباس
ول يقتصر على ما يزري به لغي حاجة ول مقصود شرعي
ل عََليْ ِه وسَلّم:
صلّى ا ُ
 -803عن عمرو بن ُشعْيبٍ عن أَبيه عَنْ ج ّدهِ رضيَ اللّهُ عنه قال  :قالَ رسُولُ اللّهِ َ
حبّ َأنْ يُرى َأثَ ُر ِنعْ َمتِهِ عَلى عبْده» .
« إِن اللّه يُ ِ
رواهُ الترمذي وقال  :حديثٌ حسن .
 -122باب تري لباس الرير على الرجال
وتري جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :ل تَ ْلبَسُوا الرير
 -804عن عمر بن الطّاب رضيَ اللّه عنه قال  :قالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 ،فَإ ّن مَنْ َلبِسهُ ف ال ّدْنيَا لَ ْم يَ ْلبَسْهُ ف الخرةِ  » .متف ٌق عليه .

ل عََليْ ِه وسَلّم يقولُ  « :إنّما يلَبسُ الريرَ منْ ل خَلق لَهُ»
 -805وعنه قال  :سِعتُ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
متف ٌق عليه .
لقَ لَهُ ف الخِرة » .
وف روايةٍ للبُخاريَ  « :مَنْ لَ َخ َ
لقَ لَ ُه »  ،أَيْ َ :ل نَصيبَ لَهُ .
قولُهُ  « :مَنْ ل َخ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :منْ َلِبسَ الرير ف ال ّدنْيا
 -806وعن أنس رضي اللّه عنه قال  :قالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
لَمْ يَلْبسْهُ ف الخ َر ِة » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم أَ َخذَ َحرِيرا  ،فَجَعلَهُ ف يَمينه
 -807وعن عليّ رضي اللّه عنه قال  :رَأْيتُ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
ج َعلَهُ ف شِمالِهِ  ،ثُمّ قَالَ  « :إنّ ه َذيْنِ حرَامٌ عَلى ذُكُورِ ُأمّت » .
َ ،و َذهَبا فَ َ
رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسن
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :حُرّم ِلبَاسُ
 -808وعن أب مُوسى الشْعريّ رضي اللّه عنه أنّ رسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
الَرِي ِر وَال ّذهَب على ذُكُورِ ُأمّت َ ،وأُح ّل لنَاثِهِم » .
رواهُ الترمذي وقال حديثٌ حسن صحيح .
ضةِ
ل عََليْ ِه وسَلّم أنْ نَشْرب ف آنِيةِ الذّهب وَال ِف ّ
 -809وعن ُح َذْيفَة رضي اللّه عنه قال َ :نهَانَا النّبّ صَلّى ا ُ
س الَرِي ِر وَالدّيبَاج وأ ْن نَجْلِس عََليّهِ  .رواه البخاري.
 ،وَأنْ َنأْكُل فِيهَا  ،وعَنْ ُلْب ِ
 -123باب جواز لبس الرير لن به حِكّة
ل عََليْ ِه وسَلّم للزبي وعبْد الرّحْمنِ بنِ
 -810عن أنس رضي اللّه عنه قال  :رَ َخصَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
لكّةٍ بما  .متف ٌق عليه .
عوْفٍ رضي اللّه عنهما ف لْبسِ الَرِي ِر ِ

 -124باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها
ل عََليْ ِه وسَلّم«:لَ تَرْكَبوا الَ ّز وَ َل النّما َر »
صلّى ا ُ
 -811ع ْن مُعاويةَ رضي اللّه عنه قالَ  :قال رسُولُ اللّهِ َ
.
حديث حسن  ،رواهُ أَبو داود وغيه بإسنادٍ حسنٍ .
ل عََليْ ِه وسَلّم َنهَى عنْ جُلُودِ
 -812وعن أب الليح عن أَبيهِ  ،رضيَ اللّه عنه ،أنّ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
السّباعِ.
رواهُ أبو دَاود  ،والترمذي  ،والنسائي بَأسَانِيد صحاح .
وف روايةِ الترمذي  :نَى عنْ ُجلُودِ السّباعِ أ ْن ُتفْتَ َرشَ .
 -125باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلً أو نوه
ج ّد َثوْبا
ل عََليْهِ وسَلّم إذا اسْتَ َ
 -813عن أب سعيد الُدْري رضيَ اللّه عنه قال  :كانَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
س ْوَتنِيهِ َ ،أ ْسأَلُكَ َخيْ َرهُ َو َخيْرَ
ك الَمْدُ َأْنتَ كَ َ
سّاهُ باسْمِهِ عِما َمةً َ ،أوْ قَمِيصا َ ،أوْ ِردَا ًء يقُولُ  « :الّلهُمّ ل َ
صنِعَ لَ ُه » .
ك مِ ْن شَ ّر ِه وشَرّ ما ُ
صنِع لَهُ  ،وَأعُو ُذ بِ َ
ما ُ
رواهُ أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديث حسن .
 -126باب استحباب البتداء باليمي ف اللباس
هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الحاديث الصحيحة فيه ( .انظر الباب التاسع والتسعون ف استحباب
تقدي اليمي ف كل ما هو من باب التكري)

كتاب آداب النوم
 -127باب آداب النوم والضطجاع
والقعود والجلس والليس والرؤيا
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم إذا َأوَى إل فِرَاشِهِ
 -814عن اْلبَراءِ بن عازبٍ رضيَ اللّه عنهما قال  :كَانَ رسول اللّه َ
ضتُ َأمْرِي
ت َنفْسِي إليْكَ  ،وَو ّج ْهتُ وَجْهي إَليْكَ  ،وَفوّ ْ
نَا َم عَلى ِشقّ ِه الَينِ  ،ثُمّ قال  « :الّلهُمّ َأسْلَ ْم ُ
ت بِكتَابكَ الذي
ت ظهْري إَليْكَ َ ،رغْب ًة وَر ْهبَةً إَليْكَ  ،ل َملْجأ ول مَنْجى ِمنْكَ إلّ إَليْكَ  ،آ َمنْ ُ
إَليْكَ َ ،وَألَأْ ُ
َأنْزلتَ َ ،ونَبيّكَ الذي أَ ْرسَ ْلتَ » .
رواه البخاري بذا اللفظ ف كتاب الدب من صحيحه .
ضأْ وُضُو َء َك
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إذَا َأَتْيتَ َمضْجَعكَ َفَتوَ ّ
صلّى ا ُ
 -815وعنه قال  :قال ل رسول اللّه َ
ك الَيَنِ  ،وَقُلْ  » ..وذَكَ َر نَحْو ُه  ،وفيه  « :وا ْجعَ ْلهُنّ آ ِخ َر مَا تَقول »
ج ْع عَلى ِشقّ َ
لِلصّلةِ  ،ثُ ّم اضْطَ ِ
متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم يَصلّي مِن الّليْلِ إحْدَى عَشَ َر َة
 -816وعن عائشةَ رضيَ اللّه عنها قالتْ  :كَا َن النّبّ صَلّى ا ُ
صلّى ر ْكعَتيْنِ َخفِيفتيْ ِن ّ ،ث اضْطَجَ َع على ِشقّهِ الين َحتّى يَجِيءَ ا ُلؤَ ّذنُ فيُو ِذنَهُ ،
جرُ َ
رَ ْك َعةً  ،فَإذا طلَع الْفَ ْ
متفق عليه .
جعَ ُه مِنَ الّليْ ِل وَضَعَ
ل عََليْ ِه وسَلّم إذا َأخَ َذ َمضْ َ
صلّى ا ُ
 -817وعن ُح َذْيفَةَ رضي اللّه عنه قال  : :كان النب َ
ت وَ أَ ْحيَا » وإذا اسْتيْقَظَ قَالَ « :الَمْدُ للّ ِه اَلّذي أَ ْحيَانَا
ك أمُو ُ
حتَ خَ ّد ِه ّ ،ث َيقُولُ  « :الّلهُ ّم بِاسْمِ َ
يَد ُه تَ ْ
بعْ َد مَا َأمَاتَنَا وإليه النّشُورُ »  .رواه البخاري .
ج ِد
خ َفةَ ال ِغفَارِيّ رضي ال عنهما قال  :قال أب «بينما أنَا مضُطَجِعٌ ف الْمسَ ِ
 -818وعن يعِيشَ بنِ ط ْ
ل » قال َ :فنَظرْتُ  ،فإذَا رسول ال
ضهَا ا ُ
ج َعةٌ ُيْبغِ ُ
ضْ
عَلَى بَ ْطنِي إذَا رَ ُج ٌل يُحَرّ ُكنِي بِرِجْلهِ فقال « إنّ ه ِذهِ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح .
َ

ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :مَنْ َقعَ َد َم ْقعَدا َل ْم يَذْكُرِ
 -819وعن أب هريرة رضي ال عنه عن رسول ال صَلّى ا ُ
ت عَ ْليِه مِن
ال تعال فِيهِ كَاَنتْ عََليِ ِه مِنَ ال تعال تِرةٌ َ ،ومَ ِن اضْ َطجَ َع ُمضْطَجَعا َليَذْكُرُ ال تعال فِيهِ كَاَن ْ
ل تِرةٌ » رواه أبو داود بإسنادِ حسن  « .التّرةُ » بكسر التاء
اِ
 -128باب جواز الستلقاء على القفا
ووضع إحدى الرجلي على الخرى إذا ل يَخف انكشاف العورة وجولز القعود متربعا ومتبيا
ل عََليْ ِه وسَلّم مُستَلِقياَ ف السَجْدِ
 -820عن عبدِ ال بن يزيد رضي ال عنه أنه رأى رسول ال صَلّى ا ُ
ى متفق عليه .
وَاضعا إحْدَى ِرجْليْ ِه عَلى الُخْر َ
ل عََليْهِ وسَلّم إذَا صَلّى اْلفَج َر تَ َربّعَ ف
صلّى ا ُ
 -821وعن جابر بن سرة رضي ال عنه قال  « :كان النب َ
سنَاء » حدِيث صحيح  ،رواه أبو داود وغيه بأسانيد صحيحة.
جلِسِهِ حتّى تَطْلُعَ الشّمسُ حَ ْ
مَ ْ
حتَبيا
ل عََليْ ِه وسَلّم بفناء ال َك ْعِبةَ مُ ْ
 -822وع ِن ابن عمر رضي ال عنهما قال  :رأيت رسول ال صَلّى ا ُ
ف ِبيَ ِديِه ال ْحتِباء ،و َ ُه َو القُرُفصَاء رواه البخاري.
ِبيَ َديْهِ هكَذَا َ ،ووَصَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم وهو قَاعِ ٌد القُرَُفصَاءَ
 -823وعن َقيَْل َة ِبنْت مَخْر َمةَ رضي ال عنها قالت  :رأيتُ النب صَلّى ا ُ
ت مِ َن الفَ َرقِ  .رواه أبو داود ،
ل عََليْ ِه وسَلّم ا ُلتَخَشّعَ ف الِجْلسةِ أُ ْرعِد ُ
فلما رأيتُ رسول ال صَلّى ا ُ
والترمذي.
ل عََليْ ِه وسَلّم وَأنا جَالس هكذا
صلّى ا ُ
 -824وعنِ الشّريد بن ُس َويْ ٍد رضي ال عنه قال  :مر ب رسولُ ال َ
ف َظهْرِي وَاتّكأْتُ عَلَى إليْة يَدِي فقال  :أتقْعُدُ ِقعْد َة الَغضُوبِ عَلَيهْمْ ،
ي اليُسْرَى َخلْ َ
ت يَد ِ
 ،وَقَدْ وَضَع ُ
رواه أبو داود بإسناد صحيح ٍ.
 -129باب ف آداب الجلس والليس
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم « ليُ ِقيِمَنّ أ َحدُكُمْ رَ ُج ً
ل
 -825عن ابنِ عمر رضي ال عنهما قال  :قال رسول ال َ
مِ ْن َمجْلس ِه ث يَجْلسُ فِيه ولكِ ْن تَو َسعّوا وَتفَسّحوا » وَكَان اب ُن عُ َمرَ إذا قام َ لهُ رَجُلٌ مِنْ مْلِسه لَ ْم يَجِلسْ

فِيه  .متفق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إذا قاَم أ َحدُكُمْ منْ
 -826وعن أب هريرة رضي ال عنه أن رسول ل صَلّى ا ُ
س ثُمّ َرجَعَ إَليْهِ َف ُهوَ أحَقّ بِه » رواه مسلم .
مَجْل ٍ
ل عََليْ ِه وسَلّم جََلسَ أَحَ ُدنَا
 -827وعن جابر بنِ سَمُ َرةَ رضي اللّه عنهما قال ُ « :كنّا إذَا َأَتيْنَا النب صَلّى ا ُ
ث َينْتَهي »  .رواه أبو داود  .والترمذي وقال  :حديث حسن .
َحيْ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ «:ل
 -828وعن أب عبدِ ال سَلْمان الفارِسي رضي ال عنه قال  :قال رسول ال صَلّى ا ُ
س مِنْ طيب َبيْته ثُ ّم يَخْ ُرجُ َفلَ
َي ْغتَسِلُ رَجُلٌ َيوْ َم الُمُعة َوَيتَطهّ ُر ما ا ْستَطاعَ م ْن طُهر وَيدّهنُ منْ ُدهْنِ ِه أوْ يَم ّ
صتُ إذَا َتكَلّ َم المامُ إل ُغفِرَ ل ُه ما َبْينَهُ َوَبيَْن ال ُم َع ِة الُخْرَى »
ي ثُ ّم ُيصَلّي ما ُكِتبَ له ُ ثُ ّم ُينْ ِ
ق َبيْنَ اثْن ْ
ُيفَ ّر ُ
رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال« :
 -829وعن عمرو بن ُش َعيْب عن أبيه عن جده رضي ال عنه أن رسول ال صَلّى ا ُ
ليَلّ ِلرَجُل أن ُيفَ ّرقَ َبيْ َن اثْنيْنِ إل بإ ْذِنهِمَا » رواه أبو داود ،والترمذي وقال  :حديث حسن .
س َبيْنَ رَجُليْن إل بإ ْذنِهمَا ».
وف رواية لب داود  « :ليَجِل ُ
س َوسَطَ الَ ْل َقةَ
ل عََليْهِ وسَلّم َلعَ َن مَنْ َجَل َ
صلّى ا ُ
 -830وعن حذيفة بن اليمان رضي ال عنه أن رسول ال َ
 .رواه أبو داود بإسناد حسن .
وروى الترمذي عن أب ِمجْلزٍ أن َر ُجلً َق َع َد َوسَطَ حَلقْة فقال ُح َذْي َفةُ  :مُ ْلعُو ٌن عَُلىَ لِسَا ِن مُحَمّدٍ صَلّى الُ
حلْقةِ .قال الترمذي :
ط الْ َ
س َوسَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم مَنْ جََل َ
صلّى ا ُ
عََليْ ِه وسَلّم أوْ َلعَ َن ال عَلَى لِسَانِ ُممَدٍ َ
حديث حسن صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول « َخيْرُ
ي رضي ال عنه قال سعت رسول ال صَلّى ا ُ
 -831وعن أب سعيد الدر ّ
الْ َمجَاِلسِ أوْ َس ُعهَا » رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرطِ البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ َجَلسَ ف َمجْلس
 -832وعن أب هريرة رضي ال عنه قال  :قال رسول ال صَلّى ا ُ

فَكثُ َر فيهِ لَغطُهُ فقال َقبْ َل أنْ َيقُومَ منْ ملْسه ذلك  :سبْحانَك الّلهُ ّم وبَمْدكَ أشْه ُد أنْ ل إله إل أنْت
ك » رواه الترمذي وقال  :حديث حسن صحيح
أسْتغْفِر َك وَأتَوبُ إليْك  :إل ُغفِرَ لَهُ مَا كان َ ف ملسه ذل َ
.
ل عََليْ ِه وسَلّم يقو ُل بآخرة إذَا أرَا َد أ ْن َيقُومَ
 -833وعن أب بَ ْر َزةَ رضي ال عنه قال  :كان رسول صَلّى ا ُ
حمْد َك أشْهدُ أنْ ل إلهَ إل أْنتَ َأ ْسَتغْفِ ُر َك وأتُوبُ إَِليْكَ » فقال رَجُلٌ
مِ َن الْ َمجِلسِ « سُبْحَانَكَ الّلهُ ّم وبَ َ
س » رواه
ت َتقُولُهُ ِفيَما َمضَى ؟ قال « :ذلكَ كفّا َرةٌ لِمَا َيكُونُ ف الْمجِْل ِ
يارسول ال إنّكَ َلَتقُولُ َقوْ َل مَا ُكنْ َ
أبو داود  ،ورواه الاكم أبو عبد ال ف الستدرك من رواية عائشة رضي ال عنها وقال :صحيح السناد.
ل عََليْ ِه وسَلّم يقوم من مَجْلس
صلّى ا ُ
 -834وعن ابن عمر رضي ال عنهما قال َ :قلّمَا كان رسول ال َ
ي َمعٌصَِيتِك ،ومن طَا َعتِكَ
شَيتِكَ ما تُو ُل بِه َبيَْننَا وبَ َ
حت يَد ُع َو بؤلَ ِء الّد َعوَاتِ « الّله ّم اقْسِم َلنَا مِنْ خَ ْ
ماُتبَّل ُغنَا بِه َجّنتَكَ ،ومِ َن اْليَقيٍن ماُتهِ ّونُ بِه عََليْنا َمصَاِئبَ الدّنيَا  .الّلهُ ّم َمّتعْنا بأسْمَاعِناَ ،وأبْصَارناَ ،وُِق ّوتِنا ما
أحيْيتَنَا  ،وا ْجعَلْ ُه الوَارِثَ منّا  ،وِاجعَل ثَأ َرنَا عَلى مَ ْن ظَلَ َمنَا ،وانْصُرْنا عَلى مَنْ عادَانَا  ،وَل َتجْع ْل مُِصيَبتَنا ف
دينَنا  ،وَل تَجْعلِ ال ّدْنيَا أكبَ َر هّنا ول مبلغ عِلْ ٍمنَا  ،وَل تُسَلّط عََلَينَا مَنْ ل ْيرْحَمُنَا » رواه الترمذي وقال
حديث حسن .
ل عََليْ ِه وسَلّم « مَا مِنْ َق ْو ٍم يَقومونَ م ْن
 -835وعن أب هريرة رضي ال عنه قال  :قال رسول صَلّى ا ُ
س ل يَذكُرُون ال تعال فيه إل قَاموا عَنْ مِثلِ جي َفةِ ِحمَا ٍر وكانَ َلهُمْ حَسْ َر ًة » رواه أبو داود بإسناد
مَجْل ٍ
صحيح .
جلِسا ل يَذْكرُوا ال َتعَالَى فيه ولَم
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :مَا جََلسَ قَو ٌم مَ ْ
 -836وعنه عن النب صَلّى ا ُ
ُيصُّلوا على َنِبيّهم فيه إ ّل كانَ عََليّه ْم تِرةٌ  ،فِإنْ شا َء عَ ّذَبهُم  ،وإ ْن شَا َء َغفَرَ َلهُم » رواه الترمذي وقال
حديث حسن .
ل عََليْ ِه وسَلّم « مَنْ قعَ َد َم ْقعَدا ل يَذْ ُكرِ ال تعال فِيهِ كَانَت عليه مِ َن
 -837وعنه عن رسول ال صَلّى ا ُ
ال ترَةَ ،ومَن اضطجَ َع ُمضْطَجَعا ليَذْكرُ ال تعال فيه كَاَنتْ عَليْه مِنَ ال ِت َرةٌ َ» رواه أبو داود  .وقد سبق
قريبا  ،وشَ َر ْحنَا « التّ َرةَ » فِيهِ

 -130باب الرؤيا وما يتعلق با
قال اللّه تعال (الروم  { :)23ومن آياته منامكم بالليل والنهار } .
ل عََليْهِ وسَلّم يقول  « :ل َيبْقَ مِنَ
 -838وعن أب هريرة رضي ال عنه قال  :سعت رسول ال صَلّى ا ُ
الُنبُوّة إل البُشّراتُ » قالوا َ :ومَا الُبشّراتُ ؟ قال  « :الّر ْؤيَا الصّالِح ُة » رواه البخاري .
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :إذَا اقتَربَ ال ّزمَانُ لَمْ تَكَدْ ُر ْؤيَا الُمؤْمن تَكذبُ  ،وَ ُر ْؤيَا
صلّى ا ُ
 -839وعنه أن النب َ
صدَُقكُم ُر ْؤيَا :أصْدُقكُم حَديثا ».
ا ُلؤْمِنِ جُزْءٌ م ْن سّت ٍة وَأ ْربَعيَنَ ُجزْءًا مِنَ الُنبُو ِة » متفق عليه  .وف رواية «:أ ْ
سيَرَانِ ف اَلَيقَ َظةِ أ ْو كأنّمَا
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ رآن ف النَامِ فَ َ
 -840وعنه قال  :قال رسول ال صَلّى ا ُ
شيْطانُ ب »  .متفق عليه .
رآن ف الَيقَ َظةِ ليَتَمثّلُ ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول  « :إذا رَأى أَحدُكُم
ي رضي ال عنه أنه سِع النب صَلّى ا ُ
 -841وعن أب سعيد الدر ّ
ث بَها إل مَنْ
ث بِها وف رواية  :فَل ُيحَدّ ْ
حمَ ِد ال عَلَيهَا وَْليُحُدّ ْ
ُر ْؤيَا يُحّبهَا فَإنّما هي من ال تعال فَليَ ْ
شيْطانِ فَليَسَْتعِذْ م ْن شَ ّرهَا وَل يَذكْرها لحد فإنا
حبّ وَإذا رأى غَيَر ذَلك ما يَك َرهُ فإنّمـا هي منَ ال ّ
يُ ِ
ل تضُّره » متفق عليه .
ح ُة وف رواية
ل عََليْهِ وسَلّم  « :الرّؤيا الصّالَ ِ
صلّى ا ُ
 -842وعن أب قتادة رضي ال عنه قال  :قال النب َ
ث عَن شِمَاله َثلَثا  ،وْلَيَت َعوّ ْذ مِنَ
شيْطَان َ ،فمَن رَأى َشيْئا يَك َرهُهُ فَ ْلَيْنفُ ْ
الرّؤيَا الَسََنةُ م َن ال  ،والُلُم مِنَ ال ّ
شْيْطان فَإنّها ل َتضُ ّرهُ » متفق عليه  « .النّفثُ » نَفخٌ لطيفٌ لريِ َق َمعَهُ.
ال َ
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :إذَا رَأى أ َحدُكُم الرّؤيا
صلّى ا ُ
 -843وعن جابر رضي ال عنه عن رسول ال َ
ستَعِ ْذ بال مِنَ الشّيَطا ِن ثَلثَا  ،ولَيتَحوّل عَنْ َجْنبِهِ الذي كان عليه »
َيكْ َرهُها فلْيبصُ ْق عَن يَسَا ِر ِه َثلَثا  ،وْليَ ْ
رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إنّ
صلّى ا ُ
 -844وعن أب السقع واثلة بن السقع رضي ال عنه قال  :قال رسول ال َ
من أعظَم الفَرى أن يَ ّدعِي الرّجُلُ إل َغيْ ِر أبِيه  ،أوْ يُري َعيْن ُه مَال تَرَ  ،أ ْو يقولَ على رسول ال صَلّى الُ
عََليْ ِه وسَلّم مَا َل ْم َيقُلْ » رواه البخاري .

كتاب السلم
 -131باب فضل السلم والمر بإفشائه
قال اللّه تعال { :يا أيها الذين آمنوا ل تدخلوا بيوتا غي بيوتكم حت تستأنسوا وتسلموا على أهلها }
.
وقال تعال { :فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تية من عند اللّه مباركة طيبة } .
وقال تعال { :وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } .
وقال تعال { :هل أتاك حديث ضيف إبراهيم الكرمي إذ دخلوا عليه فقالوا :سلما ،قال :سلم } .
ل عََليْ ِه وسَلّم
 -845وعن عبد ال بن عمرو بن العاص رضي ال عنهما أن رجل سأل رسول ال صَلّى ا ُ
ف »  .متفق عليه .
ت َومَنْ لَ ْم َتعْرِ ْ
ي الْسلم َخيْرٌ ؟ قال « تُطْعم ال ّطعَامَ َ ،وتَقْرأُ السّلم عََل َى مَ ْن عَرَِف َ
أّ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم قال « لا َخلَقَ ال آدم َ
صلّى ا ُ
 -846وعن أب هريرة رضي ال عنه عن النب َ
حّيةُ
حيّونَكَ فَإنّها تَحّيتُكَ َوتَ ِ
سلّ ْم عَلَى أُولئِكَ َنفَ ٍر مِ َن الَ َملَئكة ُجلُوسٌ فاسْتم ْع ايُ َ
وسَلّم قال  :ا ْذ َهبْ فَ َ
ك وَرَحْمةُ ال  ،فَزادُوهُ  :وَرَحْمةُ ال » متفق عليه .
ذُ ّرّيتِك .فقال  :السّلم عََليْكُمْ ،فقالوا  :السّلم ُ عََليْ َ
ل عََليْهِ وسَلّم بِسَبعٍ
 -847وعن أب عُمارة الباء بن عازبٍ رضي ال عنهما قال  :أمرنا رسولُ ال صَلّى ا ُ
ِ« :بعَيا َدةِ الَمرِيضِ  .وَاتّباع الَنائز  ،وَتشْميت العَاطس  ،ونص ِر الضّعِيف َ ،و َعوْن الظلوم ،وإفْشاءِ السّلم ،
وإبرا ِر القسم » متفق عليه  ،هذا لفظ إحدى روايات البخاري .
لّنةَ َحتّى
ل عََليْ ِه وسَلّم « ل تَدْ ُخلُوا ا َ
 -848وعن أب هريرة رضي ال عنه قال  :قال رسول ال صَلّى ا ُ
ُت ْؤ ِمنُوا وَل تُؤمِنوا حَت تَابّوا َ ،أوَل أدُّلكُمْ عَلَى َشئٍ إذا َفعَ ْلتُمُوهُ تَحَاَبْبتُم ؟ أفْشُوا السّلم َبيَْنكُم » رواه
مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول
صلّى ا ُ
 -849وعن أب يوسف عبد ال بن سلم رضي ال عنه قال  :سعت رسول ال َ
لنّة بسلم
« يَا أّيهَا النّاسُ أفْشُوا السّلم َ ،وأْطعِمُوا ال ْطعَامَ ،وَصِلُوا الْرحامَ  ،وَصَلّوا والنّاس نيامٌ  ،تَ ْدخُلوا ا ُ
» رواه الترمذي وقال  :حديث حسن صحيح .

 -850وعن الطفيل بن أب بن كعب أنه كان يأت عبد ال بن عمر فيغدو َمعَهُ إل صاحب بيعَة وَل
جئْتُ عبد ال ب َن عُم َر َيوْما فاستَْتَبعن إل السّوقِ ف ُقلْت لَهُ :
مْسكي وَل أحد إل سَلّم عَليه  ،قال الطّفيلُ َ :ف ِ
ت ل َتقِفُ عَلى البَيْع وَل تَسْألُ عَن السلع وَل تَسُو ُم با وَل تَجلسُ ف مالس السّوق ؟
ق وأنْ َ
ماَتصْنعُ بالسو ٍ
س بنا ههُنا َنتَحدّث  ،فقال يا أبا بُطْن .وَكانَ الُ ّطفَيلُ ذَا بَطْن إنّما َنغُدو منْ أجْل السّلم نُسَلّمُ
وأقولُ اجْل ْ
عَلَى مَنْ َلقِيناهُ  ،رواه مالك ف ال ُوطّإ بإسناد صحيح .
 -132باب كيفية السلم
ستحب أن يقول البتدئ بالسلم :السلم عليكم ورحة اللّه وبركاته .فيأت بضمي المع وإن كان
السلم عليه واحدا ،ويقول الجيب :وعليكم السلم ورحة اللّه وبركاته .فيأت بواو العطف ف قوله:
وعليكم.
ل عََليْ ِه وسَلّم فقال :
 -851عن عِمران بن حصي رضي ال عنهما قال  :جاءَ رجُل إل النب صَلّى ا ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم « :عَشْرٌ» ث جَاءَ آخَرُ َفقَالَ  :السّلمُ
السّلمُ عَلَيكُم َ ،فرَ ّد عََليْ ِه ث جََلسَ  ،فقال النب َ
جَلسَ  ،فقال « :عِشْرون »  ،ث جَاءَ آ َخرُ َفقَالَ  :السّل ُم عَلَيكُم وَرَحْ َمةُ ال
عَلَيكُم وَرَ ْح َمةُ ال  ،فَ َر ّد عليهِ فَ َ
لثُو َن »  .رواه أبو داود والترمذي وقال  :حديث حسن .
جَلسَ  ،فقال  « :ثَ َ
َوبَرَكَاتُهّ  ،فَ َر ّد عليهِ فَ َ
 -852وعن عائشة رضي ال عنها قالتْ  :قال ل رسولُ ال صلى ال عليه وسلم  ((:هذا جِبِي ُل يَق َرأُ
عََليْكِ السّلَامَ)) قاَلتْ  :قُلتُ َ ( :وعََليْه السّلمُ ورحْ َمةُ ال َوبَرَكَاتُهُ)) متفقُ عليه.
ت الصحيحي َ ((:وبَرَكَاتُهُ)) وف بعضها بذفها  ،وزيادة الثقة مقبولة .
وهكذا وقع ف بعض روايا ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم كان إذا تكلم ِبكَلمة أعَادهَا ثَلثا حتّى ُت َفهَم
 -853وعن أنسٍ رضي ال عنه أن النب صَلّى ا ُ
عنه ،وإذا أتى على قوْم فَسَلّمَ عَلَيهم َسلّم عَلَيهم ثَلثاَ  ،رواه البخاري  .وهذا ممُو ٌل عَلَى ما إذا كان الَ ْمعُ
كثياَ .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َنصِيبهُ مِنَ
 -854وعن الْمقْدَاد رضي ال عنه ف َحدِيثه الطويل قال ُ :كنّا نَرْفَعُ للنب َ
ل عََليْهِ وسَلّم فَسَلمّ
صلّى ا ُ
ظ نَائِما َويُسمِ ُع اليَقَظان فَجَاء النب َ
الّلبَن َفيَجِي ُئ مِنَ اللّيلِ َفيُسَلّمُ تسليما ً ليوق ُ
كما كان يُسَلمُ  ،رواه مسلم.

ل عََليْ ِه وسَلّم َمرّ ف الَسْجِد يوْما وَعصْبةٌ
 -855عن أساء بنتِ يزيد رضي ال عنها أن رسول ال صَلّى ا ُ
مِ َن النّساء قُعوُ ٌد فألوْي بِيده بالتسليم .
ل عََليْهِ وسَلّم َجمَ َع بَي اللّفظ
رواه الترمذي وقال  :حديث حسن  .وهذا ممول على أنه صَلّى ا ُ
والشارة  ،ويُؤيّ ُدهُ أن ف رِواية أب داود  « :فَسَلّم عَليْنا » .
ل عََليْ ِه وسَلّم فقلُت  :عَلْيك
جيْ ِم ّي رضي ال عنه قال  :أتيت رسول ال صَلّى ا ُ
 -856وعن أب جُرَيّ ال ُ
السّلمُ يا رَسول ال  .فقال  :لَتقُلْ عََليْكَ السّلمُ ،فإن عََليْكَ السّل ُم تَحّيةُ الوتى » رواه أبو داود ،
والترمذي وقال  :حديث حسن صحيح  .وقد سبق بِطولِه .
 -133باب آداب السلم
ب عَلَى
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :يُسَلّمُ الرّاك ُ
صلّى ا ُ
 -857وعن أب هريرة رضي ال عنه أن رسول ال َ
الْمَاشِي  ،وَالْماشي عَلَي القَاعِ ِد  ،والقلي ُل على الكَِثيِ ِر » متفق عليه  .وف رواية البخاري  :والصغ ُي على
اْلكَبِ ِي » .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم :
 -858وعن أب أُمامة صُديّ بن عجلن الباهِلِي رضي ال عنه قال  :قال رسول ال َ
سلَم )).
ل النّاس بال مَ ْن بَدأهم بال ّ
«إنّ أوْ َ
رواه أبو داود بإسنادٍ جيدٍ  ،ورواه الترمذي عن أب أُمامةَ رضي ال عنهُ قِيلَ يارسولَ ال ،الرّجُلنِ يَ ْلتَقيان
أّيهُمَا َيبْدأُ بالسّلمِ  ،قال أوْلهُمَا بال تعال  ،قال الترمذي  :حديث حسن .

 -134باب استحباب إعادة السلم
على من تكرّر لقاؤه على قرب بأن دخل ث خرج ث دخل ف الال  ،أو حال بينهما شجرة ونوها
صلّى ا ُ
ل
 -859عن أب هريرة رضي اللّه عنه ف حديث السِيءِ صَلتُه أنّهُ جاء َفصَلّى ثُمّ جاء إل النب َ
سلّ َم عََليْهِ فَ َر ّد عََليْهِ السّلم فقال  « :ارجع َفصَلّ فَإنّكَ ل ُتصَلّ» َفرَجَعَ َفصَلّى  ،ثُمّ جاء فَسَلّمَ
عََليْ ِه وسَلّم فَ َ
ت  .متفق عليه .
ث مَرّا ٍ
ك ثَل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َحتّى َفعَل ذل َ
عَلَى النب صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :إذا لقيَ أَ َحدَكُمْ أخاه فَ ْليُسَلّ ْم عََليْهِ  ،فَإنْ حاَلتْ
صلّى ا ُ
 -860وعنه عن رسول اللّه َ
َبْيَنهُمَا شَجَ َرةٌ أو جِدَا ٌر أوْ َحجَ ٌر ثُمّ َل ِقيَهُ فَ ْليُسَلّ ْم عََليْه » رواه أبو داود .
 -135باب استحباب السلم إذا دخل بيته
قال اللّه تعال { :فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تية من عند اللّه مباركة طيبة } .
ت عَلى
ل عََليْ ِه وسَلّم « ياُبنّي  ،إذا َدخَ ْل َ
 -861وعن أنس رضي ال عنه قال  :قال ل رسول ال صَلّى ا ُ
ك َوعَلَى أهلِ َبْيتِكَ »
أهْلِكَ فَسَلّ ْم َيكُنْ بَركةً عََليْ َ
رواه الترمذي وقال  :حديث حسن صحيح .
 -136باب السلم على الصبيان
ل عََليْ ِه وسَلّم
صلّى ا ُ
صبْيان فَسَلّ َم عََليْهمْ وقال  :كانَ رسول ل َ
 -862عن أنس رضي ال عنه أنّهُ َم ّر عَلى ِ
َيفْعلُهُ  .متفق عليه .
 -137باب سلم الرجل على زوجته والرأة من مارمه
وعلى أجنبية وأجنبيات ل ياف الفتنة بن وسلمهن بذا الشرط
 -863عن سهل بن سعد رضي ال عنه قال  :كاَنتْ فينا امْ َرَأةٌ وف رواية  - :كانَتْ لَنا عَجُو ٌز تأْخُذُ منْ
أَُصُولِ السّلْقَ فت ْطرَحُهُ ف القِدْ ِر َوتُكَرْ ِكرُ َحبّاتٍ م ْن َشعِيٍ  ،فإذا صَّليْنا الُ ُم َعةَ وانْصَرَ ْفنَا نُسَلّ ُم عََليْها َفتُق ّدمُهُ
إلْينَا رواه البخاري  .قوله « تُكَرْ ِكرُ » أي تَطحَنُ .

ل عََليْ ِه وسَلّم َي ْومَ
 -864وعن أُم هانئ فا ِخَتةَ بِنتِ أب طَالب رضي ال َعْنهَا قَالت  :أتيت النب صَلّى ا ُ
ستُرهُ بَِثوْبٍ فَسَلّ ْمتُ .
ال َفتْح وَهُو َيغْتسِ ُل وَفاطِم ُة تَ ْ
وذَكَرَت الديث  .رواه مسلم .
س َوةٍ فَسَلّ َم عََلْينَا
ل عََليْهِ وسَلّم ف نِ ْ
صلّى ا ُ
 -865وعن أسا َء بنتِ يزيد رضي ال عنها قالت  :مر علينا النب َ
 .رواه أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديث حسن  ،وهذا لفظ أب داود ،و لفظ الترمذي  :أن رسول ال
ج ِد يوْما و ُعصَْبةٌ من النّسَاءِ ُقعُود فألوى ِبيَ ِدهِ بالتّسليمِ .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم مَرّ ف الْسْ ِ
َ
 -138باب تري ابتدائنا الكفار بالسلم وكيفية الرد عليهم
س فيهم مسلمون وكفّار
واستحباب السلم على أهل مل ٍ
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :لَتبَدَأوا الَيهُو َد ول
صلّى ا ُ
 -866وعن أب هريرة رضي ال عنه أن رسول ال َ
ضَيقِهِ » رواه مسلم .
الّنصَارى بالسّلم  ،فإذا َلقِيتُم أحَ َدهُم ف طَرِيق فَاضطّرّوهُ إل أ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إذَا َسلّ َم عَلَيكُم أهلُ
صلّى ا ُ
 -867وعن أنس ٍ رضي ال عنه قال  :قال رسول ال َ
الكتاب َفقٍُولُوا  :وعََلْيكُمْ » متفق عليه.
ط من الُسلِمِيَ
ل عََليْ ِه وسَلّم َم ّر عَلَى َمجْلسٍ فيه أخل ٌ
 -868وعن أُسامه رضي ال عنه أن النب صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  .متفق عليه .
والُشرِكِي َعبَدةِ الوثَا ِن والَيهُودِ فَسّل َم عََلْيهِمْ النب صَلّى ا ُ
 -139باب استحباب السلم إذا قام منَ الجلس
وفارق جلساءه أو جليسه
ل عََليْ ِه وسَلّم  :إذَا اْنتَهَى أحَدُكُم إل
 -869وعن أب هريرة رضي ال عنه قال  :قال رسول ال صَلّى ا ُ
سلّمْ ،فَليسْت الُول بأَحَقّ من ال ِخرَة» رواه أبو داود  ،والترمذي
الَجْلسِ َف ْليُسَلّمْ ،فَإذَا أرَادَ أ ْن َيقُومَ فَ ْليُ َ
وقال  :حديث حسن .

 -140باب الستئذان وآدابه
قال اللّه تعال { :يا أيها الذين آمنوا ل تدخلوا بيوتا غي بيوتكم حت تستأنسوا وتسلموا على أهلها} .
وقال تعال  { :وإذا بلغ الطفال منكم اللم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم } .
ل عََليْهِ وسَلّم « :السِتئْذاُن
 -870وعن أب موسى الشعري رضي ال عنه قال :قال رسول ال صَلّى ا ُ
ك وَ إلّ فَارْجِع  ،متفق عليه .
َثلَثٌ ،فَِإنْ ُأ ِذنَ لَ َ
ل عََليْهِ وسَلّم « إنّمَا ُجعِ َل الستئذاُن
 -871وعن سهلِ بنِ سعد رضي ال عنه قال  :قال رسول ال صَلّى ا ُ
منْ أَ ْج ِل الَبصَر » متفق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم وهو
 -872وعن ِرْب ِعيّ بن حِرَاشٍ قال ح ّدثّنا َرجُلٌ من َبنِي عَام ٍر أنّهُ استأ َذنَ على النب صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم لا ِدمِهِ « :أُخْرُج إل هذا َفعَلّمْ ُه الستئذَانَ َفقُل
ف بيت فقال  :أألِج ؟ فقال رسول ال صَلّى ا ُ
صلّى الُ
لَهُ قُل  :السّل ُم عَلَيكُم ،أأ ْدخُلُ ؟ » فَسَمِعهُ الرّ ُجلُ فقال  :السّلم عَلَيكم  ،أأدخُلُ ؟ فَأذن له النب َ
عََليْ ِه وسَلّم َفدَخَلَ  .رواه أبو داود بإسناد صحيح .
ت عََليْه ول ُأسَلّم
ل عََليْ ِه وسَلّم َفدَخَ ْل ُ
 -873عن كلدة بن النبل رضي ال عنه قال :أتيت النب صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :ارْجـعْ َفقُلْ السّلمُ عَلَيكُم َأأَدْخلُ ؟ » رواه أبو داود  ،والترمذي وقال
صلّى ا ُ
فقال النب َ
 :حديث حسن .
-141باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن  :من أنت ؟
أن يقول  :فلن فيسمي نفسه با يعرف به من اسم أو كنية وكراهة قوله أنا ونوها
ل عََليْ ِه وسَلّم « ،
 -874عن أنس رضي ال عنه ف حديثه الشهور ف السراء قال  :قال رسول ال صَلّى ا ُ
صعِدَ ب ِجبْريلُ إل السّماء الدّنيا فاستفتح » فقيل  :منْ هذا ؟ قال  :جبْريلُ ،قِيلَ َ :ومَنْ َمعَك ؟ قال :
ثُمّ َ
صعِدَ إل السّماء الثّانية فاستفتح  ،قيل  :مَنْ هذا ؟ قال  :جبيلُ  ،قيل َ :ومَنْ َمعَكَ ؟ قال :
مُحمّ ٌد  .ثّ َ
مُحَم ٌدّ » والثّالثة والرّابعة َوسَائره ّن َويُقالُ ف باب كل ساء  :مَنْ هذا ؟ فَيقُولُ  :جبيل متفق عليه .

ل عََليْ ِه وسَلّم يشي
 -875وعن أب ذ ِر رضي ال عنه قال :خَر َجتُ َليْلة من اللّيال فإذا رسول ال صَلّى ا ُ
ت أمشي ف ظلّ القمَر ،فالتفت فرآن فقال  « :مَنْ هذا ؟ » فقلت ُ أبو ذَرٍ ،متفق عليه
و ْح َدهُ ،فجَعل ُ
ستُ ُرهُ
ل عََليْ ِه وسَلّم وهو يغتسل وفاطم ُة ت ْ
 -876وعن ُأمّ هانئ رضي ال عنها قالت :أتيت النب صَلّى ا ُ
فقال « :مَنْ هذه  » ،فقلت  :أنا أُم هَانئ  .متفق عليه .
ت الباب فقال  « :من هذا ؟
ل عََليْ ِه وسَلّم َفدََققْ ُ
 -877وعن جابر رضي ال عنه قال  :أتَيتُ النب صَلّى ا ُ
» فقلت  ،أنا  ،فقال  « :أنا أنا ؟ » كأنهُ كَر َههَا  ،متفق عليه .
 -142باب استحباب تشميت العاطس إذا حد ال تعال وكراهية تشميته إذا ل يمد اللّه تعال وبيان
آداب التشميت والعطاس والتثاؤب
س َوَيكْ َرهُ التّثاُؤبَ
حبّ الُعطا َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إن ال يُ ِ
 -878عن أب هريرة رضي ال عنه أن النب صَلّى ا ُ
 ،فَإذَا عَطَس أحَدكُم وحد ال تعال كانَ حقّا على كل مسلم سعهُ أن يقول له يرحك ال وأما التّثاوب
ك منه
فإنا هو من الشيطان  ،فـإذا تثاءب أحدكم فلي ّدهُ ما استطاع  ،فإن أحدكم إذا تثاءب ضَحِ َ
الشيطان » رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إذا عطس أحدكم فليقل  :المد ل  ،وليقل له أخوه أو
 -879وعنه عن النب صَلّى ا ُ
صاحبه  :يرحك ال  ،فإذا قال له  :يرحك ال فليقل  :يهديكم ال ويصلح بالكم » رواه البخاري .
ل عََليْهِ وسَلّم يقولُ « إذا عَطَس
 -880وعن أب موسى رضي ال عنه قال  :سعت رسول ال صَلّى ا ُ
أحدُكُم فحمد ال فشمتوه  ،فإنْ ل يمد ال فل تُشمتوه » رواه مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم فشمت أحدها ول
 -881وعن أنس رضي ال عنه قال  :عطس رجلن عند النب صَلّى ا ُ
يشمت الخر  ،فقال الذي ل يشمته  :عطس فُلنٌ فَشَمّت ُه وَعطستُ َفلَم تُشَمتن ؟ فقال  « :هذا حد ال ،
وإنَك ل تمد ال »  .متفق عليه .
ض َع يَ َدهُ أ ْو
ل عََليْ ِه وسَلّم إذَا عَ َطسَ وَ َ
صلّى ا ُ
 -882وعن أب هريرة رضي ال عنه قال  :كان رسول ال َ
ص ْوتَهُ.شك الراوي رواه أبو داود،والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
ض بَها َ
ثَوبَهُ عَلى في ِه وَ َخ َفضَ أوْ َغ ّ

ل عََليْ ِه وسَلّم
صلّى ا ُ
 -883وعن أب موسى رضي ال عنه قال « :كان الَْيهُو ُد َيَتعَاطسُو َن عْندَ رسول ال َ
يَ ْرجُونَ أنْ يَقو َل لْم يَ ْرحَ ُمكُم ال  ،فيقولُ  :يَهدْيكمُ ال ويُصل ُح بالكم » رواه أبو داود ،والترمذي وقال
حديث حسن صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم  :إذَا تَثاءَبَ
 -884وعن أب سعيد الدري رضي ال عنه قال  :قال رسول ال صَلّى ا ُ
ك بَيده على فيه فإ ّن الشيطان يدْخل» رواه مسلم .
أ َحدُكُمْ فَ ْليُمس ْ
 -143باب استحباب الصافحةِ عن َد اللقاء وبشاشةِ الوجهِ
وتقبيل يد الرجل الصال وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية النناء
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
 -885عن أب الطاب قتادة قال  :قلُت لنس  :أكَانتِ الُصافَحةُ ف أصْحابِ رسول ال َ
وسَلّم؟ قال َ :نعَمْ  .رواه البخاري .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :قَدْ
 -886وعن أنس رضي ال عنه قال َ :لمّا جَا َء أهْ ُل اليَمنِ قال رسول ال صَلّى ا ُ
جَاءَكُ ْم أهْلُ الْيَمَنِ َ ،وهُمْ أو ُل مَنْ جَا َء بالُصَافَحَة » رواه أبو داود بإسناد صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ما مِ ْن مُسِْل ْميِن يَ ْلَتقِيَانِ
 -887وعن الباء رضي ال عنه قال  :قال رسول ال صَلّى ا ُ
َفَيتَصافَحَانِ إل غُفر لَهما قبل أن يفترقا » رواه أبو داود .
 -888وعن أنس رضي ال عنه قال  :قال رجل  :يا رسول ال  ،الرّ ُج ُل ِمنّا يَ ْلقَى أخَاُه أوْ صَديقَهُ أينْحن
لَهُ ؟ قال  « :ل » قال  :أَفيَلتزمه ويقبله ؟ قال  « :ل » قال َ :فَيأْخُ ُذ ِبيَده َويُصَافِحُهُ ؟ قال َ « :نعَم َ»
رواه الترمذي وقال  :حديث حسن .
صفْوان بن عَسّال رضي ال عنه قال  :قال َيهُودي ِلصَاحبه اذْهب بنا إل هذا النب فأتيا
 -889وعن َ
ل عََليْ ِه وسَلّم فَسَأله عن تسْع آيات بَينات فَذَك َر الْحَديث إل َقوْله  :ف َقبّل يَ َد ُه وَرِجْلَهُ
رسول ال صَلّى ا ُ
شهَ ُد أنّكَ نب  .رواه الترمذي وغيه بأسانيد صحيحة.
وقال  :نَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم فقّبلْنا يده .
 -890وعن ابن عمر رضي ال عنهما قصة قال فيها َ :ف َدَنوْنا من النب صَلّى ا ُ
رواه أبو داود .

صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ف
 -891وعن عائشة رضي ال عنها قالت  :قَدم َ :زيْ ُد بُن حَارثة الدينة ورسول ال َ
ج ّر ثوْبَ ُه فاعتنقه وقبله » رواه الترمذي وقال :
ل عََليْهِ وسَلّم يَ ُ
صلّى ا ُ
ع البابَ .فقَام إلي ْه النب َ
َبيْت فأتَاهُ َفقَ َر َ
حديث حسن .
ل عََليْهِ وسَلّم «لتَح ِق َرنّ مِ َن العْرُوف
صلّى ا ُ
 -892وعن أب ذ ْرٍ رضي ال عنه قال  :قال ل رسول ال َ
َشيْئا وَلَو أن تلقى أخاك بوجه طليق » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم السن بن على رضي ال
صلّى ا ُ
 -893وعن أب هريرة رضي ال عنه قال  :قبّل النب َ
صلّى ا ُ
ل
ت مِنهُمْ أحَداَ  .فقال رسول ال َ
عنهما  ،فقال  ،القْ َرعُ بن حَابس  :إنّ ل عَشَر ًةَ مِ َن اْلوَلَد ماََقبّل ُ
عََليْ ِه وسَلّم  « .مَنْ َليَرْ َح ْم ل يُرْ َحمْ  »َ ،متفق عليه .

كتاب عيادة الريض
وتشييع اليت  ،والصلة عليه،وحضور دفنه  ،والكث عند قبه بعد دفنه
 -144باب عيادة الريض
ل عََليْ ِه وسَلّم بِعيَادةٍِ الَريض ،
 -894عن البَراء بن عازب رضي ال عنهما قال  :أمَرنَا رسول ال صَلّى ا ُ
واتّباع النازة  ،وتشميت العاطس ،وإبرار القسم ونصر الظلوم  ،وإجابة الداعي  ،وإفشاء السلم  .متفق
عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم قال َ « :ح ّق الْمُسلِ ِم عَلَى الْمُسِلمِ
صلّى ا ُ
 -895وعن أب هريرة رضي ال عنه أن رسول ال َ
ع النائز  ،وإجابة الدّعوة  .وتشميت العاطس» متفق عليه .
خَ ْمسٌ َ ،ردّ السّلمَ .وعِيا َدةُ الَريض  ،وَاتبا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم  :إنّ ال عزّ وجل َيقُولُ َيوْ َم القيَامَة  « :يَا ابْنَ آ َدمَ
 -896وعنه قال قال رسول ال صَلّى ا ُ
ب العَالَمي ؟ قال  :أمَا عَلْمتَ أ ّن عَبْدي ُفلَناًَ
ف أعُو ُد َك وأنْتَ رَ ّ
ضتُ َفلَم َتعُدْن  ،قال  :ياربّ َكيْ َ
مَر ْ
مَ ِرضَ َفلَ ْم َتعُ ْدهُ  ،أمَا عَلمتَ أنّك لو عُدْته لوجدتن عنده ؟ يا ابن آدم اطعمتك فلم تطعمن  ،قال  :يا رب
كيف أطعمك وأنت رب العالي  ،قال  :أما علمت أنه استطعمك عبدي فلن فلم تطعمه أما علمت أنك
لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقن  ،قال  :يارب كيف اسقيك وأنت رب
العالي ؟ قال  :استسقاك عبدي فلن فلم تسقه  ،أما علمت أنك لو سقيته لو جدت ذلك عندي ؟ » رواه
مسلم .
 -897وعن أب موسى رضي ال عنه قال  :قالَ رسولُ الِ  ،صلى ال عليه وسلم(( :عُودُوا الَرِيضَ ،
َوَأ ْطعِمُوا الَائعَ ،وَفكّوا العَان)) رواه البخاري .
((العَان)) :السِيُ.
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إنّ السلم إذا عاد أخاه السلم ل
 -898وعن ثوبان رضي ال عنه عن النب صَلّى ا ُ
يزل ف خُرَْف ِة النة حت يرجع » قيل  :يا رسول ال وما ُخرَْفةُ النة ؟ قال َ « :جنَاها » رواه مسلم « .
َجنَاها »  :أي واجتن من الثمر .

 -899وعن على رضي ال عنه قال  :سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول  :ما من مسلم يعود
مسلما غدوة إل صلى عليه سبعون ألف ملك حت يسي  ،وإن عاده عشيةً إل صلى عليه سبعون ألف ملكٍ
حت يصبح  ،وكان له خريف ف النة » رواه الترمِذِي وقال  :حديث حسن .
« الرِيفُ »  :التّمْ ُر الَخرُوفُ  ،أَي  :الُجَتنَي .
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فم ِر َ
ض
صلّى ا ُ
ي يَخْدُم النب َ
 -900وعن أَنسٍ  ،رضي اللّهُ عنه  ،قال  :كا َن غُل ٌم َيهُودِ ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم يعُودهُ َ ،ف َقعَ َد عِنْدَ َرْأسِهِ فقالَ لَهُ َ « :أسْلِ ْم » فنَ َظرَ إِل َأبِيهِ وهُو عِنْ َدهُ؟ فقال
فَأتَاهُ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم َ ،و ُهوَ يقولُ  « :الَ ْمدُ للّ ِه الّذي َأنْقذهُ مِنَ
ج النِّبيّ صَلّى ا ُ
َ :أطِعْ أَبا الْقاسِمِ َ ،فَأسْلَم َ ،فخَ َر َ
النّارِ »  .رواه البخاري .
 -145باب ما يدعى به للمريض
ل عََليْ ِه وسَلّم كَانَ إِذا اشْتكى الِنْسانُ الشّي َء ِمنْهُ،
 -901عن عائشة  ،رضي اللّه عنها  ،أَن النِّبيّ صَلّى ا ُ
صُبعِهِ هكذا  ،ووضع ُسفْيانُ بْ ُن عُيْينَة
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،بأُ ْ
َأوْ كَاَنتْ بِهِ قَرْحةٌ َأوْ جُ ْرحٌ  ،قال الّنبِيّ صَلّى ا ُ
شفَى بِ ِه َسقِي ُمنَا  ،بِإِذْن َرّبنَا
الرّاوي سبابتَ ُه بِالَ ْرضِ ثُمّ رََف َعهَا وقال  :بِسْمِ اللّهِ  ،تُرَبةُ أَرْضِنا  ،بِرِي َقةِ َبعْضنَا  ،يُ ْ
» متفقٌ عليه .
سحُ بي ِد ِه اليُمْن ويقولُ  « :الّلهُمّ ربّ
ل عََليْهِ وسَلّم كَانَ يعُو ُد َب ْعضَ َأهْلِ ِه يَمْ َ
صلّى ا ُ
 -902وعنها أَن النبّ َ
س  ،واشْفِ  ،أَْنتَ الشّاف ل ِشفَاءَ إِ ّل ِشفَا ُؤكَ  ،شِفا ًء ل ُيغَادِ ُر سقَما » متفقٌ عليه .
النّاسِ  ،أَ ْذهِب اْلبَأ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم
ك بِرُ ْقَيةِ رسولِ اللّه صَلّى ا ُ
 -903وعن أَنسٍ رضي اللّه عنه أَنه قال لِثاِبتٍ رحه اللّه  :أَل أَرْقِي َ
س  ،اشْفِ أَنتَ الشّاف  ،ل شاف إِلّ َأنْتَ  ،شِفاءً ل
ب البَأ ِ
ب النّاسِ  ،مُ ْذهِ َ
؟ قال  :بَلى  .قال  :الّلهُمّ رَ ّ
يُغادِر َسقَما  .رواه البخاري .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم فقال « :الّل ُهمّ
 -904وعن سعدِ بن أَب وَقّاصٍ رضي اللّه عنه قال  :عَادَن رسول اللّه َ
ف سَعدا » رواه مسلم .
ف سعْدا  ،الّلهُ ّم اشْفِ َسعْدا  ،الّلهُمْ اشْ ِ
اشْ ِ

ل عََليْ ِه وسَلّم
صلّى ا ُ
 -905وعن أَب عبد اللّ ِه عثمانَ ب ِن العَاصِ  ،رضي اللّه عنه أَنه شَكا إِل رسول اللّه َ
س ِدكَ
ل عََليْهِ وسَلّم « :ضَ ْع يَ َد َك عَلى الذي َيأْلَ ُم مِن جَ َ
صلّى ا ُ
وَجعا يِ ُدهُ ف جَس ِدهِ  ،فقال له رسول اللّه َ
وَق ْل  :بِسمِ اللّهِ ثَلثا وَقُ ْل َسبْ َع مَرّاتٍ َ :أعُو ُذ ِبعِ ّزةِ اللّ ِه وَقُدْ َرتِ ِه مِن َش ّر مَا أَجِ ُد َوأُحاذِ ُر » رواه مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :مَ ْن عَا َد َمرِيضا لَ ْم
صلّى ا ُ
 -906وعن ابن عباسٍ  ،رضي اللّه عنهما  ،عن النبّ َ
ش اْلعَظِيمِ أَ ْن يَش ِفيَك  :إِ ّل عَافَاهُ اللّه مِنْ
ب اْلعَ ْر ِ
ض ْرهُ أَ َجلُهُ  ،فقا َل ِعنْ َدهُ َسبْ َع مَرّات َ :أ ْسأَلُ اللّه الْعَظِيمَ رَ ّ
حُ
يَ ْ
ض » رواه أبو داود والترمذي وقال  :حديث حسن ،وقال الاكِم  :حديث صحيح على شرطِ
ذلكَ الَ َر ِ
البخاري .
ب َيعُو ُدهُ  ،وَكانَ إذا دَ َخ َل عَلى مَن َيعُو ُدهُ قال :
ل عََليْهِ وسَلّم َدخَل على َأعَرا ّ
صلّى ا ُ
 -907وعنه َأ ّن النبّ َ
« ل َبأْس َ ،طهُورٌ إِن شَاء اللّه » رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم فقال  :يَا مُحَمدُ
 -908وعن أَب سعيد الُدْرِيّ رضي اللّه عنه أَن ِجبْرِيلَ َأتَى النِّبيّ صَلّى ا ُ
ا ْشتَ َكْيتَ ؟ قال َ « :نعَ ْم » قال  :بِسْمِ اللّهِ أَرْقِيكَ  ،مِنْ كُ ّل َشيْ ٍء ُيؤْذِيكَ ،مِ ْن شَرّ كُ ّل َن ْفسٍ َأوْ عيْنِ
ك » رواه مسلم .
شفِيك  ،بِسْمِ اللّهِ أَرْقِي َ
حَاسِدٍ  ،اللّ ُه ي ْ
ل عََليْهِ
ي وأَب هريرة رضيَ اللّه عنهما  ،أَنُما َشهِدَا على رسول اللّه صَلّى ا ُ
 -909وعن أَب سعيد الُدْرِ ّ
وسَلّم أَنه قال  « :مَنْ قال  :ل إِلهَ إِلّ اللّهُ واللّهُ أَ ْكبَرُ  ،صدّقَهُ َربّهُ  ،فقال  :ل إِله إِلّ َأنَا وأَنا أَكْبُ َ .وإِذَا
قال  :ل إِلهَ إِلّ اللّهُ وحْدهُ ل شَرِيكَ لَهُ  ،قال  :يقول  :ل إِله إِل َأنَا و ْحدِي ل شَرِيك ل  .وإذا قال  :ل
ل الَمْدُ  .وإِذا قال  :ل إله إِلّ اللّ ُه وَل َحوْلَ
ل الُلْك وَ َ
ك وَلَ ُه الَمْدُ  ،قال  :ل إِلهَ إِلّ َأنَا َ
إِلهَ إِلّ اللّهُ لَهُ الُلْ ُ
ول َق ّوةِ إِ ّل بِاللّهِ ،قال ل إِله إِلّ َأنَا وَل َحوْ َل ول ق ّوةَ إِلّ ب » وَكا َن يقولُ  « :مَنْ قالَا ف مَرَضِ ِه ثُمّ ماتَ
لَمْ تَ ْطعَمْ ُه النّا ُر » رواه الترمذي وقال  :حديث حسن .
 -146بابُ استحباب سؤالِ أه ِل الريضِ َع ْن حاِلهِ
ج مِ ْن ِعنْدِ رسو ِل
 -910عن ابن عباسٍ  ،رضي اللّه عنهما َ ،أنّ عليّ بنَ أَب طالبٍ  ،رضي اللّ ُه عنهُ خر َ
صبَحَ رسولُ اللّه
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ف و َجعِهِ الذِي ُتوُفّ فِيهِ  ،فقال النّاسُ  :يا َأبَا السنِ  ،كَيـفَ أَ ْ
اللّهِ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال  :أَصْب َح بِحمْد اللّ ِه بَارِئا  .رواه البخاري .
َ

 -147باب ما يقوله من أيس من حياته
ل َيقُولُ « :الّلهُمّ
سَتنِدٌ ِإ ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم وهُ َو مُ ْ
صلّى ا ُ
 -911عن عائشة رضيَ اللّ ُه عنها قالت  :سَ ِم ْعتُ النبّ َ
اغفِرْ ل وَارْحْن َ ،وَألِقن بالرّفِي ِق الَعْلَى » متفق عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم و ُهوَ بِالوتِ  ،عِندهُ قدحٌ فِيهِ مَا ٌء  ،وهُو
صلّى ا ُ
 -912وعنها قالت  :رَأْيتُ رسولَ اللّه َ
ت الوْتِ َو َسكَراتِ ا َلوْتِ
سحُ وجهَ ُه بالاءِ  ،ث يقول  « :الّلهُمّ َأعِنّي على غمرَا ِ
يدخِ ُل يدهُ ف القَدَحِ  ،ث ي َ
» رواه الترمذي .
 -148باب استحباب وصية أهل الريض
ومن يدمه بالحسان إليه واحتماله والصب على ما يشق من أمره وكذا الوصية بن قرب سبب موته
بد أو قصاص ونوها
ل عََليْ ِه وسَلّم وهِي
 -913عن عِمران بن الُصَي رضي اللّه عنهما أَن امرَأةً مِنْ ُج َهيَْنةَ َأتَتِ النبّ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم
ُحبْلَى مِنَ ال ّزنَا  ،فقالت  :يا رسول اللّهِ  ،أَصبتُ حدّا َفأَقمْهُ عَليّ  ،فَدعا رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم فشُدّتْ
ولّيهَا  ،فقال  « :أَحْسِنْ إَِلْيهَا  ،فَإِذا وضَعتْ َف ْأتِن ِبهَا » فَفعلَ َفأَمر بِها النبّ صَلّى ا ُ
علَيها ثِيابُها  ،ثُمّ أَمر بِها فَ ُرجِمتْ  ،ثُمّ صَلّى عليها  .رواه مسلمٌ .
 -149باب جواز قول الريض  :أنا وجع  ،أو شديد الوجع أو موعوك أو وارأساه ونو ذلك وبيان أنه
ل كراهة ف ذلك إذا ل يكن على التسخط وإظهار الزع
ستُه
ل عََليْهِ وسَلّم وهُو يُوعكُ  ،فَمسِ ْ
صلّى ا ُ
 -914عن ابنِ مسعودٍ رضيَ اللّه عنه قال  :دَخَلتُ عَلى النِّبيّ َ
ك وعْكا شَديدا  ،فقال  « :أَجَلْ ِإنّي ُأوَعَكُ كما يُوعكُ رَجُلنِ ِمْنكُمْ » متفق عليه .
 ،فق ْلتُ ِ :إنّكَ َلتُوعَ ُ
ل عََليْهِ وسَلّم يعودُن مِن
 -915وعن سعدِ بن أَب وَقّاص رضي اللّه عنه قال  :جَاءَن رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
وج ٍع اشَتدّ ب َ ،فقُ ْلتُ  :بلَغَ ب ما ترى  ،وَأنَا ذو مَالٍ  ،وَل ي ِرثُن إِلّ ابنت  .وذكر الديث  ،متف ٌق عليه .

ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
شةُ رضي اللّ ُه عنها  :وارأْسَاهُ  .فقال الّنِبيّ َ
ت عائ َ
 -916وعن القاسم بن ممدٍ قال  :قاَل ْ
وسَلّم « :بلْ َأنَا وارْأسَا ُه »  .وذكر الديث .
رواه البخاري .
 -150باب تلقي الحتضر  :ل إله إل ال
لمِهِ ل إِلهَ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :منْ كَانَ آخِ َر ك َ
 -917عن معاذٍ رضي اللّه عنه قالَ  :قال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
إِلّ اللّه َدخَ َل النّ َة » رواه أبو داود والاكم وقال  :صحيح الِسناد .
ل عََليْهِ وسَلّم َ « :لقّنُوا م ْوتَاكُمْ
صلّى ا ُ
 -918وعن أَب سعيد الُدْرِيّ رضي اللّه عنهُ قال  :قال رسُولُ اللّه َ
ل إِله إِلّ اللّهُ » رواه مسلم .
 -151باب ما يقوله بعد تغميض اليت
ل عََليْ ِه وسَلّم على أَب سلَمة وَقَ ْد شَقّ
 -919عن ُأ ّم سَلمةَ رضيَ اللّ ُه عنها قالت  :دَخَلَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
س مِنْ َأهْلِهِ فقال  « :ل تَ ْدعُوا
ض  ،تبِعَه الْبصَ ُر » َفضَ ّج نَا ٌ
بصَ ُرهُ  ،فأَغْمضَهُ  ،ثُمّ قَال  « :إِنّ الرّوح إِذا ُقِب َ
خيْرٍ  ،فِإ ّن الَلِئكَ َة يُؤمّنُون عَلى ما َتقُولونَ » ثّ قالَ  « :الّلهُ ّم ا ْغفِر لب سََلمَة  ،وَارْفَعْ
عَلى َأْنفُسِكُم إِ ّل بِ َ
ب اْلعَالِيَ  ،وَافْسحْ لَهُ ف َقبْ ِرهِ َ ،وَنوّرْ لَهُ
درَجَتهُ ف ا َلهْ ِديّيَ  ،وَاخُْلفْهُ ف َعقِبِهِ ف اْلغَابِرِين ،وا ْغفِرْ َلنَا ولَه يَار ّ
فيه » رواه مسلم .
 -152باب ما يقال عند اليت وما يقوله من مات له ميت
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِذا حَض ْرتُمُ الرِيضَ ،
 -920عن ُأمّ سلَ َمةَ رضي اللّه عنها قالت  :قالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ت النِّبيّ
َأ ِو الَّيتَ َ ،فقُولُوا خيْرا  ،فَِإنّ اللئِ َك َة يُؤمّنونَ عَلى ما تقُولُونَ  ،قالت :فلمّا مَاتَ َأبُو سَلَمَة َ ،أَتيْ ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َفقُ ْلتُ  :يا رسُولَ اللّه  ،إِنّ أبا سلَمَة قَدْ مَاتَ  ،قالَ « :قُول  :الّلهُ ّم ا ْغفِرْ ل وَلَهُ ،
َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  .رواه
َوَأ ْعقِبْن ِمنْ ُه عُقب حسنةً » فقلتُ  :فَأ ْعقَبن اللّهُ م ْن ُهوَ َخيْرٌ ل ِمنْهُ  :مُحمّدا صَلّى ا ُ
مسلم هكذا  « :إِذا َحضَ ْرتُ ُم الَرِيضَ » أَو « اليّت »على الشّكّ  ،رواه أبو داود وغيه «:اليّت»بل شَكّ .

ل عََليْ ِه وسَلّم يقول  « :مَا مِ ْن عب ٍد ُتصِيبُهُ ُمصِيَبةٌ  ،فيقولُ :
صلّى ا ُ
 -921وعنها قالت  :سعتُ رسول اللّهِ َ
ِإنّا للّ ِه َوِإنّا إِليهِ رَا ِجعُونَ  :اللّهمّ أجرن ف ُمصِيبَت  ،وَاخْلُف ل َخيْرا ِمْنهَا ،إِلّ أَ َج َرهُ اللّ ُه تعَال ف ُمصِيبتِهِ
ل عََليْ ِه وسَلّم
َوأَ ْخلَف له َخيْرا ِمْنهَا  .قالت  :فََلمّا ُتوُفّيَ َأبُو سََلمَة  ،قلتُ كما َأمَرن رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  .رواه مسلم .
َفأَ ْخلَفَ اللّهُ ل َخيْرا منْهُ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ت وَلدُ العبْدِ قال
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إِذا ما َ
صلّى ا ُ
 -922وعن أَب موسى رضي اللّه عنه أَنّ رسولَ اللّهِ َ
اللّ ُه تعال للئِ َكتِهِ  :قَبضْتُم وَل َد َعبْدِي ؟ فيقولُونَ  :نعَم  ،فيقولُ َ :قبَضتُم ثَ َرةَ ُفؤَا ِدهِ؟ فيقولونَ  :نَعم .
لنّة،
َفَيقُولُ  :فَمَاذَا قال عبْدِي ؟ فيقُولُونَ  :حِدكَ وا ْستَرْجعَ  ،فيقولُ اللّ ُه تعال :اْبنُوا لعبدِي بَيتا ف ا َ
َوسَمّوهُ بيتَ المدِ» رواه الترمذي وقال :حديث حسن.
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  :يقُولُ اللّهُ تعال  :ما ل َعبْدِي
 -923وعن أَب هُريرةَ رضي اللّ ُه عنه َأنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
لّنةَ » رواه البخاري .
ضتُ صَفيّه مِنْ َأهْلِ ال ّدنْيَا  ،ثُمّ ا ْحتَسَبهُ  ،إِلّ ا َ
الؤْمِن ِعنْدي جزَاءٌ إِذا َقَب ْ
ل عََليْهِ وسَلّم إِلَيهِ
ت النب صَلّى ا ُ
 -924وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ رضي اللّه عنهما قال  :أَ ْرسََلتْ إِحْدى بَنا ِ
خبِ ُرهُ َأنّ صبيّا لَا َأوْ ابْنا ف الَوتِ فقال للرّسول  « :ارْجِعْ إَِلْيهَا َ ،فأَ ْخبِ ْرهَا َأنّ للّهِ تعال مَا أَخذَ ولَهُ
تَ ْدعُوهُ وتُ ْ
سبْ » وذكر تام الديث  ،متفقٌ عليه .
ما أعطى  ،وَكُ ّل َشيْء ِعنْ َدهُ ِبأَجْ ٍل مُسَمّى ،فَ ُم ْرهَا ،ف ْلَتصْبِرْ وْلتَحْت ِ
 -153باب جواز البكاء على اليت بغي ندب ول نياحة
أما النياحة فحرام ،وسيأت فيها باب كتاب النهي إن شاء اللّه تعال .وأما البكاء فجاءت أحاديث بالنهي
عنه ،وأن اليت يعذب ببكاء أهله .وهي متأولة ممولة على من أوصى به ،والنهي إنا هو عن البكاء
الذي فيه ندب أو نياحة .والدليل على جواز البكاء بغي ندب ول نياحة أحاديث كثية .منها:
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم عاد َسعْدَ ب َن ُعبَا َدةَ َ ،و َمعَ ُه عبْدُ
 -925عن اب ِن عُمرَ رضي اللّه عنهما أَنّ رسُولَ اللّه َ
سعُودٍ رضي اللّه عنهم  ،فَبكى رسولُ اللّهِ صَلّى
ف  ،وسعْدُ بْنُ أَب وَقّاصٍ  ،وعبْدُ اللّهِ بن مَ ْ
الرّحنِ ب ُن عَو ٍ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َ ،بكَوْا  ،فقال  « :أَل تَسْمعُونَ ؟ ِإنّ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فلمّا َرأَى الق ْو ُم بُكاءَ رسولِ اللّه َ
اُ
ب بِهذاَ َأوْ يَرْحَ ُم » َوَأشَارَ إِل لِسَانِهِ .متف ٌق عليه .
ح ْزنِ القَ ْلبِ  ،وَلكِنْ يُعَذّ ُ
ب بِدمْ ِع ال َعيْنِ  ،وَل بِ ُ
اللّه ل ُيعَذّ ُ

ل عََليْ ِه وسَلّم رُِفعَ إِلَيهِ ابْ ُن ابَْنتِهِ َو ُهوَ ف
 -926وعن ُأسَامة بنِ َزيْدٍ رضي اللّه عنهما َأنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،فقال له سعدٌ  :مَا هذا يا رسولَ اللّهِ ؟ ،قال« :
ت َعيْنا رسول اللّه َ
ض ْ
ا َلوْتِ َ ،ففَا َ
هَ ِذهِ رحةٌ َجعَلها اللّ ُه تَعال ف قلوبِ عبا ِدهِ َ ،وإِنا يَرْ َحمُ اللّ ُه مِ ْن عبَا ِدهِ الرّحَمَا َء » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم دَ َخ َل عَلى ابْنه ِإبَراهِيمَ رضيَ اللّهُ عنْه
صلّى ا ُ
 -927وعن أَنسٍ رضيَ اللّ ُه عنه أَنّ رسُولَ اللّهِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم تَ ْذرِفَانِ  .فقال له عبدُ الرّحن ب ُن عوفٍ:
ت عَيْنا رسولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
َو ُهوَ يَجو ُد بَنفسِه فَجعل ْ
وأَنت يا رسولَ اللّه ؟ ،فقال  « :يا ابْ َن عوْفٍ ِإنّها َرحْم ٌة » ثُمّ َأتَْبعَها بأُ ْخرَى  ،فقالِ « :إنّ اْل َعيْ َن تَ ْدمَعُ
والقَلْب َيحْ َزنُ  ،وَل َنقُولُ إِل ما يُرضي َربّنا َوِإنّا لفِرَاقِكَ يا ِإبْرَاهيمُ لَحْزُونُو َن » .
رواه البخاري  ،وروى مُسل ٌم بعضَه .
والَحاديث ف الباب كثية ف الصحيح مشهورة  ،واللّه أعلم .
 -154باب الكف عما يرى ف اليت من مكروه
ل عََليْهِ وسَلّم قال :
صلّى ا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم َأنّ رسول اللّه َ
صلّى ا ُ
 -928عن أَب رافعٍ َأسْلم موْل رسول اللّه َ
« مَ ْن غَسّل ميّتا َف َكتَ َم عََليْه  ،غَفَرَ اللّهُ له أَرْبعِيَ م ّرةً » رواه الاكم وقال :صحيح على شرط مسلم .
 -155باب الصلة على اليت وتشييعه وحضور دفنه
وكراهة اتباع النساء النائز
 -929قد سبق فضل التشييع (انظر كتاب عيادة الريض وتشييع اليت) عن أَب هُريرةَ رضيَ اللّهُ عنه قال :
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَ ْن َشهِ َد النَا َزةَ َحتّى ُيصَلّي عَلَيها فَلَهُ قِيَاطٌ َ ،ومَ ْن شَه َدهَا َحتّى
قال رسول اللّهِ صَلّى ا ُ
تُدْفَنَ فَلَهُ قِياطَانِ » قي َل وما القياطَانِ ؟ قال  « :مِثْ ُل الَبَليْ ِن العَظِي َميْ ِن » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :من اتّبعَ َجنَا َز َة مُسْلمٍ إيَانا وا ْحتِسَابا  ،وَكَانَ َمعَ ُه
 -930وعنه َأنّ رسول اللّه صَلّى ا ُ
صلّى عَلَيهَا
َحتّى ُيصَلّي عَلَيها وَيفْ ُرغَ من دَفنِها  ،فَِإنّ ُه يَرْج ُع مِ َن الَج ِر بقِياطَي كُلّ قيَاط مِثلُ أُحُدٍ  ،ومَنْ َ
 ،ث رَ َجعَ قبل أَن تُدْفَنَ  ،فَِإنّهُ يرج ُع بقِيَاط » رواه البخاري .

 -931وعن ُأمّ ع ِطّيةَ رضي اللّه عنها قَاَلتْ  :نُهينَا عنِ اّتبَاعِ الَنائز  ،وَل يُع َز ْم عَلْينَا » متف ٌق عليه .
« ومعناه » ولَ ْم يُشدّد ف النّهي كما يُشدّدُ ف الُحَ ّرمَات .
 -156باب استحباب تكثّر الصلي على النازة
وجعل صفوفهم ثلثة فأكثر
ل عََليْ ِه وسَلّم :ما مِ ْن مّيتٍ يُصلّي عليهِ ُأمّةٌ
 -932عَ ْن عائشةَ رضي اللّ ُه عنها قَاَلتْ  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ي يبُلغُو َن مئَة كُّلهُم يشْ َفعُونَ له إِل ُش ّفعُوا فيه » رواه مسلم .
مِ َن الُسْلِ ِم َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُول  « :مَا مِنْ
 -933وعن ابنِ عباسٍ رضي اللّه عنهما قال  :سَم ْعتُ َرسُول اللّه صَلّى ا ُ
َرجُ ٍل مُسْل ٍم يَمُوتُ  ،فَيقو ُم عَلَى َجنَازتِهِ أَ ْربَعونَ رَجُل ل يُشركُونَ باللّه شَيئا إِ ّل َش ّف َعهُمْ اللّ ُه فيهِ » رواه
مسلم .
 -934وعن مَ ْرثَ ِد بن عبدِ اللّه اليَ َزنِيّ قال  :كانَ مالكُ ب ُن هَُبيْ َرةَ رضي اللّه عنه إِذا صلّى عَلى النَا َزةِ ،
ل عََليْهِ وسَلّم « :مَنْ صَلّى
صلّى ا ُ
َفَتقَا ّل النّاسَ عَليها  ،ج ّزَأهُ ْم عََلْيهَا ثَلَثةَ َأجْزَا ٍء ث قال  :قالَ َرسُولُ اللّه َ
صفُوف َ ،فقَدْ َأوْ َجبَ » .
علي ِه ثَلثَةُ ُ
رواه أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديث حسن .
 -157باب ما يقرأ ف صلة النازة
كب أربع تكبيات .يتعوذ بعد الول ث يقرأ فاتة الكتاب ،ث يكب الثانية ،ث يصلي على النب صَلّى ال ّلهُ
عَلَيهِ َوسَلّم فيقول :اللهم صل على ممد وعلى آل ممد .والفضل أن يتممه بقوله :كما صليت على
إبراهيم إل قوله حيد ميد ،ول يفعل ما يفعله كثي من العوام من قولم { :إن اللّه وملئكته يصلون
على النب } الية ( 56الحزاب) فإنه ل تصح صلته إذا اقتصر عليه ،ث يكب الثالثة ويدعو للميت
وللمسلمي با سنذكره من الحاديث إن شاء اللّه تعال ،ث يكب الرابعة ويدعو .ومن أحسنه :اللهم ل
ترمنا أجره ،ول تفتنا بعده ،واغفر لنا وله .والختار أنه يطول الدعاء ف الرابعة خلف ما يعتاده أكثر
الناس؛ لديث ابن أب أوف الذي سنذكره إن شاء اللّه تعال (انظر الديث رقم  )937فأما الدعية

الأثورة بعد التكبية الثالثة فمنها:
ل عََليْ ِه وسَلّم عَلى
 -935عن أب عبدِ الرح ِن عوفِ بن مالكٍ رضي اللّه عنه قال  :صلّى رسول اللّه صَلّى ا ُ
ف عنْهُ َ ،وأَك ِرمْ نزُلَهُ ،
حفِ ْظتُ مِنْ دُعائِهِ َوهُو َيقُولُ  « :الّلهُ ّم ا ْغفِرْ لَهُ  ،وارْحْ ُه  ،وعافِهِ  ،واعْ ُ
َجنَا َزةٍ َ ،ف َ
ت الثّوب الْبَيضَ منَ ال ّدنَس ،
وَوسّ ْع مُدْ َخلَ ُه واغْسِلْ ُه بِالا ِء والثّ ْل ِج والْبَدِ  ،ونَقّه م َن الَـطَايَا ،كما َن ّقيْ َ
َوَأبْدِلْهُ دارا خيا مِنْ دَارِه َ ،وَأ ْهلً َخيّرا م ْن أهْلِهِ ،و َزوْجا َخيْرا منْ َزوْجِهِ  ،وأدْ ِخلْه الّنةَ َ ،وَأعِذْه منْ
ك ا َليّتَ  .رواه مسلم .
ب النّار » َحتّى تَ َمّنيْتُ َأنْ أَكُونَ أنَا ذل َ
ب القَبْرِ َ ،ومِ ْن عَذَا ِ
عَذَا ِ
 -936وعن أب هُريرة وأب َقتَا َدةَ  ،وأب إبْرَاهي َم ال ْشهَليّ عنْ أبيه  ،وأبوه صَحَابّ رضي اللّه عنهم ،
حيّنَا وَمّيتِنا  ،وَصَغينا وَكَب ِينَا ،
ل عََليْ ِه وسَلّم أنّه صلّى عَلى َجنَازَة فقال  « :اللّهم اغفر ِل َ
عَنِ النبّ صَلّى ا ُ
وذَكَ ِرنَا َوأُْنثَانَا  ،وشَاهِدِنا وَغائِبنَا  .الّلهُمّ منْ أَ ْحَيْيتَه منّا فأَ ْحيِه على السْلمِ َ ،ومَ ْن توَّفيْتَه منّا َفَتوَفّ ُه عَلى
ح ِرمْنا أَ ْج َرهُ  ،وَل َت ْفِتنّا َبعْ َدهُ » رواه الترمذي من رواية أب هُ َريْرةَ والشهَليّ  ،ورواه أبو
اليانِ  ،الّلهُ ّم ل تَ ْ
ي ومُسْلِمٍ ،
ط البُخار ّ
داود من رواية أب هريرة وأب َقتَا َدةَ  .قال الاكم  :حديث أب هريرة صَحيحٌ على َشرْ ِ
قال الت ْرمِذي قال البخاريّ  :أَصحّ رواياتِ هذا الديث رواي ُة ا َلشْهَليّ  .قال البخاري َ :وأَصَ ّح شيء ف
هذا الباب حديث عوْفِ بن مالكٍ .
صّلْيتُم
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول  « :إذ َ
صلّى ا ُ
 -937وعن أب هُريْ َرةَ رَضِي اللّ ُه َعنْهُ قال  :سعتُ َرسُول اللّهِ َ
عَلى الَيّت  ،فأَ ْخِلصُوا لهُ الدّعاءَ » رواه أبوداود.
لنَازَة  « :الّلهُمّ َأنْت رّبهَا َ ،وَأْنتَ خََل ْقتَها،
ل عََليْ ِه وسَلّم ف الصّل ِة عَلى ا َ
 -938و َعنْهُ عَ ِن النّبّ صَلّى ا ُ
ضتَ رُو َحهَا َ ،وَأنْتَ َأعْل ُم بِسِرّها َوعَلنيتِها ،جْئنَاكَ شُفعاءَ لَ ُه فاغفِرْ ل ُه »
وَأْنتَ هَدْيَتهَا للسلمِ َ ،وَأْنتَ َقَب ْ
 .رواه أبو داود .
ل عََليْ ِه وسَلّم عَلى رجُ ٍل مِنَ
صلّى ا ُ
صلّى ِبنَا رسولُ اللّهِ َ
 -939وعن واثِلة ب ِن السقعِ رضيَ اللّه عنه قال َ :
الُسْلِميَ  ،فسمعته يقولُ  « :الّلهُ ّم إنّ فُل َن ابْنَ فُلن ف ِذ ّمتِكَ و َحلّ بواركَ ،فقِهِ ِفْتنَ َة القَبْر َ ،وعَذَابَ
النّارِ َ ،وَأنْتَ َأهْلُ الوَفا ِء والَمْدِ  ،الّلهُ ّم فاغفِرْ ل ُه وَارْحَمْهُ  ،إنكَ َأْنتَ ال َغفُور الرّحي ُم »َ رواه أبو داود .

 -940وعن عبد اللّه بنِ أب أوْف رضي اللّه عنهما َأنّهُ كبّر على َجنَا َز ِة ابَْنةٍ لَهُ أَ ْربَ َع َتكْبِياتٍ َ ،فقَا َم َبعْ َد
صنَعُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َي ْ
ستَغفِ ُر لَا َويَ ْدعُو  ،ثُمّ قال  :كَانَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
الرّاِب َعةِ َكقَدْ ِر مَا َبيْ َن التّكْبيتيْن يَ ْ
هكذَا وف رواية َ « :كبّرَ أَرْبعا فمكث سَاعةً حتّى َظَننْتُ َأنّهُ سُيكَبّرُ خَمْسا  ،ثُمّ سلّمَ عنْ يِين ِه َوعَنْ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
شِمالِهِ َ ،فلَمّا اْنصَرَف قُلْنا لَهُ  :مَا هذا ؟ فقال  :إنّي ل أزيدُكُ ْم عَلى مَا َرَأيْتُ رسُولُ اللّهِ َ
ل عََليْهِ وسَلّم  .رواه الاكم وقال  :حديث صحيح .
صلّى ا ُ
صنَعُ  ،أ ْو  :هكذا صَنعَ رسولُ اللّهِ َ
وسَلّم يَ ْ
 -158باب الِسراع بالنازة
لنَا َزةِ  ،فَإ ْن تَكُ
ل عََليْهِ وسَلّم قال َ « :أسْ ِرعُوا بِا َ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّ ُه عنه عَن النّبّ َ
 -941عن أب هُ َرْي َرةَ ر ِ
ضعُونَ ُه عَنْ رِقَاِبكُمْ » متف ٌق عليه .
ش ّر َت َ
خْي ٌر ُتقَ ّدمُونا إَليْهِ  ،وَإنْ تَك ِسوَى ذلِكَ  ،فَ َ
حةً  ،فَ َ
صَاِل َ
خيْ ٌر ُتقَ ّدمُوَنهَا عََليْه » .
وف رواي ٍة لُسْلِمٍ َ « :ف َ
ض َع ِ
ت
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ « :إذا وُ ِ
 -942وعن أب سعي ٍد الُدْرِيّ رضي اللّه عنه قَالَ  .كَانَ النّبّ صَلّى ا ُ
حةٍ ،
لنَا َزةُ  ،فَا ْحتَمَلهَا الرّجَا ُل عَلى أَعنَاِقهِمْ  ،فَإنْ كَانتْ صَالةً  ،قالتْ  :قَ ّدمُون ،وَإنْ كَاَنتْ غَيْرَ صَالِ َ
اِ
صعِقَ
ص ْوَتهَا كُ ّل َشيْءٍ إ ّل النسانَ  ،وََلوْ سَ ِم َع النْسَانُ َ ،ل َ
ت لهِْلهَا  :يَا َويَْلهَا َأيْ َن تَ ْذ َهبُو َن ِبهَا  ،يَسْمَعُ َ
قَاَل ْ
» رواه البخاري .
 -159باب تعجيل قضاء الدين عن اليت
والبادرة إل تهيزه إل أن يوت فجأة فيترك حت يتيقن موته
ل عََليْهِ وسَلّم قال َ « :ن ْفسُ ا ُل ْؤمِنِ ُمعَّل َقةٌ بِ َدْينِهِ َحتّى
صلّى ا ُ
 -943عن أَب هريرة رضي اللّه عنه  ،عن النب َ
ُي ْقضَي َعنْهُ » .رواه الترمذي وقال  :حديث حسنٌ .
حةَ بنَ الْبُرَاءِ بن عازب رضِي اللّه عنْهما َمرِض  ،فَأتَاهُ
صيْنِ بن و ْحوَحٍ رضي اللّ ُه عنه َأنْ طَ ْل َ
 -944وعن ُح َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيعُو ُدهُ َفقَالَ  :إنّي ل أُرَى طَلْحةَ إلّ قدْ َحدَثَ فِيهِ ا َلوْتُ فَآ ِذنُون بِ ِه َوعَجّلُوا بِهِ ،
النّبّ صَلّى ا ُ
حَبسَ َبيْ َن َظهْرَانَيْ َأهْلِهِ »  .رواه أبو داود .
فَإنّ ُه ل َينَْبغِي لِي َفةِ مُسْلِ ٍم أنْ ُت ْ

 -160باب الوعظة عندا لقب
ل عََليْ ِه وسَلّم ،
صلّى ا ُ
ضيَ اللّهُ عنه قال ُ :كنّا ف جنَا َزةٍ ف َبقِيع الْغَرْقَد َفَأتَانَا َرسُولُ اللّه َ
 -945عن عليّ رَ ِ
خصَرتِهِ  ،ث قال :ما مِنكُ ْم مِنْ أَحَدٍ إ ّل وَقَدْ
ت بِمِ ْ
س وَ َجعَ َل َيْنكُ ُ
خصَ َرةٌ َفنَ َك َ
ف َقعَدَ  ،وقع ْدنَا َحوْلَ ُه َو َمعَهُ مِ ْ
ُكِتبَ م ْقعَ ُد ُه مِ َن النّا ِر و َم ْقعَ ُدهُ مِ َن النّة » فقالوا  :يا َرسُولَ اللّهِ أََفلَ َنّتكِلُ على كتابنَا ؟ فقال  « :اعْمَلُوا ،
َفكُ ّل ُميَسّرٌ لِمَا خُِلقَ لَهُ » وذكَر تامَ الديث ،متفقٌ عليه .
 -161باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبه ساعة
للدّعاء له والستغفار والقراءة
 -946عن أب عَمْرو وقيل  :أبو عبد اللّه  ،وقيل  :أبو َليْلى عُثْمَا ُن بن َعفّانَ رضي اللّه عنه قال  :كانَ
ل عََليْ ِه وسَلّم إذا ف َرغَ من دفن ا َلّيتِ وقَفَ علَيهِ  ،وقال « :استغفِرُوا لخِيكُم وسَلُوا لَ ُه التّثبيتَ
النّبّ صَلّى ا ُ
فإنّ ُه الن يُسأَلُ » .رواه أبو داود .
حرُ َجزُورٌ ،
 -947وعن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه قال  :إذا دفنتمُون  ،فأقيموا َحوْل قَبِي قَ ْد َر ما تُن َ
وُيقَسّ ُم لْمُها حَت َأ ْستَأِنسَ بِكم  ،وَأعْلم ماذا أُرَاجِ ُع بِهِ ُرسُلَ ربّي  .رواه مسلم  .وقد سبق بطوله .
حبّ أن يُق َرَأ ِعنْ َدهُ شي ٌء مِ َن القُرآنِ  ،وَإن َختَمُوا القُرآن عِنْد ُه كانَ حَسنا .
قال الشّافِ ِعيّ رَحِمهُ اللّه  :ويُسْتَ َ
 -162باب الصدقة عن اليت والدعاء له
قال اللّه تعال { :والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقونا باليان } .
سهَا َوأُرَاهَا
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم إنّ ُأمّي افتُلَتتْ َنفْ ُ
شةَ رَضيَ اللّ ُه َعْنهَا َأنّ رَ ُجلً قال للنّبّ َ
 -948وعَ ْن عائِ َ
ت َعنْهَا ؟ قال َ « :نعَ ْم » .متفقٌ عليه .
لو َتكَلّ َمتْ َ ،تصَدَّقتْ َ ،فهَل لَا من َأجْرٌ إن تصَدّ ْق ُ
ت النسَانُ انقطَعَ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إذا مَا َ
 -949وعن أب هُ َريْ َرةَ رَضيَ اللّه َعنْهُ أنّ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
ل يَدعُو له » رواه مسلم .
ع َملُهُ إلّ مِ ْن ثَلثٍ  :صَدَقةٍ جارَيةٍ  ،أوْ عِلم ُينَْتفَ ُع بِهِ َ ،أوْ وَلَدٍ صَا ٍ

 -163باب ثناء الناس على اليت
ل عََليْ ِه وسَلّم« :
 -950عن أَنسٍ رضي اللّه عنه قال  :مرّوا َبنَا َزةٍ َ ،فأَثنَوا عََلْيهَا خَيا فقال النبّ صَلّى ا ُ
ت » َفقَال عُمرُ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :وَجبَ ْ
صلّى ا ُ
وَ َجَبتْ »  ،ث مرّوا بِأُ ْخرَى َ ،فأَثَنوْا عليها شَرّا َ ،فقَال النَّبّ َ
ضيَ اللّه عَنْهُ  :ما وجَبتْ ؟ قَالَ  « :هذا أَثنَيتُمْ عَليْهِ خَيا َ ،فوَجبتْ لَ ُه الّنةُ ،وهذا أَثنَيتُم عليه
اب ُن الَطّاب رَ ِ
شرّاَ ،فوَجبتْ لَ ُه النًّارُ ،أنتُم ُشهَداءُ اللّهِ ف الرضِ» .متف ٌق عليه.
ت ِبهِ ْم
ستُ إل عُمْ َر بن الَطّابِ رضي اللّه عنْهُ فَمرّ ْ
جلَ ْ
ت الدِيَنةَ  ،فَ َ
 -951وعن أب السود قال َ :ق ِدمْ ُ
جنَازةٌ  ،فأُثنَ على صَاحِبها َخيْرا فقال عُمَ ُر  :وجبت  ،ث ُمرّ بأُخْرى  ،فَأثِنىَ على صَا ِحبِها خَيا َ ،فقَالَ
عُمرُ  :وجبَت  ،ث مُ ّر بِالثّاِلَثةِ َ ،فأُثنِيَ على صاحبها شَرّاَ ،فقَال عُمرُ  :وجبتْ  :قَالَ َأبُو السْودِ َ :ف ُق ْلتُ :
ل عََليْهِ وسَلّم  « :أَيّمَا مُسلِم َشهِدَ لهُ أَربعةٌ
صلّى ا ُ
وما وجبَت يا أميَ الؤمني ؟ قال  :قُلتُ كما قال النّبّ َ
بِخَي  ،أَدخَلَهُ اللّه الّنةَ » َفقُلنَا  :وثَلَثةٌ ؟ قال  « :وثَلَثةٌ » فقلنا  :واثنانِ ؟ قال  « :واثنا ِن » ثُمّ ل نَسأَ لْهُ
عَن الواحِدِ  .رواه البخاري .
 -164باب فضل من مات وله أولد صغار
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَا مِ ْن مُسِل ٍم يَمُوتُ له ثلَثةٌ
 -952عن أنس رضي اللّه َعنْه قال  :قَال رَسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
لْنثَ إل أدخلَهُ اللّه الّن َة ِب َفضْل رحْ َمتِ ِه إيّاهُمْ »  .متفقُ عليه .
ل يَبُلغُوا ا ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل يَمُوتُ لِحَ ٍد مِنَ
ضيَ اللّ ُه عنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -953وعن أَب هُ َريْ َرةَ ر ِ
حّل َة القَسَم » متف ٌق عليه .
ي ثَلث ٌة مِ َن الوَلَدِ ل تَسّ ُه النّارُ إِلّ تَ ِ
الُسْلِ ِم َ
« َوتَحِلّ ُه القَسَم » قولُ اللّهِ تعال َ { :وِإنْ ِمْنكُمْ إِلّ وَارِ ُدهَا } والوُرُودُ ُ :هوَ ال ُعبُو ُر عَلى الصّراطِ  ،وَ ُهوَ
جسْ ٌر َمْنصُوبٌ عَلَى ظهْرِ َج َهنّ َم  .عَافَانَا اللّ ُه ِمنْهَا .
ل عََليْ ِه وسَلّم
صلّى ا ُ
ضيَ اللّ ُه َعنْهُ قَالَ  :جَاءَتِ امرَأةٌ إِل َرسُولِ اللّهِ َ
 -954وعن أَب سعي ٍد الُدْرِيّ رَ ِ
ك فيهِ ُتعَلّ ُمنَا ِممّا عَلّمَكَ
ك َيوْما َنأْتي َ
ت  :يا َرسُولَ اللّهِ َذ َهبَ الرّجالُ بَديثِكَ  ،فا ْجعَلْ َلنَا مِ ْن َنفْسِ َ
َفقَاَل ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم َف َعلّمَه ّن مِمّا علّمهُ
اللّه  ،قَالَ  « :ا ْجتَ ِمعْنَ َيوْمَ كَذَا وَكَذَا » فَا ْجتَ َمعْنَ َ ،فَأتَاهُنّ النب صَلّى ا ُ

ت امْ َرأَةٌ :
اللّه  ،ثُمّ قَالَ  « :ما ِمْنكُ ّن مِن امْ َرَأةٍ ُتقَ ّد ُم ثَلثةً م َن الوَلَدِ إِلّ كانُوا لَا حِجَابا م َن النّار » فَقال ِ
ل عََليْهِ وسَلّم « وَاْثنَيْن » متفقٌ عليه .
صلّى ا ُ
وَاثنيِ ؟ َفقَالَ َرسُولُ اللّه َ
 -165باب البكاء والوف عندا لرور بقبور الظالي الظالي
ومصارعهم وإظهار الفتقار إل اللّه تعال والتحذير من الغفلة عن ذلك
صحَابِهِ َيعْن لّا وَصلُوا
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ ل ْ
ضيَ اللّه َعْنهُمَا أَنّ رسُولَ اللّهِ َ
 -955عَن ابْ ِن عُمَر رَ ِ
جرَ ِ :ديَارَ ثُودَ  « :ل تَدْ ُخلُوا عَلى َهؤُلءِ ا ُلعَ ّذبِيَ إِلّ َأ ْن تَكُونُوا بَاكِيَ  ،فَِإنْ ْل َتكُونُوا باكِي  ،فَل
الِ ْ
تَ ْدخُلُوا عََلْيهِمْ  ،ل ُيصِيبُكُ ْم مَا أَصَاَبهُمْ » متفقٌ عليه .
جرِ قال  « :ل تَدْ ُخلُوا مَسَاكِ َن الّذِي َن ظَلَمُوا
ل عََليْ ِه وسَلّم بِالِ ْ
وف رواية قال  :لّا مَرّ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،رْأسَهُ
صلّى ا ُ
سهُمْ أَ ْن ُيصِيبكُ ْم مَا أَصَابَهُمْ إِلّ َأنْ َتكُونُوا بَاكِيَ » ثُمّ َقنّع َرسُولُ اللّهِ َ
َأْنفُ َ
سيْرَ حَت أَجَا َز الوَادي .
َوَأسْ َرعَ ال ّ

كتاب آداب السفر
 -166باب استحباب الروج يوم الميس أول النهار
ل عََليْ ِه وسَلّم خَ َرجَ ف غَ ْز َو ِة َتبُو َك َي ْومَ
 -956عن كعبِ بن مالك  ،رَضيَ اللّ ُه عنه َ ،أنّ النبّ صَلّى ا ُ
ج َي ْو َم الَمِيس  .متف ٌق عليه .
خرُ َ
حبّ َأنْ يَ ْ
الَمِيسِ  ،وَكَا َن يُ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيخْ ُرجُ إِلّ ف يَوم الَمِيسِ » .
وف رواية ف الصحيحي  « :لقلّما كانَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ :
ي الصّحابّ رضي اللّه عنْهُ َ ،أنّ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
 -957وعن صخْرِ ب ِن َودَا َع َة الغامِدِ ّ
ث سَ ِرّيةً َأوْ جيشا ب َعَثهُم مِنْ َأوّ ِل الّنهَا ِر وَكان صخْرٌ تَاجِرا ،
« الّلهُ ّم بَا ِركْ ُلمّت ف بُكُورِها » وكَان إِذا بع َ
وَكَانَ يَبْعثُ تِجارتهُ َأوّلَ النّهار َ ،فَأثْرى و َكثُرَ مالُهُ  .رواه أبو داود والترمذيّ وقال  :حديثٌ حسن .
 -167باب استحباب طلب الرفقة
وتأميهم على أنفسهم واحدا يطيعونه
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :لوْ َأنّ النّاسَ يَعَْلمُونَ
ضيَ اللّه َعْنهُما قَالَ  :قَالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -958عَن ابْ ِن عُمَرَ ر ِ
مِنَ الوحْدةِ ما َأعَل ُم ما سَارَ رَا ِكبٌ ِبَليْلٍ وحْ َدهُ » رواه البخاري .
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّ ُه عَنْهُ قَالَ  :قال َرسُولُ اللّهِ َ
 -959وعن عمرو بن ُش َعْيبٍ  ،عن أَبيه  ،عن جَ ّدهِ رَ ِ
ب».
ب شَيطَانٌ  ،والرّاكِبان شَيطَانا ِن  ،والثّلَثةُ رَك ٌ
وسَلّم  « :الرّا ِك ُ
رواه أبو داود  ،والترمذي  ،والنسائي بأَسانيد صحيحة  ،وقال الترمذي  :حديثٌ حسن.
ل عََليْهِ وسَلّم  :إِذا
صلّى ا ُ
 -960وعن أَب سعي ٍد وأَب هُريرةَ رضيَ اللّ ُه تعال َعْنهُمَا قَال  :قَال رسولُ اللّهِ َ
خَرَج ثَلَثةٌ ف سفَرٍ فلُي َؤمّرُوا أَحدهم » حديث حسن  ،رواه أبو داود بإسنادٍ حسن .

صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال « :خَ ُي الصّحَابةِ أَ ْرَب َعةٌ  ،وَ َخْيرُ
 -961وعن ابْنِ عبّاسٍ رضِي اللّ ُه َعْنهُما عن النبّ َ
ب اثْنَا عشر أَلْفا منْ قِلّة » رواه أبو داود والترمذي
ليُوش أَرْبعةُ آلفٍ  ،ولَن يُغَْل َ
السّرايا أَ ْرَبعُمِاَئةٍ  ،وخَ ُي ا ُ
وقال  :حديث حسن .
 -168باب آداب السي والنول والبيت ف السفر
سرَى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر ف حقها بالقيام
والنوم ف السفر واستحباب ال ّ
بقها وجواز الرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك
صبِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إذا سافَ ْرتُم ف الِ ْ
ضيَ اللّ ُه َعنْهُ قال  :قال َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -962عن أَب ُه َريْرَة ر ِ
سيْ َر وَبادروا ِبهَا ِن ْقَيهَا  ،وَإذا
فَأعْطُوا ا ِلبِلَ ح ّظهَا مِ َن الَ ْرضِ  ،وإِذا سافَ ْرتُمْ ف الَدْبِ َ ،فَأسْ ِرعُوا عََلْيهَا ال ّ
ع ّر ْستُم  ،فَاجتَِنبُوا الطّريقَ َ ،فِإّنهَا ط ُرقُ الدّوابّ  ،وَمأْوى الَوامّ بالّليْ ِل » رواه مسلم .
معن « اعطُوا ا ِلبِلَ حَظها مِنَ ال ْرضِ » أَيْ  :ارْفقُوا ِبهَا ف السّيِ لت ْرعَى ف حا ِل سيِهَا  ،وقوله  « :نِ ْقيَها
» هو بكسر النون  ،وإسكان القاف  ،وبالياءِ الثناة من تت وهو :الُ ّخ  ،معناه َ :أسْ ِرعُوا ِبهَا حت َتصِلُوا
سيْرِ .وَ«الّتعْرِيسُ »  :النُولُ ف الليْل .
ب مُخّها مِن ضَنكِ ال ّ
ا َلقِصد قَبلَ َأنْ يَذهَ َ
ل عََليْهِ وسَلّم إِذا كانَ ف سفَرٍ َ ،فعَرّسَ
 -963وعن أَب َقتَادةَ رضيَ اللّ ُه عنهُ قَالَ  :كانَ رَسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
صبْ ِح َنصَبَ ذِرَاعَ ُه َووَضَعَ َرْأسَ ُه عَلى َكفّه  .رواه مسلم .
بَليْ ٍل اضْ َطجَ َع عَلى يَمينِهَِ ،وإِذا عَرّس قُبيْ َل ال ّ
صبْحِ عنْ و ْقتِهَا َأ ْو عَنْ َأوّلِ وَ ْقتِهَا .
ت صلةُ ال ّ
ستَغْ ِرقَ ف الّن ْومِ َفتَفُو َ
لي ْ
صبَ ذِرَاعهُ لِئ ّ
قال العلماءُ  :إَّنا َن َ
جةِ  ،فَِإنّ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :عََلْيكُ ْم بِالْدّلْ َ
 -964وعنْ أَنسٍ رضي اللّه عنهُ قَال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ض تُ ْطوَى بِاللّيلِ » رواه أبو داود بإسناد حسن  « .ال ّدلَة » السّيْرُ ف الّليْلِ .
الَ ْر َ
ب والَوْدِيةِ .
 -965وعنْ أَب َثعْلَب َة الُشَنِي رَضي اللّه عنهُ قال  :كا َن النّاسُ إذا نَزَلُوا َمنْزلً َتفَرّقُوا ف الشّعا ِ
ب وَالوْدِية ِإنّما ذلكُمْ منَ الشّيْطَان »،
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إن َتفَرَّقكُمْ ف هَ ِذهِ الشّعا ِ
فقالَ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ضهُمْ إل ب ْعضٍ .رواه أبو داود بإسناد حسن .
َفلَ ْم ينْزلُوا بعْدَ ذلك منْزلً إِ ّل اْنضَمّ بَع ُ

ي الَعروفِ بابنِ النْظَلّي ِة  ،وهُو منْ
 -966وعَ ْن َسهْلِ بنِ عمرو وَقي َل َسهْلِ بن الرّبيعِ ب ِن عَمرو النْصَار ّ
ل عََليْهِ وسَلّم ببعِيٍ قَدْ َلحِ َق َظهْ ُرهُ بب ْطنِهِ
صلّى ا ُ
أهْل َبيْعةِ الرّضَوان  ،رضيَ اللّه عنه قالَ  :مرّ رسول اللّهِ َ
حةً  ،وكُلُوها صالَة » رواه أبو داود بإسناد
فقال  « :اّتقُوا اللّه ف هذه البهَائ ِم الُعْجمةِ فَارْكبُوها صَاِل َ
صحيح .
ل عََليْ ِه
صلّى ا ُ
 -967وعَن أب جعفرٍ عبدِ اللّهِ بنِ جعفرٍ  ،رضيَ اللّه عنهما قال  :أَرْدفن رسول اللّه َ
وسَلّم  ،ذات َيوْم خَ ْلفَه  ،وَأسَرّ إِلّ حدِيثا ل أُ َحدّث بِهِ أحَدا مِ َن النّاسِ  ،وكانَ أَحبّ مَا ا ْستَتَر بِهِ رسول
ط نَخْل  :رواه مسلم هكذا متصرا .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم لِحا َجتِهِ هَدَفٌ َأوْ حَائشُ نَخل َ .يعْن  :حَائِ َ
اللّه َ
وزاد فِي ِه البَرْقانّ بإِسناد مسلم  :هذا بعد قوله  :حائشُ َنخْلٍ  :فَدَ َخلَ حَائطا ِلرَجُلٍ م َن ا َلنْصارِ  ،فإذا فِيهِ
ل عََليْ ِه وسَلّم
ت َعيْنَاه  ،فَأتَا ُه النبّ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم جرْجرَ وذَرَف ْ
جَمَلٌ َ ،فلَمّا رَأى رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
َفمَسَ َح سَرَاتَهُ أَي  :سنامَهُ َوذِفْرَاهُ فَسكَنَ  ،فقال « :مَنْ رَبّ هذا الَمَلِ  ،لِمَ ْن هَذا الَمَلُ ؟ » فَجاءَ فَت
مِ َن الَنصَارِ فقالَ  :هذا ل يا رسولَ اللّه  .فقالَ  « :أَفَل َتّتقِي اللّه ف ه ِذ ِه البَهي َمةِ الت مَّلكَكَ اللّ ُه إياهَا ؟
ك تُجِيعُ ُه َوتُ ْدئِبُ ُه » .
شكُو إِلّ أَنّ َ
فإنّ ُه يَ ْ
ورواه أبو داود كرواي ِة البَرْقان .
قوله  « :ذِفْرَاه » هو بكسر الذال العجمة وإسكان الفاءِ  ،وهو لفظٌ مفر ٌد مؤنثٌ .قال َأهْلُ الّلغَة  :الذّ ْفرَى
 :ا َلوْضِعُ الذي َيعْ َرقُ مِ َن الَبعِيِ خلْف الذنِ  ،وقوله  « :تُ ْدئِبُ ُه » أَيُْ :تتْ ِعبُهُ .
 -968وعن أَنسٍ رَضيَ اللّ ُه عنْهُ  ،قال ُ :كنّا إِذا نَزَْلنَا َمنْزِلً  ،ل نسَبّحُ َحتّى نَحُلّ الرّحَالَ  .رواه أبو داود
بإِسناد على شرط مسلم .
ي ل نُصلّي النّافَلةَ  ،ومعناه َ :أنّا مَعَ حِرْصِنا على الصّلةِ ل ُنقَ ّدمُها عَلى حطّ
سبّ ُح » أَ ْ
وقوله  « :ل نُ َ
الرّحال وإرَاحةِ الدّوابّ .
ب إعان ِة الرفيقِ
 -169با ُ
ف الباب أحاديث كثية تقدمت كحديث:

( وال ف عون العبد ما كان العبد ف عون أخيه ) (انظر الديث رقم . )245
وحديث ( :كل معروف صدقة ) (انظر الديث رقم  )134وأشباههما
حنُ ف َسفَرٍ إِذ جَاءَ رَجُلٌ على رَاحِلةٍ لهُ ،
 -969وعن أَب سعي ٍد الُدْريّ رَضيَ اللّه عنه قال  :بينما نَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :مَنْ كَا َن َمعَهُ َفضْ ُل ظَهرٍ ،
صلّى ا ُ
ف َبصَرهُ يَمِينا َوشِمَالً  ،فقال رسول اللّه َ
فَجعَ َل َيصْرِ ُ
َفلْيعُدْ بِهِ على م ْن ل ظَهر له  ،ومَ ْن كانَ له فَضلُ زَادٍ  ،فَ ْلَيعُ ْد بِ ِه عَلى مَنْ ل زَادَ له » فَذَكَرَ مِنْ أَصْنافِ الال
ما ذَكَ َرهُ  ،حَت َرأَينَا َأنّهُ ل حقّ ل َح ٍد منا ف فضْلٍ  .رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم أَنّه أَرادَ َأنْ يَغْ ُزوَ فقال :يا معْشَ َر
صلّى ا ُ
 -970وعنْ جابرٍ رضيَ اللّه عن ُه  ،عَنْ رسول اللّهِ َ
ا ُلهَاجِرِي َن والنصارِ ِ ،إ ّن مِنْ إخ َونِكُم َقوْما  ،ليْس ل ْم مَالٌ  ،وَل عشِيَةٌ  ،فَ ْلَيصُمّ أَحَدكم إِليْهِ ال َرجَُليْنِ َأوِ
ل اْثَنيْيِ أَو ثَلَثةً ما ل
الثّلَثةَ  ،فما لح ِدنَا منْ ظهرٍ يْمِلُ ُه إل عُقبَةٌ يعْن َك ُع ْقَبةٍ أَحَدهمْ ،قال َ :فضَم ْمتُ إ ّ
إل عُقبةٌ كعقَبةِ أَحَدِه ْم مِنْ جَملي  .رواه أبو داود.
ف وي ْدعُو
ل عََليْهِ وسَلّم َيتَخلّف ف السِيِ َفيُ ْزجِي الضّعيف ويُرْد ُ
 -971وعنه قال  :كانَ رسول اللّهِ صَلّى ا ُ
له  ..رواه أبو داود بإِسناد حسن .
 -170باب ما يقوله إذا ركب الدابة للسفرِ
قال اللّه تعال { :وجعل لكم من الفلك والنعام ما تركبون .لتستووا على ظهوره ث تذكروا نعمة
ربكم إذا استويتم عليه ،وتقولوا :سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرني ،وإنا إل ربنا لنقلبون}.
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم كانَ إِذا ا ْستَوَى عَلَى بعِيهِ
ضيَ اللّه عنهما  ،أَنّ رسولَ اللّه َ
 -972وعن ابنِ عمر رَ ِ
خَارجا إِل سفَرٍ َ ،كبّ َر ثلثا  ،ثُمّ قالَ « :سبْحانَ الذي سخّرَ َلنَا هذا وما كنّا له مُقرنيََ ،وِإنّا إِل رّبنَا
لُنقَِلبُونَ  .الّلهُمّ ِإنّا نَسْأَلُكَ ف َسفَ ِرنَا هذا البّ والتّقوى  ،ومِ َن العَمَ ِل ما تَرْضى  .الّلهُ ّم َهوّنْ عَليْنا سفَ َرنَا هذا
سفَرِ ،
ك مِ ْن وعْثَاءِ ال ّ
سفَرِ  ،وَالَلِي َفةُ ف الهْلِ .الّلهُمّ ِإنّي َأعُو ُذ بِ َ
وَاطْ ِو عنّا ُبعْ َدهُ  ،الّلهُمّ أَنتَ الصّا ِحبُ ف ال ّ
وكآبةِ النظَرِ َ ،وسُوءِ النْقَلبِ ف الا ِل واله ِل وَالوَل ِد » وإِذا رجَعَ قَالُنّ وزاد فيِهنّ  « :آيِبونَ تَائِبو َن عَابِدُون
ِل َربّنَا حَامِدُو َن » رواه مسلم .

ي »  :مُطِيقِيَ  «.وال َوعْثا ُء » بفت ِح الواوِ وإسكان العي الهملة وبالثاءِ الثلثة وبالد  ،وَهي
معن « مُق ِرنِ َ
ب »  :الرْجِعُ .
 :الشّدّة  .و « الكآبة » بِالدّ  ،وهي َ :تغَيّ ُر النّفس مِنْ حُز ٍن ونوه « .وَالنقََل ُ
ل عََليْهِ وسَلّم إِذا سافر َيتَعوّذ
 -973وعن عبد اللّه بن سرْجِس رضي اللّه عنه قال  :كان رسول اللّهِ صَلّى ا ُ
مِن وعْثاءِ السفـرِ  ،وكآب ِة الُْنقََلبِ  ،والوْ ِر بعْد ال َك ْونِ  ،ودعْو ِة الظْلُومِ  .وسو ِء النْظَر ف الهْلِ والَال .
رواه مسلم .
هكذا هو ف صحيح مسلم  :الوْ ِر بعْ َد الكوْنِ  ،بالنون  ،وكذا رواه الترمذي  ،والنسائي  ،قال الترمذي :
ويروي « الكوْ ُر » بِالراءِ  ،وكِلهُما لهُ وجْهٌ  .قال العلما ُء  :ومعناه بالنونِ والراءِ جيعا  :الرّجُوعُ مِن
جعُها ،
السْتقا َمةِ َأوِ الزّيادة إِل الّن ْقصِ  .قالوا  :وروايةُ الرّا ِء مأْخُو َذةٌ مِ ْن ت ْكوِير العِمامةِ  ،و ُهوَ َل ّفهَا و ْ
وروايةُ النون مِ َن الكَوْن  ،مصْدَرُ «كا َن يكُونُ كَونا » إذا وُجد وا ْستَقرّ .
ت عليّ بن أب طالب رَضي اللّه عنهُ ُأتِ َي بِداّبةٍ ِليَرْ َكَبهَا  ،فَلما وضَع
 -974وعن عِليّ بن ربيعة قال  :شَهدْ ُ
ِرجْلَهُ ف الرّكابِ قال  :بِسْم اللّهِ  ،فلَمّا ا ْسَتوَى على َظهْرها قال  :الْمدُ للّهِ الذي سَخّرَ َلنَا هذا  ،وما ُكنّا
ي  ،وإنّا إل رّبنَا ُلنْقِلبُونَ  ،ثُمّ قال  :المْدُ للّ ِه ثَلثَ مرّاتٍ  ،ثُمّ قال  :اللّه أَكْبُ ثَلثَ مرّاتٍ  ،ثُمّ
لَ ُه ُمقْرن َ
قال ُ :سبْحانَكَ ِإنّي ظَلَ ْمتُ َنفْسِي فَاغْفِرْ ل ِإنّه ل ي ْغفِرُ ال ّذنُوب إِلّ َأْنتَ  ،ثُمّ ضحِك َ ،فقِيل  :يا أمِي
ل عََليْ ِه وسَلّم فَعل كَما فع ْلتُ  ،ثُمّ ضَحِكَ
ح ْكتَ ؟ قال  :رأَيتُ النبّ صَلّى ا ُ
ي شَيءٍ ضَ ِ
ا ُلؤْمِنيَ  ،مِنْ أَ ّ
ي شَيء ضح ْكتَ ؟ قال ِ « :إنّ َربّك ُسبْحانَ ُه َيعْجب مِ ْن َعبْده إذا قال  :ا ْغفِرِ
فقلتُ  :يا رسول اللّ ِه مِنْ أَ ّ
ل ذنُوبَ ،يعَْلمُ َأنّهُ ل ي ْغفِرُ ال ّذنُوبَ َغيْرِي »  .رواه أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ ،وف بعض
النسخ  :حسنٌ صحي ٌح  .وهذا لفظ أَب داود .
 -171باب تكبي السافر إذا صعد الثنايا وشبهها
وتسبيحه إذا هبط الودية ونوها والنهي عن البالغة برفع الصوت بالتكبي ونوه
 -975عن جابرٍ رضي اللّه عنهُ قال ُ :كنّا إِذا ص ِع ْدنَا َكبّ ْرنَا  ،وإِذا نَزَْلنَا سبّحْنا  .رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم وجيُوشُهُ إِذا عَلوُا الثّنَايَا َكبّرُوا
 -976وعن ابن عُمر رضي اللّه عنهما قال  :كا َن النبّ صَلّى ا ُ
 ،وَإذا هَبطُوا َسبّحوا  .رواه أبو داود بإسناد صحيح .

ل عََليْ ِه وسَلّم إذا َقفَل مِ َن الجّ أَو العُمْ َرةِ كُلّما َأوْف عَلى َثِنّيةٍ َأوْ فَدْفَد
 -977وعنهُ قال  :كانَ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
َكبّر ثَلثا  ،ثُمّ قال  « :ل إله إلّ اللّه َوحْ َدهُ ل َشرِيكَ لَهُ  ،لَهُ الُلْك ولَ ُه المْدُ َ ،وهُو على ك ّل شَيءٍ قَدِيرٌ .
آِيبُو َن تَائِبُونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ ِل َرّبنَا حَامِدُونَ  .صدقَ اللّه وَعْدهَُ ،ونَصر عبْده َ ،وهَ َز َم الَحزَابَ وحْدَه »
متف ٌق عليه .
وف روايةٍ لسلم  :إِذا َقفَل مِنَ اليُوشِ أو السّرَايا أَو الجّ أو العُمْرةِ .
قوْلهُ َ « :أوْفَى » أَي  :ا ْرَتفَعَ  ،وقولهُ  « :فَدْفَد » هو بفتح الفاءَين بينهما دا ٌل مهمل ٌة سا ِكنَةٌ  ،وآ ِخ ُرهُ دال
أُخرى وهو  « :الغَليظُ الُ ْرَتفِع مِنَ الرْض » .
 -978وعن أَب هُريرةَ رضي اللّ ُه عنهُ أَنّ رجلً قال  :يا رسول اللّه  ،إن أُرِيدُ أَن أُسافِر َفَأوْصِنِي  ،قال « :
ك بِتقوى اللّهِ  ،وَالتّكبي عَلى ك ّل شَرفٍ فََلمّا ولّي الر ُجلُ قال« :اللّه ّم ا ْطوِ ل ُه الُبعْدَ  ،وَ َه ّونْ عَليهِ السّفر
عََليْ َ
» رواه الترمذي وقال  :حديث حسن .
ل عََليْهِ وسَلّم ف َسفَرٍ  ،فكنّا إذا
صلّى ا ُ
 -979وعن أَب موسى الَشعَريّ رضي اللّه عنه قال  :كنّا مَع النب َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :يا َأّيهَا الناس ا ْرَبعُوا عَلى
أَشرَ ْفنَا على وا ٍد هَلّلنَا و َكبّ ْرنَا وَارَْتفَعتْ أَصوَاتنا فقالَ النب صَلّى ا ُ
َأْنفُسِكم فَإنّكم ل تَدعونَ أَصَ ّم وَل غَائِبا  .إنّ ُه مَعكُ ْم  ،إنّ ُه سَمِيعٌ قَريبٌ » متفقٌ عليه .
« ارْبعُوا » بفت ِح البا ِء الوحدةِ أَيْ  :ارْفقوا بَأْنفُسِكم .
 -172باب استحباب الدعاء ف السفر
ل عنهُ قالَ  :قالَ  :رسولُ ال صلى ال عليه وسلم  ((:ثَلثُ َد َعوَا ٍ
ت
 -980عن أَب هُ َرْي َرةَ رَضيَ ا ُ
ت ل شَكّ فِيهنّ َ :د ْع َوةُ الَظلومِ  ،وَ َد ْع َوةُ السَافِرِ َ ،و َدعْ َوةُ السَافِرِ  ،وَ َد ْعوَ ُة الوَالِ ِد عَلى وَل ِدهِ)) رواه
مُسْتجَابَا ٌ
أبو داود والترمذي وقال  :حديث حسن  .وليس ف رواية أَب داود  (( :على ولِدِه)).
 -173باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيهم

ل عََليْ ِه وسَلّم كانَ إذا خَافَ قَوما قال
 -981عن أَب موسى الشعرِيّ رَضي اللّه عنهُ َأنّ رسول اللّهِ صَلّى ا ُ
 « :الّلهُمّ ِإنّا نعلُكَ ف نو ِرهِ ْم  ،ونعُو ُذ بِك مِنْ ش ُروِرِه ْم » رواه أبو داود  ،والنسائي بإسناد صحيح .
 -174باب ما يقول إذا نزل منلً
ل عََليْهِ وسَلّم يقولُ « :مَ ْن
صلّى ا ُ
 -982عن خَولَة بنتِ حكيمٍ رَضي اللّ ُه عنها قالتْ  :س ْعتُ رسول اللّه َ
ت مِ ْن شَ ّر مَا خَلَقَ َ ،لمْ يضرّه َشيْءٌ حتّى ي ْرَتحِل مِنْ منِلِهِ ذلكَ
نَز َل مَنِلً ثُمّ قال َ :أعُوذُ بِكَلِمات اللّ ِه التّامّا ِ
» رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم إذا سَافَرَ َفأَقبَلَ الّليْ ُل
 -983وعن ابن عمرو رَضي اللّه عنهمَا قال  :كانَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ب عليكِ
قال  :يَا أَ ْرضُ ربّي وَربّكِ اللّه َ ،أعُو ُذ بِاللّ ِه مِنْ ش ّر ِك وشَرّ ما فِيكِ ،وشر ماخُل َق فيكِ  ،وشَرّ ما يدِ ّ
 ،وأَعوذ باللّ ِه مِ ْن شَرّ أَس ٍد َوَأسْودٍ  ،ومِ َن الّيةِ والعقربِ َ ،ومِنْ سَاكِنِ البلَدِ ،ومِنْ والِ ٍد وما وَلَد » رواه أبو
داود .
« والَسو ُد » الشّخص  ،قال الَطّاب  « :وسَاكِن البل ِد »  :هُمُ ال ّن الّذِينَ ه ْم ُسكّان ال ْرضِ  .قال :
ض مَا كان مأْوى الَيوَانِ وإنْ لَ ْم يَكنْ فِي ِه ِبنَاء َومَنازلُ قال  :ويتَمِلُ َأنّ الراد « بِالوالِدِ » :
والبلد مِ َن الَ ْر ِ
شيَاطِيُ .
إِبلِيسُ « وما ولد »  :ال ّ
 -175باب استحباب تعجيل السافر
الرجوع إل أهله إذا قضى حاجته
سفَرُ قِطْع ٌة مِن العذَابِ ،
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ال ّ
صلّى ا ُ
 -984عن أَب هُ َرْي َرةَ رضيَ اللّه عنهُ أَنّ رسول اللّهِ َ
ْينَعُ أَحدَكم طَعامَ ُه  ،وشَرَابَهُ َوَن ْومَهُ  ،فإذا َقضَى أَحَدُ ُك ْم َنهْ َمتَهُ مِ ْن َسفَ ِرهِ  ،فَ ْلُيعَجّل إل َأهْلِ ِه » متفقٌ عليه .
« َنهْمَتهُ » َ :م ْقصُودهُ .
 -176باب استحباب القدوم على أهله نارا
وكراهته ف الليل لغي حاجة

ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إذا أَطالَ أَحدُك ْم الغَيْبةَ فَل
 -985عن جابرٍ رضي اللّه عنهُ َأنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ي ْطرُقنّ َأهْلَهُ َلْيلً » .
ل عََليْهِ وسَلّم نَهى َأنْ ي ْط ُرقَ الرّجُلُ َأهْلَهُ َلْيلً  .متفقٌ عليه .
وف روايةٍ َأنّ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم وسلّمَ ل يط ُرقُ َأهْلَهُ َلْيلً ،
 -986وعن أنسٍ رضي اللّه عنهُ قال  :كانَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
شّيةً  .متفقٌ عليه .
وكان يَ ْأتِيه ْم غُدْوةً َأوْ ع ِ
ق »  :الَجِيءُ ف الّليْلِ .
« الطّرُو ُ
 -177باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،حتّى إذا ُكنّا بِ َظ ْهرِ الَدِيَنةِ قال
 -987وعن أَنسٍ رَضي اللّ ُه عنهُ قال  :أَ ْقبَ ْلنَا مَ َع النِّبيّ صَلّى ا ُ
 « :آِيبُونَ  ،تَائِبُونَ  ،عَابِدونَ  ،لِ َرّبنَا حَامِدُونَ » فل ْم يز ْل يقولُ ذلك حتّى َق ِد ْمنَا الدينةَ» رواه مسلم .
 -178باب استحباب ابتداء القادم بالسجد
الذي ف جواره وصلته فيه ركعتي
ل عََليْ ِه وسَلّم كانَ إذا قَ ِد َم مِ ْن سَف ٍر بَدأَ
 -988عن كعب بنِ مالكٍ رضي اللّه عنهُ أَن رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
بالَسْجِدِ فَركع فِيهِ رَكْعَتيْنِ  .متفقٌ عليه .
 -179باب تري سفر الرأة وحدها
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل يَحِلّ ل ْم َرأَة ُت ْؤمِنُ
 -989عن أَب ُهرَي َرةَ رضي اللّه عنهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
باللّ ِه وَاليَومِ الخِ ِر تُسَاِف ُر مَسِيَ َة َي ْومٍ وََليَْلةٍ إ ّل مَعَ ذِي مْر ٍم علْيهَا » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقولُ  «:ل يلُونّ َرجُ ٌل بامْرأةٍ
 -990وعن ابنِ عباسٍ رضي اللّه عنهما أنه سع النب صَلّى ا ُ
إِل و َم َعهَا ذُو مْر ٍم  ،ول تُسَافِرُ ال ْرأَةُ إِلّ معَ ذِي مْرمٍ » فقال لَهُ َرجُلٌ  :يا رسولَ اللّ ِه إنّ امْرأت خَرجتْ
حجّ مع امْرَأتِكَ » متفقٌ عليه .
حا ّجةً  ،وِإنّي ا ْكتُِتبْتُ ف غَزْوةِ كَذَا وكَذَا ؟ قال « :انْطلِـقْ فَ ُ

كتاب الفضائل
 -180باب فضل قراءة القرآن
ل عََليْ ِه وسَلّم يقولُ  « :اقْ َرؤُا القُرْآنَ
 -991عن أَب أُما َمةَ رضي اللّه عنهُ قال  :سِعتُ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
فِإنّ ُه َيأْت َيوْم القيام ِة َشفِيعا لصْحابِ ِه » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقولُ ُ« :يؤْتى
صلّى ا ُ
 -992وعَن النّوّاسِ ب ِن سَمعانَ رضيَ اللّه عنهُ قال  :سِعتُ رسول اللّهِ َ
ي ْومَ القِيامةِ باْلقُرْآ ِن َوأَهْلِهِ الذِين كانُوا يعْمَلُو َن بِهِ ف الدّنيَا تَقدُم ُه سورة البقَ َر ِة وَآل عِمرَانَ  ،تَاجّانِ عَنْ
صا ِحِبهِمَا » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :خَيكُم مَنْ
 -993وعن عثمانَ بن عفانَ رضيَ اللّه عنهُ قال  :قالَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َتعَلّ َم القُرْآ َن وَعلّمهُ رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :الّذِي يَق َرُأ القُرْآ َن َوهُو
 -994وعن عائشة رضي اللّه عنها قالتْ  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
سفَرةِ الكرَامِ الب َرةِ  ،والذي يق َرأُ القُرْآ َن ويَتَتعْتَعُ فِي ِه َوهُو علي ِه شَاقّ له أجْران » متف ٌق عليه .
ماهِ ٌر بِهِ معَ ال ّ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :مثَ ُل الؤمنِ
صلّى ا ُ
 -995وعن أَب موسى الشْعريّ رضي اللّه عنهُ قال  :قال رسولُ اللّهِ َ
ب وطَع ُمهَا ح ْل ٌو  ،ومثَلُ الؤم ِن الّذي ل َيقْ َرأُ القُرْآنَ كَمثَ ِل التّمرةِ
الّذِي يقْ َرأُ القرآنَ مث ُل ا ُلتْرُ ّجةِ  :ريهَا َطيّ ٌ
 :ل رِيح لَا وطعْ ُمهَا ح ْلوٌ  ،ومثَ ُل ا ُلنَافِق الذي يَقْ َرأُ القرْآنَ كَمثَلِ الرّياَنةِ  :رِيها َطّيبٌ و َطعْ ُمهَا مرّ  ،و َمثَلُ
لنْظََلةِ َ :لْيسَ لَها رِي ٌح َوطَع ُمهَا مُ ّر » متفقٌ عليه .
ا ُلنَافِقِ الذي ل َيقْ َرأُ القرآنَ َكمَثلِ ا َ
ل عََليْهِ وسَلّم قال ِ « :إنّ اللّه يرفَ ُع بِهذَا
صلّى ا ُ
 -996وعن عمرَ بن الطابِ رضي اللّه عنهُ أَ ّن النِّبيّ َ
الكتاب أَقواما ويضَ ُع بِهِ آخَرين » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ل حَسَدَ إ ّل ف اثَنتَيْن :
صلّى ا ُ
 -997وع ِن ابن عمر رضي اللّه عنهما عن الّنبِيّ َ
رجُ ٌل آتَاهُ اللّه القُرآ َن  ،فهوَ يقو ُم بِهِ آناءَ اللّي ِل وآنَا َء الّنهَارِ  ،وَرجُ ٌل آتَاهُ اللّه مال  ،فهُو ُينْفِق ُه آنَاءَ الّليْ ِل وَآنَاءَ
النهارِ » متف ٌق عليه .

« والنا ُء »  :السّاعاتُ .
س مَربو ٌ
ط
 -998وع ِن البُراء ب ِن عَازِبٍ رضيَ اللّه عَنهما قال  :كَانَ رَج ٌل َيقْ َرأُ سور َة الكَهْفِ َ ،و ِعنْدَه فَر ٌ
ل عََليْ ِه وسَلّم .
صلّى ا ُ
ج َعلَت تَدنو  ،وجعلَ فَرسُه يْنفِر مِنها  .فَلَمّا أَصبح أَتَى الّنِبيّ َ
بِشَ َطَنيْنِ َفَتغَشّته سَحَاَبةٌ فَ َ
َفذَكَرَ له ذلكَ فقال  « :تِلكَ السّكِيَنةُ َتنَزّلتْ للقُرآنِ » متف ٌق عليه .
حبْلُ .
« الشّطَ ُن » بفتحِ الشيِ العجمةِ والطاء الهملة  :الْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  :منْ قرأَ حرْفا مِنْ
 -999وعن ابن مسعودٍ رضيَ اللّه عنهُ قالَ  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
كتاب اللّهِ فلَهُ حسَنةٌ  ،والسَنةُ بِعشرِ أَمثَاِلهَا ل أَقول  :ال حَرفٌ  ،وَلكِن  :أَلِفٌ حرْفٌ ،ولمٌ حرْفٌ ،
ف » رواه الترمذي وقال  :حديث حسن صحيح .
و ِميَمٌ حرْ ٌ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :إنّ الّذي لَيس ف
 -1000وع ِن ابنِ عباسٍ رضيَ اللّه عنهما قال  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ب » رواه الترمذي وقال  :حديث حسن صحيح .
ت الَرِ ِ
َجوْفِهِ َشيْ ٌء مِ َن القُرآنِ كالبي ِ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال ُ « :يقَا ُل
 -1001وعن عبدِ اللّهِ ب ِن عَمْرو بن العاصِ رضي اللّه عَنهما عنِ النبّ َ
ك ِعنْد آخِ ِر آي ٍة َتقْ َر ُؤهَا » رواه أبو
ب اْلقُرَآنِ  :اقْرْأ وَا ْرتَ ِق وَ َرتّلْ كَما ُكْنتَ ُت َرتّلُ ف ال ّدْنيَا  ،فَإنّ منْزَِلتَ َ
لِصاح ِ
داود  ،والترْمذي وقال  :حديث حسن صحيح .
 -181باب المر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال  « :تَعاهَدُوا هذا اْلقُرآنَ َفوَالّذي
ضيَ اللّه عن ُه عن الّنِبيّ َ
 -1002عَنْ أَب مُوسَى ر ِ
س مُحمّ ٍد بِي ِدهِ َلهُو َأشَ ّد تَفَلّتا مِ َن ا ِلبِلِ ف ُعقُلِها » متفق عليه .
َن ْف ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال ِ « :إنّمَا َمثَلُ صا ِحبِ
صلّى ا ُ
 -1003وع ِن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللّه عنهما أَنّ رسولَ اللّه َ
اْلقُرْآنِ َك َمثَ ِل الِبِ ِل الُعقَّلةِ ِ ،إنْ عَاهَد عَليْها َأمْسَ َكهَا  ،وِإنْ َأطَْل َقهَا َ ،ذ َهَبتْ » متفقٌ عليه .
 -182باب استحباب تسي الصّوت بالقرآن
وطلب القراءة من َحسَن الصوت والستماع لا
ل عََليْهِ وسَلّم يقول  « :مَا أَ ِذنَ الُ
ل َعنْهُ قال :سِعتُ رسولَ الِ صَلّى ا ُ
ضيَ ا ُ
 -1004عَنْ أب هُ َرْي َرةَ رَ ِ
ج َه ُر بِهِ » متف ٌق عليه .
صوْتِ َيَتغَنّى بِاْلقُرْآ ِن يَ ْ
شيْ ٍء مَا أَ ِذنَ ِلنَِبيّ حَسَ ِن ال ّ
لِ َ

معن « أَ ِذنَ الُ » :أي ا ْستَمَعَ َ ،و ُهوَ إشَا َرةٌ إل الرّضَى وَالقُبُولِ ".
ل عنهُ أنّ رسولَ الِ صلى ال عليه وسلم قالَ لهُ َ « :لقَدْ
 -1005وعن أب موسى ال ْشعَرِيّ رضيَ ا ُ
ت مِ ْزمَارَا مِ ْن مَزَامِيِ آلِ دَاوُد » متفقٌ عليه .
أُوتِي ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ لهُ َ « :لوْ َرَأيَْتنِي َوَأنَا َأسْتَمِعُ ِلقِرَاءَتِكَ البار َحةَ ».
صلّى ا ُ
وف روايةٍ لسل ٍم  :أنّ رسولَ الِ َ
ل عََليْهِ وسَلّم قَ َرأَ ف العِشَاءِ
ت النِّبيّ صَلّى ا ُ
ل عنهمَا قالَ َ :س ِمعْ ُ
ضيَ ا ُ
 -1006وعَ ِن اْلبَرَاءِ ب ِن عَازِبٍ َر ِ
ص ْوتَا ِمنْهُ  .متفقٌ عليه .
بِالتِيِ وال ّزْيتُونِ  ،فَمَا سَ ِم ْعتُ أَحَدَا أَحْسَنَ َ
ل عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :مَنْ لَمْ
ل عنهُ  ،أ ّن النِّبيّ صَلّى ا ُ
َ -1007وعَنْ َأبِي ُلبَابَة بَشِي ب ِن َعبْدِ ا ُلنْذِرِ رضيَ ا ُ
س ِمنّا » روا ُه أبو داود بإسنادٍ جيد .
َيَتغَنّ بِاْلقُرْآنِ فََلْي َ
ص ْوتَهُ بِالْقُرْآنِ .
َو َمعْنَى « َيَتغَنّى » ُ :يحْسِنُ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :اقْ َرْأ عََليّ اْلقُرْآنَ » ،
سعُودٍ رضيَ الُ عنهُ قالَ  :قَالَ ل الّنبِيّ صَلّى ا ُ
َ -1008وعَ ْن ابْنِ مَ ْ
ك َوعَلْكَ ُأنْزِلَ ؟! قَالَ ِ « :إنّي أُ ِحبّ أَنْ َأسْ َمعَهُ مِ ْن غَيْرِي »" َف َق َرأْتُ عََليْهِ
ت  :يَا َرسُولَ الِ  ،أَ ْق َرأُ عََليْ َ
َفقُ ْل ُ
شهِي ٍد وَ ِجْئنَا بِكَ عَلَى هؤُلءِ
سُو َر َة النّسَاءِ َحتّى ِجْئتُ إل هذهِ اليَة َ ﴿ :فكَيْفَ إِذَا ِجْئنَا مِنْ كُلّ ُأ ّمةٍ بِ َ
سبُكَ النَ » فاْلَتفَتّ إَِليْهِ  ،فَِإذَا عَْينَاهُ تَ ْذرِفَان  .متف ٌق عليه .
َشهِيدَا ﴾ قالَ  « :حَ ْ
 -183باب ف الثّ على سور آيات مصوصة
ل عََليْهِ وسَلّم  « :أَل
 -1009عن أَب سعيدٍ رافعِ ب ِن الُعلّى رَضيَ اللّه َعنْهُ قال  :قال ل رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
خرُج ُق ْلتُ  :يا
ُأعَلّمُكَ َأعْظَم سُورةٍ ف اْلقُرْآنِ َقبْلَ أَنْ تْرُج مِ َن الَسْجِدَ ؟ فأَ َخذَ بيدِي  ،فَلَمّا أَر ْدنَا َأنْ نَ ْ
سبْ ُع الَثَان ،
ي هِي ال ّ
ب العَالِ َ
رسُولَ اللّهِ ِإنّكَ قُ ْلتَ ُلعَلّمنّكَ َأعْظَ َم سُو َرةٍ ف اْلقُرْآنِ ؟ قال « :الَمْدُ للّهِ رَ ّ
وَاْلقُرْآنُ اْلعَظِي ُم الّذي أُوتِيتُهُ » رواه البخاري.
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ ف ُ :ق ْل ُهوَ اللّه
 -1010وعن أَب سعي ٍد الُدْرِيّ رضيَ اللّه عنه َأنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
أَ َحدٌ  « :والّذِي َنفْسي بِي ِدهِ ِ ،إّنهَا َلَتعْدِ ُل ثُُلثَ القُرْآنِ » .
ث اْلقُرْآنِ
جزُ أَحَدُكُم َأ ْن يقْ َرأَ بِثُُل ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ لَصْحابِهِ  « :أََيعْ ِ
وف روايةٍ َ :أنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
شقّ ذلكَ عَلْيهِمْ  ،وقالُوا َ :أّينَا يُطِيقُ ذلكَ يا رسولَ اللّه ؟ فقال « :قُ ْل هُو اللّه أَحَدٌ  ،اللّ ُه الصّمَدُ
ف َليَْلةٍ » فَ َ
ث اْلقُرْآنِ » رواه البخاري.
 :ثُُل ُ

صبَحَ جاءَ إِل رسولِ اللّهِ
ل َيقْ َرأُ  « :قَ ُل ُهوَ اللّه أَح ٌد » يُردّدُها فَلَمّا أَ ْ
 -1011وعنْهُ َأنّ َر ُجلً سِع رَ ُج ً
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :والّذي
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،فَذَكَرَ ذلكَ لَ ُه وكَانَ الرّجُ ُل يَتقَالّا َفقَالَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ
ث اْلقُرْآنِ » رواه البخاري .
َنفْسِي ِبيَ ِدهِ ِ ،إنّها َلَتعْدِ ُل ثُُل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال ف  :قُ ْل ُهوَ اللّه َأحَدٌ« :
صلّى ا ُ
 -1012وعن أَب هريرة رضيَ اللّه عنهُ أَنّ رسول اللّهِ َ
ِإّنهَا َتعْدِ ُل ثُُلثَ القُرْآنِ » رواه مسلم .
 -1013وعنْ أَنسٍ رضي اللّ ُه عنهُ أَنّ رجُل قال  :يا رسول اللّهِ إِن أُ ِحبّ ه ِذهِ السّو َرةَ :قُ ْل ُهوَ اللّه أَحدٌ ،
ك الّن َة » رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسن  .رواه البخاري ف صحيحه تعليقًا .
قال  « :إِنّ ُحبّها أَدْ َخلَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :أَلَمْ تَر آيَاتٍ أُنْزَِلتْ
ضيَ اللّه عنهُ َأنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1014وعن ُعقْبةَ ب ِن عامِرٍ رَ ِ
س » رواه مسلم .
ب النّا ِ
ب الفَلَقِ  ،وَقُلْ َأعُو ُذ ِبرَ ّ
هَ ِذهِ الّليَْلةَ لَ ْم يُ َر مِثُلهُن قَطّ ؟ قُلْ َأعُوذُ برَ ّ
ل عََليْهِ وسَلّم َيَتعَوّ ُذ مِنَ الانّ
 -1015وعن أَب سعي ٍد الُدْرِيّ رَضي اللّه عنهُ قال  :كانَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ت الُعَوذَتان  ،فَلَمّا نَزََلتَا  ،أَخَ َذ ِبهِما وتَر َك ما سِواهُما  .رواه الترمذي وقال
َ ،و َعيْ ِن الِنْسَانِ  ،حتّى نَزََل ِ
حديث حسن .
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :مِ َن القُرْآ ِن سُو َرةٌ
صلّى ا ُ
 -1016وعن أَب هريرةَ رضيَ اللّ ُه عنهُ أَنّ رسولَ اللّهِ َ
ك».
ثَلثُو َن آَيةً شَفعتْ ِلرَجُلٍ َحتّى ُغفِرَ لَ ُه  ،وهِيَ  :تبا َركَ الذِي ِبيَ ِدهِ الُلْ ُ
رواه أبو داود والترمذي وقال  :حديث حسن .
وف رواية أب داود  « :تَشْفَ ُع » .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال « :منْ َق َرأَ باليتَيْ ِن مِنْ
 -1017وعن أَب مسعو ٍد البدْرِيّ رضيَ اللّه عنهُ عن النبّ َ
آ ِخ ِر سُورةِ البقَرةِ فِي َليَْلةٍ َك َفتَاهُ » متفقٌ عليه .
قيل َ :ك َفتَاهُ ا َلكْرُو َه تِلْكَ الّليَْلةَ  ،وَقِيلَ َ :ك َفتَاهُ مِنْ ِقيَامِ الّليْلِ .

جعَلُوا ُبيُوتَكُمْ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ل َت ْ
صلّى ا ُ
 -1018وعن أَب هريرةَ رضيَ اللّه عنهُ أَنّ رسولَ اللّهِ َ
ت الّذي ُتقْرأُ فِيهِ سُور ُة الْبقَر ِة » رواه مسلم.
شيْطَانَ يَْنفِ ُر مِن الْبيْ ِ
َمقَابِر ِ ،إنّ ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :يا أَبا الُنذِرِ
 -1019وعن ُأبَيّ بنِ َك ْعبٍ رضي اللّه َعنْهُ قَالَ  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ليّ اْل َقيّومُ َ ،فضَربَ ف صَدْري وَقَال
ي آي ٍة مِن كتاب اللّ ِه معكَ َأعْظَمُ ؟ ُق ْلتُ  :اللّه ل إِلهَ إِ ّل هُو ا َ
َأتَدْرِي أَ ّ
 « :لِيهْنكَ اْلعِلْمُ َأبَا الُنذِ ِر » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم ِبفْظِ زَكَا ِة رمضانَ ،
 -1020وعن أَب هريرة رضي اللّه عنه قال  :وكّلَن رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،قال :
َفَأتَان آتٍ  ،فَجعل ْيثُو مِنَ الطّعام  ،فَأخَ ْذتُهُ فقُلتُ  :لرََف َعنّك إِل رسُول اللّه صَلّى ا ُ
حتُ َ ،فقَال رسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ
ج  ،وعليّ عَيالٌ  ،وب حاجةٌ شدي َدةٌ َ ، .فخَّلْيتُ عنْهُ َ ،فأَصْب ْ
ِإنّي مُحتَا ٌ
عَليْهِ وآل ِه وسَلّمَ  « :يا أَبا هُريرة  ،ما فَعلَ َأسِ ُيكَ الْبارِحةَ ؟ » قُ ْلتُ  :يا رسُول اللّ ِه َشكَا حَا َج ًة و ِعيَالً ،
فَرحِ ْمتُهُ َ ،فخَّلْيتُ سبِيلَهُ .فقال  « :أَما ِإنّهُ َقدْ كَذَبك وسيعُو ُد » فَعر ْفتُ َأنّهُ سيعُودُ ِل َقوْلِ رسُولِ اللّهِ صَلّى
ل عََليْ ِه وسَلّم ،
ل عََليْ ِه وسَلّم فَرص ْدتُهُ َ .فجَا َء يثُو مِنَ الطّعامِ َ ،فقُ ْلتُ  :لَرْفَعنّكَ إِل رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
اُ
قالَ  :دعْن فَِإنّي مُحْتاجٌ  ،وعَل ّي عِيالٌ ل أَعُودُ  ،فر ِح ْمتُهُ وَ َخلّيتُ سبِيلَهُ َ ،فأَصبحتُ َفقَال ل رسُولُ اللّهِ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :يَا أَبا هُريْرةَ  ،ما فَعل َأسِيُ َك الْبارِحةَ ؟ » ُق ْلتُ  :يا رسُول اللّ ِه َشكَا حاج ًة َوعِيالً
َ
فَرحِ ْمتُهُ  ،وَ َخلّيتُ سبِيلَهُ َ ،فقَال  « :إِنّهُ قَدْ َكذَبكَ وسَيعُودُ »  .فرص ْدتُ ُه الثّالَِثةَ  .فَجاءَ ْيثُو مِنَ الطّعام ،
ك ل تَ ْزعُمُ َأنّكَ
ل عََليْهِ وسَلّم وهذا آ ِخ ُر ثَلثٍ مرات َأنّ َ
صلّى ا ُ
َفأَخَذْتهُ  ،فقلتُ  :لَرْفَعنّك إِل رسولِ اللّهِ َ
ت  :ما هُنّ ؟ قال  :إِذا أَويْتَ إِل
ت يْن َفعُكَ اللّه بَا  ،قل ُ
َتعُو ُد  ،ثُ ّم َتعُودُ ،فقال  :دعْن فَِإنّي أُعلّمُكَ كَلِما ٍ
خّليْتُ
صبِحِ  ،فَ َ
ظ  ،ول يقْربُكَ شيْطَانٌ حتّى ُت ْ
ك مِنَ اللّهِ حافِ ٌ
فِراشِكَ فَاقْرأْ آيةَ اْلكُر ِسيّ  ،فَِإنّهُ لَن يزَا َل عليْ َ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :ما فَعلَ َأسِ ُيكَ الْبارِحةَ ؟ » فقُلتُ  :يا
صلّى ا ُ
حتُ  ،فقَالَ ل رسُولُ اللّهِ َ
سبِيلَهُ َفأَصْب ْ
خّلْيتُ سبِيلَه .قال  « :مَا ِهيَ ؟ » قلت  :قال ل  :إِذا
َرسُول اللّهِ زَعم َأنّهُ يُعلّمُن كَلِماتٍ يْن َفعُن اللّه بَا  ،فَ َ
ختِ َم اليةَ  { :اللّه ل إِلهَ إِلّ هُو ال ّي اْلقَيّومُ } وقال ل
أَوْيتَ إِل فِراشِكَ فَاق َرْأ اي َة اْلكُرْس ّي مِنْ َأوّلا َحتّى َت ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :أمَا
صبِحَ  .فقال الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ك مِنَ اللّهِ حَافِظٌ  ،وَلَ ْن يقْربَكَ شَيْطَانٌ َحتّى تُ ْ
 :ل يَزَال عَليْ َ
ب ُمنْذ ثَلثٍ يا أَبا هُريْرَة ؟ » قلت  :ل  ،قال « :ذَاكَ َشيْطَانٌ
ك َوهُو كَذوبٌ َ ،تعْلَم مَ ْن ُتخَاطِ ُ
ِإنّه قَدْ صَدق َ
» رواه البخاري .

ظ عشْر آيَاتٍ
ل عََليْهِ وسَلّم قال « :منْ حفِ َ
صلّى ا ُ
 -1021وعن أَب الدّ ْردِاءِ رَضِي اللّه عنْه َأنّ رسُول اللّهِ َ
مِنْ َأوّ ِل سُور ِة الْ َكهْف  ،عُصمَ منَ الدّجّا ِل »  .وف رواية  « :مِنْ آخِ ِر سُور ِة الكهْف» رواه مسلم .
ل عََليْ ِه
 -1022وعَ ِن ابْنِ عبّاسٍ رضِي اللّه عْنهُما قَالَ  :بيْنَما ِجبْرِي ُل عليهِ السّلم قاعِ ٌد عِن َد الّنبِيّ صَلّى ا ُ
وسَلّم سَمِ َع َنقِيضًا مِنْ َفوْقِهِ َ ،فرَفَعَ َرْأسَه َفقَا َل  :هذا باب مِنَ السّمَاءِ ُفتِ َح الَي ْومَ ولَ ْم ُيفْتَح قَطّ إِ ّل الَيوْمَ ،
َفنَ َز َل مِنه مَلكٌ فقالَ  :هذا مَلَكٌ نَزَلَ إِل الَ ْرضِ ل َينْزِلْ قَطّ إِلّ الَيوْمَ فَسَلّمَ وقال  :أَبشِ ْر بِنورَينِ أُوتِيَتهُمَا ،
ف منها إِلّ ُأعْطِيتَه » رواه مسلم
لَمْ ُيؤَْتهُمَا َنبِيّ قَبلَكَ  :فَات ِة الكتاب  ،وخَواتِيم سُورَ ِة البَقَرةِ  ،لَن تَقرأَ برْ ٍ
.
« النّقِيض » الصّوت .
 -184باب استحباب الجتماع على القراءة
ل عََليْ ِه وسَلّم « :ومَا ا ْجتَمَعَ َق ْومٌ ف
 -1023وعَنْ أَب هُ َرْي َرةَ رَضيَ اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
شَيتْهُمْ الرّحْمَة ،
َبْيتٍ من بُيوتِ اللّهِ يَتْلُو َن كتاب اللّ ِه  ،ويتَدَارسُونَه بْينَهُم  ،إِ ّل نَزَلتْ علَيهم السّكِينَة  ،وغَ ِ
وَ َح ّفْتهُم اللِئ َكةُ  ،وذَكَرهُمْ اللّه فيِم ْن عِنده » رواه مسلم .
 -185باب فضل الوضوء
قال اللّه تعال { :يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إل الصلة فاغسلوا وجوهكم } إل قوله تعال { :ما
يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج ،ولكن يريد ليطهركم ،وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقُول ِ « :إنّ ُأمّت
صلّى ا ُ
سعْت َرسُولَ اللّهِ َ
 -1024وعَنْ أَب هُرْي َرةَ رضيَ اللّه َعنْه قال ِ :
ع ِمنْكُمْ َأ ْن يُطِيل غُ ّرتَه  ،فَليفعلْ » متفقٌ عليه .
ي مِ ْن آثَا ِر الوضوءِ فَم ِن اسْتَطَا َ
يُ ْد َع ْونَ َي ْومَ القِيا َمةِ غُرّا َمجِّل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقُول  « :تَبُْل ُغ الِلية مِ َن الؤمِن َحيْث يبْلُغُ
 -1025وعنه قَالَ  :سَ ِمعْت خَلِيلي صَلّى ا ُ
الوضـوءُ » رواه مسـلم.

ضأَ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :م ْن َتوَ ّ
 -1026وعن عثمانَ بن عفانَ رضي اللّه عنه قال  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ج مِنْ تتِ أَظفارِ ِه » رواه مسلم.
خرُ َ
س َن الوضـوءَ  ،خَرَجَت َخطَايَاهُ مِنْ جسَ ِدهِ حتّى تَ ْ
َفأَحْـ َ
ضأُ مثلَ وُضوئي هذا ثُمّ قال  « :مَ ْن َتوَضّأَ
ل عََليْهِ وسَلّم َيتَوَ ّ
صلّى ا ُ
 -1027وعنهُ قال َ :رَأْيتُ رسُولَ اللّهِ َ
شيُهُ إِل الَسْجِ ِد نَافَِلةً» رواه مسلم.
هكذا ُغفِرَ لَ ُه مَا َتقَ ّد َم مِنْ ذَنبِهِ ،وَكَانَتْ صَلتُهُ َومَ ْ
ضَأ العب ُد الُسلِم
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إِذا َتوَ ّ
صلّى ا ُ
 -1028وعن أب هريرةَ رضي اللّه عنه أَنّ رسولَ اللّهِ َ
ج مِ ْن وَجهِهِ كلّ خطِيئَة نَظَر إِلَْيهَا بِعيْنيْهِ مع الاءِ َأوْ معَ آخرِ قَطْ ِر الاءِ  ،فَإِذا
َأ ِو ال ْؤمِنُ َفغَسل وجهَهُ خَر َ
شْتهَا يدا ُه مَعَ الَاءِ َأوْ مع آخِر قَ ْطرِ الاءِ  ،فَإِذا غَسلَ ِرجَليْهِ ،
غَسل يديهِ  ،خَرج مِ ْن يديهِ كُلّ خَطيَئةٍ كانَ بطَ َ
ج َنقِيّا مِن ال ّذنُوبِ »رواه مسلم .
خَرَ َجتْ كُلّ خَطِيَئةٍ مَشَتها رِجله مع الاءِ َأ ْو مَع آخرِ قَطرِ الاءِ  ،حت ي ُر َ
ي وِإنّا
ل عََليْ ِه وسَلّم َأتَى القبةَ َفقَال  « :السّلمُ عََلْيكُمْ دَار قَو ٍم ُم ْؤمِن ِ
 -1029وعنْهُ َأنّ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
ِإنْ شَاءَ اللّه ِبكُمْ ل ِحقُونَ  ،ودِدْتُ َأنّا قَدْ رَأْينَا إِخْوانَنَا »  :قَالُوا  :أَولَسْنَا إِخْوانَكَ يا رسُول اللّهِ ؟ قال « :
ك يا رسول ال ؟
ف مَنْ لَ ْم َي ْأتُوا بَعْدُ من ُأ ّمتِ َ
َأْنتُمْ أَصْحَاب  ،وَإ ْخوَاُننَا الّذينَ لَم َيأْتُوا بعد » قالوا  :كيف تَعْ ِر ُ
فقال  « :أَ َرَأْيتَ َلوْ َأنّ رَجُل لهُ َخيْ ٌل غُ ّر مُحجَّل ٌة بيْ َن ظهْريْ َخيْلٍ ُدهْ ٍم ِبهْمٍ  ،أَل يعْ ِرفُ َخيْلَهُ ؟ » قَالُوا :
ي مِ َن الوُضُوءِ  ،وَأنَا ف َر ُطهُمْ على ال ْوضِ »رواه مسلم .
بلَى يا رسولُ اللّهِ  ،قَالَ « :فَِإّنهُ ْم يأْتُونَ غُرّا مَحجِّل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :أَل أَدُّلكُ ْم على ما يَمْحُو اللّه بِ ِه الَطَايا  ،ويرْفَعُ
 -1030وعنْهُ َأنّ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
غ الوُضُوءِ على الكَا ِر ِه وكَثْ َر ُة الُطَا إل الساجِدِ ،
بِهِ الدّرجاتِ ؟ قَالُوا  :بلى يا َرسُول اللّهِ  ،قَالَ ِ :إسْبا ُ
ط » رواه مسلم .
وانْتِظَا ُر الصّلةِ بعْد الصّلةِ  ،فَذِلكُمُ ال ّربَاطُ  ،فذِلكُمُ الرّبا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :ال ّطهُورُ
صلّى ا ُ
ك ا َلشْعرِيّ رضَي اللّه عنْهُ قَال  :قالَ رسُولُ اللّهِ َ
 -1031وعَنْ أَب مَال ٍ
شَ ْط ُر الِيانِ » رواه مسلم .
وقد سب َق بِطولِهِ ف باب الصبِ .
ضيَ اللّه عنْهُ السّابِقُ ف آ ِخرِ باب الرّجاءِ َ ،وهُو حدِيثٌ عظيمٌ ،
وف الباب حديثُ عمرو بْ ِن َعبْسةَ ر ِ
شتَمِلٌ على جُملٍ من اليات .
مُ ْ

ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :ما ِمْنكُ ْم مِنْ أَحدٍ
 -1032وع ْن عُمَر بْ ِن الَطّابِ رضي اللّه َعنْهُ عنِ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
سبِ ُغ الوُضُوءَ ثُمّ قَالَ َ :أشْهدُ أَنْ ل إِله إِلّ اللّه و ْحدَه ل شَريكَ لهُ ،وَأشْهدُ َأنّ مُحمّدًا
ضأُ َفُيبْلِغُ أَو َفيُ ْ
يتو ّ
عبْ ُدهُ وَرسُولُه  ،إِلّ ُفتِحَت لَهُ َأبْوابُ الّن ِة الثّمَاِنَيةُ يَدْخُ ُل مِنْ َأيّها شاءَ » رواه مسلم .
ي واجْعلْن مِ َن ا ُلتَ َطهّرِينَ » .
وزاد الترمذي  « :الّلهُمّ اجْعلْن من التّوّابِ َ
 -186باب فضل الذان
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَال َ « :ل ْو يعْل ُم النّاسُ ما ف
ضيَ اللّه عنْهُ أَنّ رسُولَ اللّهِ َ
 -1033عَنْ أَب هُريْرةَ رَ ِ
ف الَولِ .ثُمّ َل ْم يَجِدُوا إِلّ َأ ْن يسَْتهِموا علَيهِ لسْتهموا عَليْهِ ،ول ْو يعْلَمُونَ ما ف الّتهْجِي لسْتبَقوا
النّداءِ والصّ ّ
صبْ ِح لتوهُا وَلوْ حبوا » متفقٌ عليه.
إَليْهِ  ،وَلوْ يعَْلمُون ما ف ال َعتَ َم ِة وال ّ
« السْتهامُ »  :القْتراعُ  « ،والتّهْجِ ُي »  :التّبْكيُ إِل الصّلةِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :الُؤ ّذنُونَ
س ْعتُ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1034وع ْن مُعاوِيةَ رضي اللّه عنْهُ قَال ِ :
س أعْنَاقا ي ْومَ القِيامةِ » رواه مسلم .
َأطْو ُل النّا ِ
ضيَ اللّه عنْهُ قَالَ لَهُ  :إن
صعْص َعةَ أَن َأبَا سعِي ٍد الُدْرِيّ ر ِ
 -1035وع ْن َعبْدِ اللّه بْنِ عبدِ الرّحْمنِ بنِ أَب َ
ك بالنّدَاءِ  ،فَِإنّهُ ل
ص ْوتَ َ
ت للصلةِ  ،فَارْفَعْ َ
حبّ اْل َغنَم والْبادِيةَ فإِذا ُكْنتَ ف َغنَمِكَ َأوْ با ِدَيتِكَ َفأَ ّذْن َ
أراكَ ُت ِ
ت الُؤذّن ِجنّ  ،ول ِإْنسٌ  ،وَل َشيْءٌ  ،إِ ّل َشهِد لَ ُه ي ْومَ اْلقِيا َمةِ » قال أبو سعيدٍ  :سَ ِم ْعتُهُ
يْسم ُع مَدَى صوْ ِ
ل عََليْهِ وسَلّم  .رواه البخاري .
مِنْ َرسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :إِذا نُودِي بالصّلةِ ،
 -1036وعَنْ أَب هُرْي َرةَ رضي اللّه عنْهُ قَال  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ضيَ النّداءُ أَ ْقبَل  ،حتّى إِذا ُثوّبَ للصّلةِ أَ ْدبَر َ ،حتّى
أَدْب َر الشيْطَانُ و لهُ ضُرَاطٌ حتّى ل يسْمع التّأْذِينَ  ،فَإِذا ُق ِ
ضيَ الّتثْوِيبُ أَقْبلَ َ ،حتّى يْطِر بَيْنَ الرْ ِء وَنفْسِهِ يقُولُ  :اذْكُرْ كَذا  ،واذ ُكرْ كذا لَا لَمْ يذْ ُكرْ منْ َقبْلُ
إِذا ُق ِ
َحتّى يظَلّ الرّ ُج ُل مَا يدرَي كَمْ صلّى » متف ٌق عليه .
ب »  :الِقَامةُ .
« التّْثوِي ُ

ل عََليْ ِه وسَلّم
ضيَ اللّه عْنهُما أَنه سَمِع رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ -1037وعَ ْن عبْدِ اللّ ِه بْ ِن عَمرِو بْ ِن العاصِ ر ِ
صلّى اللّه عََليْهِ
صلّى عَليّ صَلةً َ
صلّوا عَليّ  ،فَِإنّ ُه مَنْ َ
س ْعتُ ُم النّداءَ َفقُولُوا ِمثْ َل ما َيقُولُ  ،ثُمّ َ
يقُولُ  « :إِذا ِ
ِبهَا عشْرا  ،ثُمّ سلُوا اللّه ل الْوسِيَلةَ  ،فَِإّنهَا مَنَِل ٌة ف الّنةِ ل َتْنَبغِي إِلّ ل َعبْدٍ م ْن عِباد اللّه َوأَرْجُو َأنْ أَكُونَ َأنَا
ل الْوسِيلَة َحّلتْ لَهُ الشّفا َعةُ » رواه مسلم .
هُو  ،فَم ْن َسأَل َ
س ْعتُمُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إِذا ِ
 -1038وعن أَب سعي ٍد الُدْرِيّ رضيَ اللّه عنْهُ َأنّ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
النّداءَ َ ،فقُولُوا كَما يقُولُ الُؤ ّذنُ »  .متفق عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :من قَال حِي يسْم ُع النّداءَ :
 -1039وَعنْ جابرٍ رضَي اللّه عنْهُ َأنّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ضيِلَة ،وابْعثْ ُه مقَامًا مْمُودا الّذي
حمّدا الْوسِيَل َة  ،واْلفَ َ
الّلهُمّ رَبّ ه ِذهِ الدّعوةِ التّا ّمةِ  ،والصّل ِة الْقَائِمةِ ،آت مُ َ
وعَ ْدتَه  ،حّلتْ لَ ُه َشفَاعت يوْم اْلقِيامِة » رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم َأنّهُ قَالَ :مَنْ قَال ِح َ
ي
ضيَ اللّه عنْهُ عَن النب صَلّى ا ُ
 -1040وع ْن َسعْ ِد بْن أَب وقّاصٍ ر ِ
يسْمعُ الُؤ ّذنَ َ :أ ْشهَد أَنْ ل إِله إِلّ اللّه وحْدهُ ل شَريك لهُ َ ،وَأ ّن مُحمّدا عبْ ُد ُه وَرسُولُهُ  ،رضِيتُ بِاللّهِ ربّا ،
وبُحَمّدٍ َرسُولً  ،وبالِسْلمِ دِينًا ُ ،غفِر لَهُ َذْنبُهُ » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ال ّدعَا ُء ل يُردّ بي الَذانِ
 -1041وعنْ َأَنسٍ رضيَ اللّه عنْهُ قَالَ  :قَال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
والِقامةِ » رواه أبو داود والترمذي وقال  :حديث حسن .
 -187باب فضل الصلوات
قال اللّه تعال (العنكبوت  { :)45إن الصلة تنهى عن الفحشاء والنكر } .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :أَرَأْيتُمْ َلوْ
صلّى ا ُ
سعْتُ رسُول اللّهِ َ
 -1042وَعنْ أَب هُ َريْرةٍ رضي اللّه عنْهُ قَال ِ :
َأ ّن َنهْرا بِباب أَحَدِكم يغْتَسِ ُل ِمنْه كُ ّل َي ْومٍ َخمْس مرّاتٍ  ،ه ْل يبْقى مِنْ دَ َرنِ ِه شَيءٌ؟» قالُوا  :ل يْبقَى مِنْ
ت الَ ْمسِ  ،يْحُو اللّه بِنّ الطَايا » متف ٌق عليه .
ك َمثَ ُل الصّلَوا ِ
درنِ ِه َشيْء  ،قَال  « :فذل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مثَ ُل الصّلواتِ الَ ْمسِ
صلّى ا ُ
 -1043وعنْ جَاِبرٍ رَضيَ اللّه عنهُ قال  :قال رسُولُ اللّهِ َ
خسَ مرّاتٍ» رواه مسلم.
كمثَ ِل نْرٍ غمْرٍ جا ٍر عَلى باب أَ َحدِكُم ي ْغتَسِلُ ِمنْهُ كُ ّل َي ْومٍ ْ

« الغَمْ ُر » بفت ِح الغي العجمةِ  :الكثِيُ .
ل عََليْهِ وسَلّم
سعُودٍ رضي اللّه عنْهُ َأنّ ر ُجلً أَصاب مِنِ امْرَأةٍ ُقبَْلةً  ،فَأتَى النِّبيّ صَلّى ا ُ
 -1044وعَ ِن ابْنِ مَ ْ
ت}
سيّئَا ِ
ت يُذ ِهبْنَ ال ّ
َفأَخب ُه فأَنزَل اللّه تعال  { :وأَقِم الصّلةَ طَرف الّنهَار وَزُلَفا مِنَ الّليْلِ ِ ،إنّ الْحَسنَا ِ
فقال الرّجُلُ  :أَلِي هذا ؟ قال  « :لمِيع ُأمّت ُكّلهِمْ» متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :الصّلواتُ الَ ْمسُ،
صلّى ا ُ
 -1045وعن أَب هُريرة رضي اللّه عنهُ أَنّ رسول اللّهِ َ
والُمُعةُ إِل الُ ُم َعةِ  ،كفّارٌة لا بَيْنهُنّ  ،ما ل تُغش الكبَائِرُ » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقولُ « :ما مِن
صلّى ا ُ
سعْتُ رسولَ اللّه َ
 -1046وعن عثمانَ ب ِن عفان رضي اللّه عنهُ قال ِ :
امْرِي ٍء مُسِْل ٍم تضُ ُرهُ صل ٌة مَكتُوبةٌ َفُيحْسِ ُن وُضُو َءهَا  ،وَخُشوعَهَا  ،وَرُكُوعَها  ،إِلّ كانت َكفّارةً لا َقبَْلهَا
مِ ْن الذنُوبِ ما ل ُتؤْتَ َكبِيةٌ  ،وَذلكَ ال ّدهْرَ كلّ ُه » رواه مسلم .
 -188باب فضل صلة الصبح والعصر
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :مَنْ صلّى البْديْن دَخَلَ
صلّى ا ُ
 -1047عن أَب موسى رضي اللّه عنهُ َأنّ رسول اللّهِ َ
النّة » متفقٌ عليه .
« البْدا ِن »  :الصّبْ ُح والعَصرُ .
ل عََليْهِ وسَلّم يقولُ
صلّى ا ُ
س ْعتُ رسول اللّهِ َ
 -1048وعن زهيْ ٍر بن عِما َرةً بن رُويْبةَ رضيَ اللّه عنْهُ قالَ ِ :
ج َر  ،والعصْرَ  .رواه مسلم .
 « :لَ ْن يل َج النّار أَحدٌ صلّى قبْ َل طُلوعِ الشّمْس وََقبْل غُرُوبَها » يعْن الف ْ
صلّى
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :منْ َ
 -1049وعن جُندَبِ بن ُسفْيانَ رضي اللّه عنهُ قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
صبْحَ ف ُهوَ ف ِذ ّمةِ اللّهِ فَانْ ُظ ْر يَا ابنَ آدم َل يَ ْطلُبنّك اللّه مِنْ ِذمّتِ ِه بِشيءٍ » رواه مسلم.
ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ« :يَتعَاقَبُونَ فِيكم
 -1050وعن أَب هُريرةَ رضي اللّه عنهُ قالَ  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ج الّذِي َن باتُوا فِيكم ،
صبْحِ وصل ِة العصْرِ  ،ثُمّ يعْ ُر ُ
مَلئِ َك ٌة بِالّليْ ِل  ،وملئِ َك ٌة بِالنّهَارِ  ،وَ ْيتَ ِمعُونَ ف صَلةِ ال ّ

ف تَرَكت ْم عِبادِي ؟ فَيقُولُونَ  :تَركنَاهُ ْم وهُ ْم ُيصَلّونَ  ،وأَتيناهُ ْم وهُمْ
سأَُلهُمُ اللّه وهُو َأعْل ُم بِمْ  :كَي َ
في ْ
يُصلّون »  .متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم َ ،فنَظَرَ إِل
صلّى ا ُ
 -1051وعن جَريرِ ب ِن عبدِ اللّ ِه البجليّ رضيَ اللّه عنهُ قال  :كنا عِن َد النبّ َ
القَمرِ َليَْل َة البَدْرِ  ،فقال  « :إنكم َستَ َر ْونَ ربكمْ كما تَر ْونَ هذا القَمر  ،ل ُتضَامّونَ ف ُر ْؤيَتِهِ ،فَِإ ِن اسْتَ َط ْعتُمْ
َأنْ ل ُتغْلبُوا عَلى صلةٍ َقبْل طُلُوعِ الشّ ْمسِ  ،وََقبْل غُرُوبا فافْعلُوا» متفق عليه .
وف روايةٍ َ « :فنَظَرَ إِل القَمر َليَْلةَ أَ ْربَ َع عَش َرةَ » .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :مَ ْن تَ َركَ صَل َة العصْر
 -1052وعن بُريْ َدةَ رضيَ اللّه عنهُ قال  :قالَ رسولُ اللّهِ َ
َفقَدْ َحبِطَ عَملُ ُه » رواه البخاري .
 -189باب فضل الشي إل الساجد
جدِ َأوْ رَاحَ ،
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :مَ ْن غَدا إِل السْ ِ
 -1053عن أَب هريرةَ رضيَ اللّه عنهُ أَنّ النبّ صَلّى ا ُ
ح » متفق عليه .
لّنةِ نُزُلً كُلّمَا غَدَا َأوْ رَا َ
َأعَدّ اللّه لهُ ف ا َ
ت مِ ْن ُبيُوتِ اللّهِ ،
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قالَ  « :مَ ْن تَ َطهّرَ ف َبْيتِهِ  ،ثُ ّم مَضى إِل بيْ ٍ
 -1054وعنهُ َأ ّن الّنِبيّ َ
ض ًة مِنْ فَراِئضِ اللّ ِه كاَنتْ خُطُواتُهُ إِ ْحدَاها تَحُطّ خَطِيَئةً  ،والُخْرى تَرْفَعُ دَرَ َج ًة » رواه مسلم .
ِلَي ْقضِيَ فَرِي َ
 -1055وعن ُأبَيّ بن ك ْعبٍ رضيَ اللّه عنه قال  :كانَ ر ُج ٌل مِ َن الَْنصَارِ ل َأعْلم أَحدًا َأبْع َد مِنَ السْجِد
ت ل تُخْ ِطئُهُ صَلةٌ  ،فَقي َل له  :لو اشتَريْتَ ِحمَارًا ِلتَرْ َكبَهُ ف الظّلْمَاءِ وف ال ّر ْمضَاءِ قالَ  :ما
ِمنْهُ  ،وَكَانَ ْ
يَسُرّن َأنّ َمنْزل إِل جْنبِ الَسْجدِ ِ ،إنّي أُريدُ َأنْ يُكتَب ل مَمْشاي إِل السْجِدِ  ،وَرجُوعِي إِذا رَ َج ْعتُ إِل
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :قَدْ َجمَع اللّه لكَ ذَلكَ كُلّه » رواه مسلم .
صلّى ا ُ
َأهْلي  .فقالَ رسولُ اللّهِ َ
ت الِبقَاعُ َحوْ َل السْجِد َ ،فأَرا َد َبنُو َسلِ َمةً َأنْ يْنتقلُوا قُرْ َ
ب
 -1056وعن جابرٍ رضيَ اللّه عنهُ قال  :خََل ِ
ب الَسْجِد ؟
ل عََليْ ِه وسَلّم فقالَ لم  « :بََلغَن َأّنكُ ْم تُريدُونَ أَن َتنَْتقِلُوا ُقرْ َ
صلّى ا ُ
الَسْجِد َ ،فبََلغَ ذلكَ النبّ َ
قالوا  :نعم يَا رَسولَ اللّهِ قَدْ أَرَدنَا ذَلكَ  ،فقالَ َ « :بنِي سَل َمةَ ديارَكُ ْم ُت ْكتَبْ آثارُكُمْ  ،ديارَكُ ْم ُتكَْتبْ
آثارُكُ ْم » فقالوا  :ما يَسُ ّرنَا أَنّا ُكنّا تَحَوْلنَا  :رواه مسلم  ،وروى البخاري معناه من رواية أنَس .

ل عََليْ ِه وسَلّم ِ« :إنّ َأعْظَم الناس
 -1057وعنْ أَب موسى رضيَ اللّه عنه قالَ  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
أَجرًا ف الصّلةِ َأبْعَ ُدهُمْ إِليْها مْشًى َفَأبْعَ ُدهُ ْم  .والّذي َيْنتَظ ُر الصّلةَ حتّى يُصلّيها مَ َع الِمامِ َأعْظَمُ أَجرا مِنَ
الذي يُصلّيها ثُ ّم َينَا ُم » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :بشّروا الَشَائِيَ ف الظّلَمِ إِل
 -1058وعن بُرَي َدةَ رضي اللّه عنه عن النِّبيّ صَلّى ا ُ
السَاجِ ِد بِالنور التّا ّم َي ْومَ القِيا َمةِ » رواه أبو داود والترمذي .
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :أَل أَدُّلكُ ْم عَلى مَا
صلّى ا ُ
 -1059وعن أب هريرةَ رضيَ اللّ ُه عنهُ أَنّ رسول اللّهِ َ
غ الْوُضُو ِء عَلى
يْحُو اللّ ُه بِ ِه الَطَايَا َ ،ويَرَْف ُع بِهِ الدّرَجَاتِ ؟ قَالُوا  :بَلى يا رسولَ اللّهِ  .قَالَِ « :إسْبا ُ
ط » رواه
الَكَا ِرهِ  ،وَ َكثْ َرةُ الُطَا إِل الَسَا ِجدِ  ،وَاْنتِظَا ُر الصّل ِة بعْد الصّلةِ  ،فَذِلكُمُ الرّباطُ  ،فَذلكُمُ الرّبا ُ
مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :إِذا َرَأيْتُمُ الرّ ُج َل
 -1060وعن أَب سعي ٍد الدْرِيّ رضيَ اللّ ُه عنهُ عنِ النبّ صَلّى ا ُ
َي ْعتَا ُد الَسَاجِد فاشْهدُوا لَ ُه بِا ِليَانِ » قال اللّه عزّ وجلّ ِ { :إنّمَا َيعْمُ ُر مَسَا ِجدَ اللّ ِه مَنْ آمَن بِاللّ ِه واْليَومِ
الخِرِ } الية  .رواه الترمذي وقال  :حديث حسن .
 -190باب فضل انتظار الصلة
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قالَ  « :ل يَزَالُ أَحَدُ ُكمْ ف
 -1061عنْ أَب هريرةَ رضيَ اللّه عنهُ أَنّ رسولَ اللّهِ َ
حبِسُهُ  ،ل يَ ْمَنعُهُ َأنْ َيْنقَِلبَ إِل َأهْلِهِ إِلّ الصّل ُة » متفقٌ عليه .
صلَ ُة تَ ْ
صَل ٍة مَا دَامتِ ال ّ
صلّهُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :الَلئِ َك ُة ُتصَلّي عَلَى أَحَدِكُ ْم مَا دَامَ ف ُم َ
 -1062وعنه َأنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
صلّى فِي ِه مَا ْل ُيحْدِثْ َ ،تقُولُ  :الّلهُ ّم اغْفِرْ لَهُ  ،الّل ُهمّ ارْحَمْ ُه » رواه البخاري .
الّذي َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم أَخّرَ َليَْل ًة صل َة اْلعِشَاءِ إِل شَطْرِ الّليْ ِل
 -1063وعن أَنس رضيَ اللّه عنهُ أَنّ رسولَ اللّهِ َ
صلّى فقال  « :صَلىَّ النّاسُ وَرَقَدُوا وَل ْم تَزَالُوا ف صَل ٍة ُمنْذُ اْنتَظَ ْرتُموها » رواه
ثُمّ أَ ْقبَ َل عََلْينَا بوَ ْجهِهِ َبعْدَ ما َ
البخاري .

 -191باب فضل صلة الماعة
ل عََليْهِ وسَلّم قال « :صَلةُ الَمَا َعةِ أَفضَلُ
صلّى ا ُ
 -1064عن ابنِ عمَر رضي اللّه عنهما َأنّ رسولَ اللّه َ
سبْ ٍع َوعِشْرِينَ درَ َج ًة » متفقٌ عليه .
مِنْ صَل ِة الفَذّ بِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :صَلةُ الرّجُلِ ف
 -1065وعن أَب هريرة رضيَ اللّه عنهُ قال  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ضأَ َفأَحْسَ َن اْلوُضُوءَ
ف عَلى صلتِهِ ف َبيْتِهِ وف سُوقِهِ خسا َوعِشْرينَ ضِعفًا  ،وذلكَ َأنّهُ إِذا َتوَ ّ
ضعّ ُ
جَماعةٍ تُ َ
ت عَنْه بَا
خرِجُه إِ ّل الصّلةُ  ،لَ ْم يَخْطُ خَطْوةً إِلّ رُِف َعتْ لَه بَا دَرَ َجةٌ  ،وَحُ ّط ْ
ثُمّ خَ َرجَ إِل الَسْجِدِ  ،ل يُ ْ
صلّه  ،مَا لَ ْم ُيحْدِثْ َ ،تقُولُ  :الّلهُمّ صَ ّل عََليْهِ ،
خَطِيَئةٌ  ،فَإِذا صَلى لَ ْم تَزَ ِل الَلئِكَة تُصَلّي عََليْ ِه مَا دَامَ ف ُم َ
الّلهُ ّم ارحَمْهُ  .وَل يَزَالُ ف صَل ٍة مَا انْتَ َظ َر الصّلةَ » متفقٌ عليه  .وهذا لفظ البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم َرجُلٌ أَعمى فقال  :يا رسولَ اللّهِ َ ،ليْس ل قَائِ ٌد يقُودُن
 -1066وعنهُ قالَ َ :أتَى النبّ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم أَن يُرَ ّخصَ لَهُ َفُيصَليّ ف بيْتِهِ َ ،فرَخّص لَهُ  ،فَلَمّا وَلّ
جدِ  ،فَسأَلَ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
إِل الَسْ ِ
َدعَاهُ فقال له  :ه ْل تَسْ َم ُع النّدَا َء بِالصّلةِ ؟ » قال َ :نعَمْ  ،قال َ « :فأَ ِجبْ » رواه مسلم .
 -1067وعن عبدِ اللّهِ وَقِي َل  :عَمْرِو بْ ِن قْيسٍ العرُوف بابنِ ُأ ّم مَ ْكتُوم ا ُلؤَ ّذنِ رضيَ اللّه عنهُ َأنّهُ قَالَ  :يا
ل عََليْ ِه وسَلّم « :تَسْمَعُ َحيّ عَلى
سبَاعِ  .فقال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
رسولَ اللّه ِإنّ الَدِيَنةَ كَث َيةُ ا َلوَامّ وَال ّ
ل».
حّيهَ ً
الصّلةِ َ ،ح ّي عَلى الفَلحِ َ ،ف َ
رواه أبو داود بإسناد حسن  .ومعن َ « :حّي َهلً »  :تعال .
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ « :وَالّذِي َنفْسِي بِي ِدهِ َلقَدْ
صلّى ا ُ
 -1068وعن أب هريرةَ رضي اللّه عنهُ أَنّ رسولَ اللّهِ َ
حتَطَب  ،ثُمّ آ ُم َر بالصّلةِ َفيُؤ ّذنَ َلهَا  ،ثُمّ آمُرَ رَ ُجلً َفيُؤ ّم النّاسَ ثُمّ ُأخَالِفَ إِل
هَمَمْت أَن آ ُمرَ بَ َطبٍ َفُي ْ
ِرجَا ٍل فأُ َح ّرقَ عََلْيهِ ْم بيوتم» متف ٌق عليه .
ظ عَلى
 -1069وعن ابنِ مسعودٍ رضي اللّه عنهُ قال  :مَ ْن َسرّه أَن يَ ْلقَي اللّه تعال غدًا مُسْلِمًا َف ْليُحَافِ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم سُنَ َن الُدَى َوِإّنهُ ّن مِن ُسنَنِ
صلّى ا ُ
َهؤُلءِ الصّلَوات َحْيثُ يُنادَي بنّ  ،فَِإنّ اللّ َه شَ َرعَ ِلَنِبيّكم َ
الُدى  ،وَلَو َأنّكُمْ صّليْتم ف بُيوتِكم كما ُيصَلّي هذا ا ُلتَخَلّف ف بَيتِهِ َلتَركتم ُسنّة َنِبيّكم  ،ولَو تَركتم ُسّنةَ

خلّف عَنها إِلّ منافق َمعْلُومُ الّنفَاق  ،وََلقَ َد كانَ الرّجُل يُؤتىَ بِهِ ُ ،يهَادَي
َنِبيّكم َلضََل ْلتُم  ،وَلقَد َرَأْيتُنَا وما يَتَ َ
بيْنَ الرّ ُجَليْنِ َحتّى ُيقَامَ ف الصّفّ .رواه مسلم .
صلَة
ل عََليْ ِه وسَلّم عَلّ َمنَا ُسنَ َن الُدَى َ ،وِإنّ مِن سُن ِن الُدَى ال ّ
وف روايةٍ له قال ِ :إنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ف السَجدِ الذي ُيؤَ ّذنُ فيه
ل عََليْهِ وسَلّم يقول  « :ما مِن
 -1070وعن أَب الدرداءِ رضي اللّه عنه قال  :سعت رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
شيْطَانُ َ .فعَلَيكُ ْم بِالَمَا َعةِ  ،فَِإنّمَا يأْكُلُ
حوَ َذ عََلْيهِمُ ال ّ
ثَلَثةٍ ف قَ ْرَي ٍة ول بَ ْد ٍو ل ُتقَامُ فِيه ُم الصّلةُ إِلّ قدِ ا ْستَ ْ
ال ّذْئبُ مِ َن الغَن ِم القَاصَِي َة » رواه أبو داود بإِسناد حسن .
ث على حضور الماعة ف الصبح والعشاء
 -192باب ال ّ
ل عََليْهِ وسَلّم يقولُ « :مَ ْن
صلّى ا ُ
 -1071ع ْن عثمانَ ب ِن عفانَ رضيَ اللّه عنهُ قالَ  :سعتُ رسولَ اللّه َ
صلّى الّليْل ُكلّهُ
صلّى العِشَاءَ ف جَـمَا َعةٍ َ ،ف َكأَنّما قا َم ِنصْف الّليْل َومَنْ صَلّى الصبْح ف جَمَا َعةٍ َ ،ف َكأَنّما َ
َ
» رواه مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم « :مَنْ
وف روايةِ الترمذيّ ع ْن عثمانَ ب ِن عفانَ رضي اللّه عنهُ قال  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َشهِ َد العِشَاءَ ف جَاعةٍ كان لهُ قِيامُ ِنصْفِ َليْلَة  ،ومَنْ صَلّى العِشَاءَ واْلفَجْر ف جَا َعةٍ ،كَانَ لَهُ َك ِقيَامِ َليْلَة »
قال التّرمذي  :حديثٌ حسن صحيحٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :وََلوْ يعْلَمُو َن مَا ف
صلّى ا ُ
 -1072وعن أَب هُريرة رضيَ اللّه عنهُ أَنّ رسولَ اللّهِ َ
صبْحِ َلتَ ْوهُما وَلَو حْبوًا » متفقٌ عليه  .وقد سبق بطوِلهِ .
العَت َمةِ وال ّ
ي مِ ْن صلة
ل عََليْهِ وسَلّم َ « :لْيسَ صَلةٌ َأثْقَ َل عَلَى ا ُلنَافِق َ
 -1073وعنهُ قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
الفَجْرِ وَالعِشا ِء وََلوْ َيعَْلمُونَ ما فِيهما َلَتوْهُما وََلوْ حْبوًا » متفق عليه .

 -193باب المر بالحافظة على الصلوات الكتوبات
والنهي الكيد والوعيد الشديد ف تركهنّ
قال اللّه تعال { :حافظوا على الصلوات والصلة الوسطى } .
وقال تعال { :فإن تابوا ،وأقاموا الصلة ،وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } .
ي الَعْمَالِ أَفْضَلُ
ل عََليْهِ وسَلّم :أَ ّ
صلّى ا ُ
 -1074وعن ابنِ مسعودٍ رضي اللّه عنهُ قالَ َ :سأَلتُ رسولَ اللّهِ َ
؟ قال  « :الصّلةُ على وَ ْقتِها » قلتُ  :ثُمّ أَيّ ؟ قال  « :بِ ّر الوَالِ َديْنِ » قَلتُ  :ثُمّ أَيّ ؟ قال  « :الهادُ ف
َسبِيلِ اللّهِ » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم ُ« :بنِ َي ا ِلسَلمُ على
 -1075وعن ابنِ عمرَ رضيَ اللّه عنهما قال  :قالَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
خَ ْمسٍ  :شَها َدةِ َأنْ ل إِلهَ إِلّ اللّه  ،وأَ ّن مُحمدا رسولُ اللّهِ  ،وإِقامِ الصّلةِ َ ،وإِيتاءِ الزّكاةِ  ،وَحَ ّج الَبيْتِ ،
ص ْومِ رَمضانَ » متفقٌ عليه .
وَ َ
ل عََليْهِ وسَلّم ُ « :أمِرْتُ َأنْ أُقاتِ َل الناسَ حتّى يَشْهدُوا أَنْ ل إِله
 -1076وعنهُ قال  :قالَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ك عَصمُوا ِمنّي دِماءَهُمْ
صلَة  ،وُي ْؤتُوا الزّكاةَ َ ،فإِذا َفعَلُوا ذل َ
حمّدًا رسولُ اللّهِ َ ،وُيقِيمُوا ال ّ
إِلّ اللّه َوأَ ّن مُ َ
َوَأ ْموَالَهمْ إِلّ ب ّق الِسلمِ  ،وَحِسَاُبهْم على اللّهِ » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم إِل اليَمن فقال ِ« :إنّكَ تأْت
 -1077وعن معاذٍ رضي اللّه عنهُ قال  :بعَثن رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َق ْومًا منْ َأهْ ِل الكتاب  ،فَا ْد ُعهُمْ إِل َشهَادةِ َأنْ ل إِله إِلّ اللّه  ،وَأنّي رسولُ اللّه  ،فَِإ ْن هُمْ أَطاعُوا لِذلكَ ،
خسَ صَلواتٍ ف ك ّل َي ْومٍ وَليَْلةٍ ،فَِإنْ هُمْ َأطَاعُوا لِذلكَ  ،فَأعْلِمهُم َأنّ
َفَأعْلِمهُم َأنّ اللّه تَعال ا ْفتَرَض عََلْيهِمْ ْ
اللّه َتعَال ا ْفتَرَض عَلْيهِمْ صَدقة ُتؤْخَ ُذ مِنْ أَ ْغنِيائِهم َفتُر ّد عَلى ُفقَرائِهم َ ،فِإنْ هُمْ َأطَاعُوا لِذلَكَ  ،فَِإيّاكَ وكَرائِم
َأمْوالِهم وَاتّقِ َدعْوة َالظْلُومِ  ،فَِإنّهُ َلْيسَ َبْيَنهَا وبيْنَ اللّهِ ِحجَابٌ » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقولُ ِ « :إ ّن َبيْنَ الرّجُلِ
 -1078وعن جابرٍ رضي اللّه عنهُ قال  :سعتُ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
َوَبيْنَ الشّ ْركِ وال ُكفْ ِر تَ ْركَ الصّل ِة » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :العهْ ُد الذي بْينَنا وَبيَْنهُمْ
 -1079وعن بُ َريْ َدةَ رضي اللّه عنهُ عن النبّ صَلّى ا ُ
الصّلةُ  ،فمنْ تَرَ َكهَا فَقدْ َكفَ َر » رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

صلّى
ب ُمحَمّدٍ َ
 -1080وعن شقِيق ب ِن عبدِ اللّ ِه التابعيّ ا ُلّتفَقِ على جَللتهِ رَحِمهُ اللّه قال  :كانَ أَصْحا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم ل يرو َن َشيْئا مِ َن ا َلعْما ِل تَرْكُهُ ُكفْ ٌر َغيْ َر الصّلةِ.رواه الترمذي ف كتاب الِيان بإِسنادٍ
اُ
صحيحٍ.
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ« :إنّ َأوّل ما يُحاس ُ
ب
 -1081وعن أَب هُريْرةَ رضي اللّه عنهُ قالَ  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
صلُحت َ ،فقَدْ أَفَل َح َوأَنح  ،وإن فَسدتْ َ ،فقَدْ خَابَ وخَسِر ،
بِ ِه العبْ ُد َيوْم القِيامةِ م ْن عَملِ ِه صلتُهُ  ،فَِإنْ َ
ب  ،عَزّ وجلّ  :انظُروا هَلْ ِل َعبْدِي م ْن تَ َطوّع َ ،فيُكَمّ ُل با ما اْنتَقَص
فَِإ ِن انْتقَص مِنْ فِريضتِ ِه َشيْئا  ،قال الرّ ّ
ضةِ ؟ ثُ ّم تكو ُن سَائِرُ أَعمالِهِ عَلى هذا » رواه الترمذي وقال حديث حسن .
مِ َن الفَرِي َ
 -194باب فض ِل الصفّ الوّلِ
والم ِر بإتامِ الصفوفِ ا ُللِ  ،وتسويِتها  ،والتراصّ فيها
ل عََليْ ِه وسَلّم َفقَالَ :
ج عََلْينَا َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1082عَن جابِ ِر بْنِ سُرةَ  ،رضي اللّه عْنهُمَا  ،قَالَ  :خَر َ
ف َتصُفّ اللئِك ُة عِند ربّها ؟ قال
ف اللِئ َكةُ ِعنْدَ َرّبهَا ؟ » َفقُ ْلنَا  :يا رسُولَ اللّ ِه وَ َكيْ َ
صفّونَ كما ُتصُ ّ
« أَل تَ ُ
ف الُو َل  ،ويَتَراصّونَ ف الصفّ» رواه مسلم .
ُ « :يتِمّونَ الصّفو َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال « :لوْ يعلَ ُم الناسُ ما ف
ضيَ اللّه عنْهُ  ،أَنّ َرسُول اللّه َ
 -1083وعن أَب هُريْرة  ،رَ ِ
سَتهِمُوا عََليْ ِه ل ْستَهمُوا » متفقٌ عليه .
ف الَوّلِ  ،ثُم َلمْ يِدُوا إِلّ َأنْ يَ ْ
النّدَاءِ وَالصّ ّ
ل عََليْهِ وسَلّم َ « :خيْرُ صُفوفِ الرّجالِ َأوُّلهَا  ،وشرّها آ ِخ ُرهَا
 -1084و َعنْهُ قَالَ  :قَالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
وخْيرُ صُفوفِ النّسَاءِ آ ِخرُها  ،وَش ّرهَا َأوُّلهَا » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  :رأَى ف أَصْحابِهِ
 -1085وعن أب سعِيد الُدْرِيّ رضيَ اللّه عنهُ َ ،أنّ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
تأَخّرا  ،فقَالَ َلهُمْ  « :تقَ ّدمُوا فأَتّوا بِي  ،وَلَي ْأتَ ّم بِكُ ْم مَ ْن َبعْدَكُم  ،ل يزالُ َق ْو ٌم َيَتأَخّرُونَ حَت يُوخّ َرهُمُ اللّه
» رواه مسلم .

ل عََليْ ِه وسَلّم يَمْس ُح مَناكَِبنَا ف
 -1086وعن أَب مسعودٍ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،قال  :كانَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ختَلِفَ ُقلُوبُكُمْ  ،لِيلِين ِمْنكُم أُولُوا الَحْلمِ والنّهَى  ،ثّ الذينَ
الصّل ِة  ،ويقُولُ  « :اسْتوُوا ول تَختلِفوا فتَ ْ
يلُونَه ْم  ،ثُمّ الذِين يَلُونَه ْم » رواه مسلم .
صفُوَفكُمْ  ،فَإنّ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :سوّوا ُ
 -1087وعن أَنسٍ رضي اللّه عنْهُ قال  :قال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ف مِ ْن تَما ِم الصّلةِ » متفقٌ عليه .
سوِيةَ الصّ ّ
تَ ْ
ف مِن إِقَامة الصّلةِ » .
وف رواية البخاري  « :فإ ّن تَسوَِي َة الصّفُو ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم ِبوَ ْجهِهِ فقَالَ « :أَقِيمُوا
صلّى ا ُ
 -1088و َعنْهُ قال  :أُقِي َمتِ الصّلةُ  ،فأَقبَل عَلينَا رسُولُ اللّهِ َ
ي بَِلفْظِهِ  ،ومُسْلِمٌ ب ْعنَاهُ .
صفُوَفكُ ْم وتَراصّوا  ،فَإنّي أَراكُ ْم مِ ْن َورَاءِ َظهْرِي » رواهُ البُخَار ّ
ُ
ق مَن ِكبَهُ بِمنْ ِكبِ صا ِحبِ ِه وقَ َدمِه ِبقَدمِهِ » .
وف ِروَايةٍ للبُخَارِيّ  :وكَانَ أَح ُدنَا يَ ْل َز ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقولُ :
َ -1089وعَ ِن النّعْمَانِ ب ِن بشيٍ  ،رضيَ اللّه عنهما  ،قال  :سعتُ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
صفُوَفكُمْ َ ،أوْ ليُخَاِلفَنّ اللّه بَيْنَ وجُو ِهكُمْ » متف ٌق عليه .
« َلتُسوّنّ ُ
سوّي بَا
صفُوفَنَا  ،حتّى كأَنّما يُ َ
سوّي ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم كا َن يُ َ
وف روايةٍ لسلمٍ َ :أنّ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
القِدَاحَ َ ،حتّى َرأَى أنّا قَد َعقَ ْلنَا َعنْهُ  .ثُمّ َخرَج َيوْما َفقَامَ َحتّى كَادَ يُ َكبّرُ َ ،ف َرأَى رجُل بَادِيا ص ْد ُرهُ مِنَ
صفُوفَكُمْ َ ،أوْ َليُخَاِلفَنّ اللّه بيْنَ وجُوهكُمْ» .
الصّفّ فقالَ  « :عِبَادَ اللّهِ َ ،لتُسَ ّونّ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،يَتخلّلُ
 -1090وع ِن البَاءِ بنِ عازبٍ  ،رضي اللّه عنهما  ،قالَ  :كانَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ختَِلفَ قُلُوُبكُمْ » وكَانَ
ختَِلفُوا َفتَ ْ
ف مِ ْن نَا ِحَيةٍ إِل نَا ِحَيةٍ  ،يَمسَحُ صُدُو َرنَا َ ،ومَنا ِكبَنَا  ،ويقولُ  :ل تَ ْ
الصّ ّ
ف ا ُلوَلِ » رواه أبو داود بإِسناد حَسَنٍ .
صفُو ِ
َيقُولُ  :إن اللّه َومَلِئكَتَ ُه ُيصَلّونَ على ال ّ
صفُو َ
ف
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قالَ « :أَقِيمُوا ال ّ
 -1091وعَن ابن عُمرَ رضيَ اللّه عنهما  ،أَنّ رسولَ اللّهِ َ
صفّا
وَحَاذُوا َبيَ النَاكِب ،وسُدّوا الَلَلَ ،وَلِينُوا ِبَأيْدِي إِ ْخوَاِنكُمْ  ،وَل تَذَرُوا َفرُجَاتٍ للشيْطانِ ،ومَنْ وصَلَ َ
صفّا َقطَعهُ اللّه » رواه أبو داود بإِسناد صحيحٍ.
صلَهُ اللّه َ ،ومَنْ قَطَعَ َ
وَ َ

صفُوَفكُمْ  ،وَقَاربُوا
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال  « :رُصّوا ُ
 -1092وعَنْ أَنسٍ رضيَ اللّه َعنْهُ أَنّ رسولَ اللّهِ َ
ف»
شيْطَا َن يَدْ ُخلُ منْ َخلَ ِل الصّفّ  ،كأنّها الَذَ ُ
َبْينَها  ،وحاذُوا بالَعْناق َ ،فوَالّذِي َنفْسِي بيَ ِدهِ ِإنّي لَرَى ال ّ
حديث صحيح رواه أبو داود بإِسناد على شرط مسلم .
ف » باءٍ مهملةٍ وذا ٍل معجم مفتوحتي ث فا ٌء وهي َ :غنَ ٌم سُودٌ صغا ٌر َتكُو ُن بِاْليَمنِ .
« الذَ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :أَتّوا الصّفّ الق ّدمَ  ،ثُ ّم الّذي يلِيهِ  ،فَمَا كَانَ
 -1093وعنهُ َأنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
مَ ْن ن ْقصٍ َف ْلَيكُنْ ف الصّفّ ا ُلؤَخّ ِر » رواه أبو داود بإِسناد حسن .
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :إنّ اللّه وملئِ َكتَهُ
 -1094وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ختَلَفٌ ف ت ْوثِيقِهِ .
يُصلّونَ على ميامِن الصّفوف » رواه أبو داود بإِسناد عَلى شرْطِ مُسْلِمٍ  ،وفيهِ رج ٌل مُ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم أَحْببْبنَا أَنْ
صلّى ا ُ
صلّينَا َخلْفَ رسولِ اللّه َ
 -1095وعَ ِن الباءِ رضيَ اللّه َعنْهُ قال ُ « :كنّا إِذا َ
َنكُو َن عَ ْن يَمِينِهِ  ،يُقبِلُ علَينا ِبوَ ْجهِهِ  ،فَس ِم ْعتُ ُه يقول  « :رَبّ ِقنِي عذَابَكَ َي ْو َم َتبْ َعثُ َأوْ َتجْمَعُ عبَا َدكَ »
رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم « :وسّطُوا الِمامَ ،
ضيَ اللّه عنْهُ  ،قال  :قالَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1096وعَنْ أَب هُريرةَ ر ِ
َوسُدّوا الََللَ » رواه أبو داود .
ضلِ السَننِ الراتِبِة مَ َع الفَرَائِضِ
ب فَ ْ
 -195با ُ
وبيا ِن َأقَ ّلهَا وأَكْمَلِها وما بيَنهُما
صلّى
 -1097عنْ ُأمّ الؤ ِمنِيَ ُأمّ حبِيَبةَ َرمْل َة بِنتِ أَب سُفيانَ رضيَ اللّه عنهما  ،قَالتْ  :سَ ِمعْتُ رسولَ اللّه َ
ضةِ ،
ل عََليْ ِه وسَلّم يقولُ  «:مَا مِ ْن عبْ ٍد مُسْلِم ُيصَلّي للّ ِه َتعَال كُ ّل َي ْو ٍم ثِْنَتيْ عشْرةَ رَ ْك َع ًة تَطوعا َغيْرَ الفرِي َ
اُ
لّنةِ َ ،أوْ  :إِ ّل ُبنِي لَ ُه بيتٌ ف الّنةِ» رواه مسلم .
إِ ّل َبنَى اللّه ل ُه َبيْتا ف ا َ
ل عََليْهِ وسَلّم رَ ْك َعَتيْنِ َقبْ َل
صّلْيتُ مَعَ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1098وعَ ِن ابنِ عُمَر رَضيَ اللّه عْنهُما  ،قالَ َ :
ال ّظهْرِ َ ،ورَ ْكعََتيْ ِن َبعْ َدهَا  ،ورَ ْكعَتيْ ِن َبعْدَ الُمُعةِ  ،ورَكْعتيْنِ َبعْد الغرِبِ  ،وركْعتيْ ِن بعْد العِشَاءِ.متف ٌق عليه .

ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :بيْنَ كُلّ
ضيَ اللّه عنهُ  ،قال  :قالَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1099وع ْن عبدِ اللّهِ بن ُمغَفّلٍ ر ِ
أَذاَنيْنِ صَلةٌ  ،بيْنَ كلّ أَذَانيْنِ صَلةٌ َ ،بيْنَ كُلّ أَذَاَنيْنِ صَل ٌة » وقالَ ف الثَالثَة « :لَنْ شَا َء » متفقٌ عليه .
الُرَادُ بالَذَانَيْن  :الَذَانُ وَالِقَامةُ .
 -196باب تأكيد ركعت سّنةِ الصبح
ل عََليْ ِه وسَلّم كانَ ل ي َدعُ أَرْبعا َقبْلَ ال ّظهْرِ ،
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عْنهَا َ ،أ ّن الّنِبيّ َ
 -1100عن عائشةَ ر ِ
ورَ ْك َعَتيْنِ قبْلَ الغَدَاةِ .
رواه البخاري .
جرِ خيْرٌ مِنَ الدّنيا ومَا فِيها » رواه مسلم
ل عََليْهِ وسَلّم قالَ  « :رَكْعتا الف ْ
 -1102وَعنْها عَ ِن النب صَلّى ا ُ
.
ل مِنَ ال ّدنْيا جيعا » .
وف ورايةٍ َ« :لهُمَا أَحب إِ ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم أَ نّهُ َأتَى
صلّى ا ُ
 -1103وعنْ أَب عبدِ اللّ ِه بِللِ بنِ َربَاحٍ رضيَ اللّه عنْهُ ُ ،مؤَ ّذنِ رسولِ اللّهِ َ
شةُ بِللً بَِأمْ ٍر َسأَلَتهُ َعنْهُ حَت أَصبَحَ
ت عَائ َ
شغَل ْ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ِليُؤ ِذنَه ِبصَلةِ الغدَاةِ  ،فَ َ
َرسُولَ اللّهِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فلما َخرَج
خرُجْ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
جِدّا َ ،فقَامَ بِللٌ فَآذنَهُ بِالصّل ِة  ،وتَابَعَ أَذَانَهُ َ ،فلَم يَ ْ
شةَ َشغََلتْ ُه ِبأَمْ ٍر َسأََلتْهُ عنْهُ حت أَصبحَ جدّا  ،وَأنّهُ أَب َطَأ عَلَيهِ بالُروجِ َ ،فقَال
صلّى بِالنّاسِ َ ،فأَخبَرهُ أَ ّن عائ َ
حتَ
صبَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِن ُكنْتُ رَ َك ْعتُ ركعت الفَجْ ِر » فقالَ :يا رسول اللّهِ ِإنّك أَ ْ
َيعْن النب صَلّى ا ُ
جِدّا ؟ فقالَ«:لوْ أَصبَحتُ أَ ْكثَ َر مِما أَصبَحتُ  ،لرَكعُْتهُما  ،وأَحْسْنُتهُمَا َوأَجَ ْلُتهُمَا»رواه أَبو داود بإِسناد
حسن .
 -197باب تفيف ركعت الفجر
وبيان ما يقرأ فيهما  ،وبيان وقتهما
ل عََليْ ِه وسَلّم كا َن ُيصَلي رَكْعَتيْنِ َخفِي َفتَيْ ِن َبيْ َن النّدَاءِ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعْنهَا َأ ّن الّنبِيّ َ
 -1104ع ْن عائشةَ رَ ِ
وَالِقَامةِ مِن صَلة الصّبْحِ ُ .مّتفَ ٌق عليه .
خ ّففُهمَا حت أَقُولَ :هَل ق َرَأ فيهما ِبُأمّ القُرْآنِ؟،
وف روايةٍ لمَاُ :يصَلّي رَكعتَي الفَجْرَِ ،فيُ َ

خ ّففُهما .
س َع الَذَا َن ويُ َ
جرِ إِذَا ِ
وف رواي ٍة لُسْلِ ٍم  :كان ُيصَلّي رك َعتَي الفَ ْ
جرُ .
وف روايةٍ  :إِذا طَلَع الفَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم كانَ إِذا أَ ّذنَ ا ُلؤَ ّذنُ للصّبحِ َ ،وبَدَا
صلّى ا ُ
صةَ رضِي اللّه عْنهَا أَنّ رسولَ اللّهِ َ
 -1105وعَنْ حف َ
الصّبحُ  ،صلّى ركعتيْن خَفيفتيِ  .متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم إذا طَلَ َع الفَجْر ل يُصلي إِلّ رَ ْكعَتيْنِ خَفيفَتيْنِ.
صلّى ا ُ
وف روايةٍ لسلمٍ  :كانَ رسولُ اللّه َ
ل عََليْهِ وسَلّم يُصلّي مِنَ الّليْ ِل مْثنَى
 -1106وعَنِ ابن عُمرَ رَضِي اللّه عَنْهما قال  :كانَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
مْثنَى  ،ويُوتِر برَ ْك َعةٍ مِن آخِرِ الّليْ ِل  ،وُيصَلّي الرّكعَتيِ َقبْل صَل ِة الغَداةِ  ،وَكََأنّ الذَانَ بأُ ُذَنيْهِ  .متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم كانَ يَقْ َرأُ ف رَ ْك َعتَي اْلفَجْرِ
ضيَ اللّه َعنْهمَا َأنّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1107وعَنِ اب ِن عباسٍ رَ ِ
ف الول ِمنْهُمَا  { :قُولُوا آ َمنّا بِاللّ ِه ومَا ُأنْزِلَ إِليْنَا } اليةُ الت ف البقرة  ،وف الخِ َر ِة مِنهما  { :آمَنّا
بِاللّ ِه وَا ْشهَ ْد ِبأَنّا مُسلمُو َن } .
وف روايةٍ  :ف الخرةِ الت ف آ ِل عِمرانَ َ { :تعَاَلوْا إِل َكلِ َم ٍة َسوَاءٍ َبْينَنا َوَبيُْنكُ ْم } رواها مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم ق َرأَ ف رَ ْك َعَتيِ اْلفَجْرِ { :قُ ْل يَا
 -1108وعنْ أَب هُريرةَ رَضِي اللّه عَنْهُ َأنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
َأّيهَا الْكَافِرُونَ } و { ُق ْل ُهوَ اللّه أَ َحدٌ } رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم َشهْرا يقْ َرأُ ف الرّ ْكعَتيْ ِن
ضيَ اللّه عنهُما  ،قال  :رم ْقتُ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
 -1109وعنِ ابنِ عمر ر ِ
َقبْ َل اْلفَجْرِ  { :قُ ْل يَا َأيّهَا الكَافِرُونَ } ،و { :قل ُهوَ اللّه َأحَ ٌد }  .رواهُ الترمذي وقال  :حديثٌ حَسَنٌ .
 -198باب استحباب الضطجاع بعد بعد ركعت الفجر
ج َد بالليل أم ل
على جنبه الين والثّ عليه سواء كان ت ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم إذا صلّى رَ ْكعَت اْلفَجْرِ ،
صلّى ا ُ
 -1110ع ْن عائِشَةَ رَضِي اللّه عنهَا قالَت  :كانَ النّبّ َ
اضْطَجع على ِشقّهِ ا َليْمنِ  .رواه البخاريّ .

غ مِ ْن صلة الْعشَاءِ إل الْفجْ ِر
ل عََليْ ِه وسَلّم يُصَلّي فيما بيْنَ َأنْ يفْ ُر َ
صلّى ا ُ
 -1111وَعْنهَا قَاَلتْ  :كانَ النبّ َ
ج ِر  ،وتَبيّنَ لَهُ
إ ْحدَى عَشْ َرةَ رَكْعةً يُسَلّ ُم بيْنَ كُلّ ركعَتيْ ِن  ،ويُوتِ ُر ِبوَا ِح َدةٍ  ،فَإذا سَ َكتَ ا ُلؤَ ّذ ُن مِ ْن صلةِ اْلفَ ْ
اْلفَجْرُ  ،وَجا َءهُ ا ُلؤَ ّذنُ  ،قام فَرَكَعَ رَ ْكعَتيْن َخفِي َفتَيْنِ  ،ثُ ّم اضْ َطجَ َع عَلى ِشقّه ا َليْمَنِ  ،هكذا َحتّى يأِْتيَهُ
ا ُلؤَ ّذنُ للِقَا َمةِ  .رواه مُسِْلمٌ َ،.قوُْلهَا « :يُسلّ ُم بيْن كُلّ رَكْعَتيْن » هكذا هو ف مسل ٍم ومعناه  :بعْد كُلّ
رَكْعَتيْنِ .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :إِذا صَلّى أَحَدُكُمْ
صلّى ا ُ
 -1112وعنْ أَب هُريرةَ رضيَ اللّه عنهُ  ،قالَ  :قال رسولُ اللّهِ َ
ج ْع عَلى يِينِهِ » .
جرِ فَ ْليَضطَ ِ
ر ْك َعَتيِ الفَ ْ
صحِيحٌ .
َروَاه أَبو داود  ،والترمذي بأَسانِيدَ صحيحةٍ  .قالَ الترمذي  :حديثٌ حَسَنٌ َ
 -199باب سُنّة الظهر
ل عََليْ ِه وسَلّم ر ْكعََتيْنِ َقبْل
ت مَع رسولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1113عَنِ اب ِن عُ َمرَ  ،رَضيَ اللّه عنْهُما  ،قالَ  :صّلْي ُ
ال ّظهْرِ  ،ورَ ْكعَتيْنِ بع َدهَا  .متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم كان ل يدعُ أَرْبعا َقبْلَ ال ّظهْرِ  ،رواه
ضيَ اللّه عنْهَا َ ،أنّ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
 -1114وعَنْ عائِشَة رَ ِ
البخاريّ .
ل عََليْ ِه وسَلّم ُيصَليّ ف َبيْت َقبْلَ ال ّظهْر أَ ْربَعا  ،ث ْيرُجُ َفيُصل ّي
َ -1115وعَنها قالتْ  :كا َن النبّ صَلّى ا ُ
س  ،ثُمّ يدخُلُ َفيُصَليّ رَ ْك َعتَيْ  ،وَكانَ يُصل ّي بِالنّاسِ ا َلغْرِب  ،ثُ ّم يَدْ ُخلُ بيت َفيُصليّ رَ ْك َعتْيِ َ ،وُيصَليّ
بِالنّا ِ
س العِشاءَ  ،وَيدْ ُخ ُل َبيْت َفيُصليّ ر ْك َعَتيْنِ  .رواه مسلم .
بِالنّا ِ
ظ عَلى
ل عََليْ ِه وسَلّم « :منْ حَاف َ
ضيَ اللّه عنها قَاَلتْ  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1116وعن ُأمّ َحبِيَبةَ رَ ِ
أَ ْربَعِ ركعَاتٍ َقبْلَ ال ّظهْرِ َ ،وأَرْبعٍ َبعْ َدهَا َ ،حرّمهُ اللّه على النّا َر » .
رواه أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

ل عََليْ ِه وسَلّم كا َن ُيصَلّي أَرْبعا بعْدَ
ضيَ اللّه َعنْهُ َأنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1117وعَنْ عبدِ اللّهِ بن السائب ر ِ
أَن تَزول الشّ ْمسُ َقبْلَ ال ّظهْرِ  ،وقَالَ  « :إِّنهَا سَا َعةٌ ُت ْفتَحُ فِيهَا أَبوابُ السّمَاءِ  ،فأُ ِحبّ أَن يَصعَدَ ل فيها
عمَلٌ صَالِ ٌح » رواه الترمذي وقالَ  :حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم كانَ إِذا لَ ْم ُيصَلّ أَرْبعا قبْلَ الظهْرِ،
ضيَ اللّه عنْهَا َ ،أنّ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
شةَ رَ ِ
 -1118وعَنْ عَائِ َ
لهُ ّن بعْدَها .
صّ
َ
ي وَقَالَ  :حديثٌ حسنٌ .
َروَاهُ الترمذ ّ
 -200باب سُنّة العصر
ل عََليْ ِه وسَلّم يُصلّي َقبْ َل العَصْرِ
صلّى ا ُ
 -1119ع ْن عليّ بنِ أَب طَالبٍ رضي اللّه عنْهُ  ،قالَ  :كانَ النّب َ
أَ ْربَعَ رَكعَاتٍ َ ،ي ْفصِ ُل َبيَْنهُ ّن بِالتّسْلي ِم عَلى اللئِ َكةِ القربِيَ َ ،ومَ ْن تِب َعهُمْ مِنَ السِْلمِي وَالؤ ِمنِيَ  .رواه
الترمذي وقالَ  :حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،قالَ  « :رَحِمَ اللّه امْرَءا صلّى
ضيَ اللّه عْنهُمَا  ،ع ِن النّبّ صَلّى ا ُ
 -1120وعَن ابن عُمَرَ رَ ِ
قبْ َل ال َعصْرِ أَرْبعا » .
َروَاه أبو داود  ،والترمذي وقالَ  :حديثٌ حَسَنٌ .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم كانَ ُيصَلّي َقبْ َل العَصرِ
ضيَ اللّه عنهُ َ ،أنّ النبّ َ
 -1121وعنْ عليّ بن أَب طالبٍ  ،رَ ِ
رَ ْك َعَتيْنِ .
َروَاه أبو داود بإسناد صحيح .
 -201باب سُنّة الغرب بَعدَها وقبلَها
تقدم ف هذه البواب حديث ابن عمر (انظر الديث رقم  ، )1095وحديث عائشة (انظر الديث
رقم  )1112وها صحيحان أن النب صَلّى ال ّلهُ عَلَي ِه َوسَلّم كان يصلي بعد الغرب ركعتي.

ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ « :صَلّوا قَب َل الَغرِب
ضيَ اللّه عنهُ  ،عَ ِن النّبّ صَلّى ا ُ
َ -1122وعَنْ عَبْدِ اللّهِ ب ِن ُم َغفّلٍ رَ ِ
» قَالَ ف الثّالَثةِ  « :لَنْ شَا َء » رواه البخاريّ .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيْبتَدِرُونَ
 -1123وعن أَنسٍ رَضيَ اللّه َعنْه قالَ َ :لقَدْ َرَأْيتُ كِبارَ أَصحابِ رسولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
سوَارِيَ عندَ الغربِ  .رواه البخاري .
ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم رَكعَتيْنِ بع َد غُروبِ الشّمْس
صلّى ا ُ
 -1124وعَنْهُ قَالَ ُ :كنّا ُنصَلّي عَلى عَهدِ رسولِ اللّهِ َ
صلّهُمَا ؟ قال  :كا َن يَرانَا نُصَلّيهِمَا َفلَ ْم َي ْأمُ ْرنَا
ل عََليْ ِه وسَلّم َ
صلّى ا ُ
قَب َل الَغربِ  ،فقيلَ  :أَكانَ رسولُ اللّهِ َ
وَلَ ْم َيْنهَنا َ .روَاه مُسْلِمٌ .
سوَارِيَ َ ،فرَ َكعُوا رَك َعتْي ،
 -1125وعنه قَالَ ُ :كنّا بِالَدِيَنةِ فإِذا أَ ّذ َن ا ُلؤَ ّذنُ ِلصَلةِ الَغرِبِ  ،اْبتَدَرُوا ال ّ
صلّيتْ من كَث َر ِة مَ ْن ُيصَلّيهِما َ .روَا ُه مُسْلِمٌ .
سبُ أَ ّن الصّلةَ قدْ ُ
حَت إنّ الرّجُ َل الغَرِيبَ ليَد ُخلُ الَسجدَِ َفيَحْ َ
 -202باب سُنّة العشاء بَعدها وقبلها
ي َبعْ َد العِشَاءِ  ،وحديثُ عبدِ اللّهِ
ل عََليْهِ وسَلّم رَك َعتَ ِ
صلّى ا ُ
ت مَ َع الّنِبيّ َ
ث ابنِ عُمَرَ السّابقُ  :صَّلْي ُ
فيهِ حدي ُ
ب ِن ُم َغفّل  « :بَيْنَ كلّ َأذَانيْنِ صَلةٌ » متف ٌق عليه  .كما سبَقَ ( .انظر الديث رقم . )1096
 -203باب سُنّة المعَة
ل عََليْ ِه وسَلّم رَكعََتيْ ِن َبعْ َد الُ ُم َعةِ  .متف ٌق عليه .
ث ابنِ عُمرَ السّابِقُ َأنّهُ صلّى مَ َع الّنبِيّ صَلّى ا ُ
فِيهِ حدي ُ
صلّى أَحدُكُمُ
ل عََليْهِ وسَلّم « :إذا َ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ قالَ  :قال رسولُ اللّهِ َ
 -1126عنْ أَب هُريرةَ ر ِ
الُ ُم َعةَ  ،فَ ْلُيصَ ّل بعْ َدهَا أَرْبعا » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم كانَ ل يُصلّي َبعْ َد الُمُعـةِ حتّى
صلّى ا ُ
َ -1127وعَنِ اب ِن عُمرَ رَضِي اللّه عَْنهُمَا َأ ّن الّنِبيّ َ
َيْنصَرِف َفُيصَلّي رَ ْكعَتيْنِ ف َبْيتِهِ  ،رواه مسلم .

 -204باب استحباب جعل النوافل ف البيت
سواء الراتبة وغيُها والمر بالتحوّل للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلم
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :صلّوا َأيّها النّاسُ ف
ضيَ اللّه َعنْهُ َ ،أ ّن النّبّ صَلّى ا ُ
 -1128عَنْ زيدِ ب ِن ثابتِ ر ِ
ُبيُوتِكُمْ  ،فَإنّ أفضلَ الصّلةِ صلةُ الَرْءِ ف َبيْتِهِ إِلّ ال ْكتُوَبةَ » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ا ْجعَلُوا مِ ْن صلتِكُمْ ف
 -1129وعن اب ِن عُمَرَ رضي اللّه عْنهُما عَ ِن النِّبيّ صَلّى ا ُ
ُبيُوتِكُ ْم  ،ول َتتّخِذُوهِا ُقبُورا » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إذا َقضَى أَ َحدُكُ ْم صلتَهُ
 -1130وعَنْ جابرٍ رَضِي اللّه َعنْهُ قالَ  :قَالَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
جعَلْ ِلَبيْت ِه َنصِيبا مِنْ صَلتِهِ  ،فَإنّ اللّه جَاعِلٌ ف بيْتِ ِه مِ ْن صلتِهِ َخيْرا » رواه مسلم .
ف مسْجِ ِدهِ َ ،فلَي ْ
سأَلُهُ عَ ْن َشيْءٍ رَآهُ مِنْ ُه
 -1131وَعنْ عُمَر بْنِ عطاءٍ َأنّ نَافِ َع بْنَ ُحَبيْر أَرْسلَهُ إل السّائِب ابن أُ ْختِ نَمِ ٍر يَ ْ
ُمعَاوِيةُ ف الصّلةِ َفقَالَ  :نَعمْ صَّلْيتُ َمعَ ُه الُ ُم َعةَ ف القصُو َرةِ َ ،فلَمّا َسلّ َم الِمامُ  ،قُمتُ ف مقَامِي  ،فَصّلْيتُ
َ ،فلَما دَخل أَرْسلَ ِإلّ فقال  :ل َتعُ ْد لا فعَلتَ :إذا صّلْيتَ الُمُعةَ  ،فَل َتصِلْها حَت َتَتكَلّمَ َأوْ تْرُجَ  ،فَإنّ
خرُجَ.رواه مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم أَمرَنا بِذلكَ َ ،أنْ ل نُوصِ َل صل ًة بصلةٍ حتّى َنتَكَلّمَ َأوْ نَ ْ
صلّى ا ُ
رسولَ اللّهِ َ
 -205باب الثّ على صلة الوتر
وبيان أنه سُنة مؤكدة وبيان وقته
حتْمٍ َكصَلةِ ال ْكتُوَبةِ  ،ولكِ ْن سَنّ رسولُ اللّهِ صَلّى الُ
ضيَ اللّه َعنْهُ قالَ  :الوتِرُ َليْس ِب َ
 -1132عَ ْن عليّ رَ ِ
ب الْوتْرَ  ،فَأ ْوتِرُوا  ،يَا َأهْ َل اْلقُرْآنِ » .
ح ّ
عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :إنّ اللّه وِت ٌر يُ ِ
رواه أبو داود والترمذي وقَالَ  :حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْهِ وسَلّم مِنْ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عنْهَا  ،قَاَلتْ  :مِنْ كُلّ الليْلِ قَدْ َأ ْوتَر رسولُ اللّهِ َ
شةَ ر ِ
َ -1133وعَنْ عَائِ َ
حرِ  .متف ٌق عليه .
َأوّلِ الّليْلِ  ،ومَن َأ ْوسَطِهِ َ ،ومِنْ آخِ ِرهِ  .وَانْتَهى ِوتْ ُرهُ إل السّ َ

ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ « :اجْعلوا آ ِخ َر صلتِكُمْ
ضيَ اللّه عَنْهمَا  ،عَ ِن النّبّ صَلّى ا ُ
 -1134وعنِ اب ِن عُمرَ رَ ِ
بِالّليْ ِل ِوتْرا » متف ٌق عليه
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ َ« :أوْتِرُوا قبْلَ أَنْ
َ -1135وعَنْ أَب سعي ٍد الُدْرِيّ رضِي اللّه َعنْهُ َ ،أنّ النّبّ صَلّى ا ُ
صبِحُوا » رواه مسلم .
ُت ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم كا َن يُصلّي صَلتَ ُه بِالّليْ ِل  ،وهِي
صلّى ا ُ
 -1136وعن عائشةَ  ،رضيَ اللّه َعنْهَا َ ،أ ّن الّنبِيّ َ
ي يَدَيهِ  ،فَإذا ب ِقيَ ال ِوتْرُ  ،أَيقِظهِا َفَأوْترتْ  .رواه مسلم .
ضةٌ ب َ
ُم ْعتَرِ َ
وف روايةٍ له  :فَإذا َب ِقيَ الوترُ قالَ  « :قُومِي َفَأ ْوتِري يا عَائشةُ » .
ل عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :بَادِروا الصّبْ َح بال ِوتْرِ».
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عَنهمَا َ ،أ ّن النّبّ َ
 -1137وعَنِ ابن عُمَرَ رَ ِ
َروَاه أبو داود  ،والترمذي وقالَ  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :منْ خَاف َأنْ ل َيقُوم
 -1138وعَنْ جابرٍ رضِي اللّه عنْهُ  ،قَالَ  :قالَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
شهُودةٌ ،
مِنْ آخرِ الّليْلِ  ،فَليُوتِرْ َأوّلَهُ  ،ومنْ طمِع َأنْ يقُومَ آخِ َرهُ  ،فَليوتِرْ آخِر الّليْل  ،فِإ ّن صلة آ ِخرِ الّليْلِ م ْ
وذلكَ أَفضَ ُل » رواه مسلم .
 -206باب فضل صلة الضحى
وبيان أقلّها وأكثرها وأوسطها  ،والثّ على الحافظة عليها
ل عََليْ ِه وسَلّم بصِيا ِم ثَلَثةِ َأيّامٍ مِن كُلّ
 -1139عنْ أَب هُريرةَ رَضي اللّه عنْهُ  ،قال  :أوصَان خَليلي صَلّى ا ُ
شهر  ،ور ْكعَت الضّحَى  ،وَأنْ أُوتِرَ قَبل َأنْ أَرْقُد » متفقٌ عليه .
حبّ لن ل َيثِقُ بالستيقاظ آخر اللّيل فإ ْن وثق فآخر اللّيل أفضل.
ستَ َ
واليتار قبل النوم إنا يُ ْ

ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :يُصبِ ُح عَلى كُ ّل سُلمَى مِ ْن
 -1140وعَنْ أَب ذَر رَضِي اللّه عَنْهُ  ،عن النبّ صَلّى ا ُ
أَحدِكُمْ صدَقةٌ َ :فكُ ّل تَسبِيحة صدَقةٌ ،وكل تميدة صدقة  ،وكُل تَهليَلةٍ صدََقةٌ  ،وَكُ ّل تكبية صدَقةٌ  ،وأَمر
بالعْروفِ صدَق ٌة  ،ونيٌ ع ِن ا ُلنْكَرِ صدَق ٌة  ،ويُجْزِئ مِن ذلكَ ركْعتَانِ ير َك ُعهُما مِنَ الضحى » رواه مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم يصلّي الضّحَى
 -1141وعَنْ عائشةَ رضيَ اللّه َعنْها  ،قالتْ  :كانَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
أَرْبعا  ،ويزَيدُ ما شاءَ اللّه  .رواه مسلم .
ضيَ اللّه عنْها  ،قَالتْ  :ذ َهْبتُ إِل رسول اللّهِ صَلّى ا ُ
ل
 -1142وعنْ ُأمّ هانءٍ فاخِتةَ بنتِ أَب طالبٍ رَ ِ
غ مِ ْن غُسْلِهِ  ،صَلّى ثَمانَ رَكعاتٍ  ،وَذلكَ ضُحى  .متفقٌ
عََليْ ِه وسَلّم عا ٍم الفَتْحِ فَوج ْدتُه ي ْغتَسِلُ  ،فََلمّا فَ َر َ
عليه  .وهذا متصر لفظ إحدى روايات مسلم .
 -207باب  :تويز صلة الضحى من ارتفاع الشمس إل زوالا
والفضل أن تصلّى عند اشتداد الرّ وارتفاع الضحى
 -1143عن زيدِ بن أَرْقَم رَضِي اللّه عنْهُ َ ،أنّهُ َرأَى َقوْما ُيصَلّونَ مِ َن الضّحَى  ،فقال َ :أمَا َلقَدْ عَلِمُوا َأ ّن
ل عََليْهِ وسَلّم قالَ  « :صَلةُ الوّابِيَ حِيَ ت ْرمَضُ
صلّى ا ُ
الصّلةَ ف َغيْرِ ه ِذهِ السّا َعةِ أَ ْفضَ ُل  ،إنّ رسولَ اللّهِ َ
ال ِفصَالُ » رواه مسلم .
جعُ فَصيلٍ وهُو  :الصغي
« تَر َمضُ » بفتح التا ِء واليم وبالضاد العجمة  ،يعن  :شدة الرّ  « .والفِصالُ ْ
مِ َن ا ِلبِلِ .
 -208باب الثّ على صلة تية السجد
وكراهية اللوس قبل يصلي ركعتي ف أي وقت دخل وسواء صلّى ركعتي بنية التحية أو صلة
فريضة أو سُنة راتبة أو غيها
ل عََليْهِ وسَلّم  « :إذا دَ َخلَ أحَدُكم
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ  ،قالَ  :قالَ رسولُ اللّهِ َ
 -1144عن أَب قتادةَ ر ِ
السْجِدَ  ،فَل يَجِلسْ َحتّى ُيصَّليَ رَ ْكعَتيْنِ » متف ٌق عليه .

ل عََليْ ِه وسَلّم وهَو فِي السْجدِ َ ،فقَالَ « :صَلّ
صلّى ا ُ
 -1145وعن جابِرٍ رضيَ اللّه عنْهُ قالَ  :أَتْيتُ الّنبِيّ َ
ر ْكعَتيْن » متف ٌق عليه .
 -209باب استحباب ركعتي بَعْد الوضوء
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ لِبللٍ « :يَا بِللُ حَ ّدْثنِي
ضيَ اللّه َعنْهُ َأنّ رَسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1146عن أب هُريرةَ رَ ِ
لنّة» قَالَ  :مَا عَ ِم ْلتُ عَ َملً أَرْجَى
ك بيْ َن يَديّ ف ا َ
س ْعتُ دَفّ نَعَْليْ َ
ِبأَرْجَى عَمَل عَمِ ْلتَهُ ف الِسْلمِ َ ،فِإنّي ِ
ت بِذلكَ الطّهورِ ما ُكتِبَ ل َأنْ أُصَّليَ .
صّليْ ُ
عنْدِي مِنْ َأنّي لَم َأتَ َطهّرْ طُهُورا ف سَا َع ٍة مِنْ َليْلٍ َأ ْو نَهارٍ إِلّ َ
متف ٌق عليه  .وهذا لفظ البخاري .
صوْتُ الّنعْ ِل وَحَرَ َكتُ ُه عَلى ال ْرضِ  ،واللّه أَعلم .
ف » بالفاءِ َ :
« الدّ ّ
 -210باب فضل يوم المعَة ووُجوبا والغتِسال لا
والتطيّب والتبكي إليها
والدعاء يوم المعة والصلة على النبّ صلى ال عليه وسلم فيه
وبيان ساعة الجابة واستحباب إكثار ذكر ال بعد المعة
قال اللّه تعال { :فإذا قضيت الصلة فانتشروا ف الرض ،وابتغوا من فضل اللّه ،واذكروا اللّه كثيا
لعلكم تفلحون } .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم « :خيْ ُر ي ْومِ طل َعتْ
ضيَ اللّه عَنْهُ  ،قالَ  :قالَ رسولُ اللّه َ
 -1147وعَنْ أَب هُريرةَ رَ ِ
ج ِمْنهَا » رواه مسلم .
لّنةَ  ،وفيه أُ ْخرِ َ
س َي ْومُ الُ ُم َعةِ  :فِيهِ خُلِقَ آدمُ  ،وَفيه ُأدْخِ َل ا َ
عََليْهِ الشّ ْم ُ
س َن الوُضُو َء ثُمّ أَتى الُ ُم َعةَ،
ضأَ فأَحْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَ ْن َتوَ ّ
َ -1148وعَنْهُ قَالَ  :قال َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
لصَى َ ،فقَدْ َلغَا »رواه مسلم .
سا َ
ت ُ ،غفِرَ لَ ُه ما َبيْنَه َوَبيْنَ الُ ُم َعةِ و ِزيَادة ثَلثَةِ َأيّامٍ َ ،ومَ ْن َم ّ
فا ْستَمَ َع َوَأنْص َ
س والُمُعةُ إل الُمعةِ  ،وَ َر َمضَانُ إل
ل عََليْهِ وسَلّم قالَ  « :الصّلَواتُ الَ ْم ُ
صلّى ا ُ
َ -1149وعَنْ ُه عَ ِن الّنِبيّ َ
ت ما بيَْنهُنّ إذا ا ْجُتنَِبتِ الكبَائِرُ » رواه مسلم .
ر َمضَانَ  ،مُ َكفّرَا ٌ

صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم يقو ُل عَلَى
ضيَ اللّه عَْنهُمْ َ ،أنّهما سَ ِمعَا رسولَ اللّه َ
َ -1150وعَنْ ُه وعَنِ اب ِن عُ َمرَ رَ ِ
ختِ َمنّ اللّه على ُقلُوبِهمْ  ،ثُ ّم ليَكُونُ ّن مِ َن الغَافِليَ
َأ ْعوَادِ مِْنبَ ِرهِ َ « :لَينَْت ِهيَنّ أَ ْقوَا ٌم عَ ْن وَ ْد ِعهِ ُم ال ُمعَاتِ َ ،أوْ َليَ ْ
» رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،قالَ « :إِذا جاَءَ أَحَدُكُمُ
ضيَ اللّه عَْنهُمَا َ ،أنّ رَسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ -1151وعَن اب ِن عُمَرَ رَ ِ
الُ ُم َعةَ  ،فَلَي ْغتَسِلْ » متف ٌق عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم قالَ « :غُسْ ُل َي ْومِ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ َ ،أنّ رسولَ اللّهِ َ
 -1152وعن أب سعي ٍد الُدْرِيّ رَ ِ
حتَِلمٍ » متف ٌق عليه .
الُ ُم َع ِة وَاجِبٌ على ك ّل مُ ْ
ب عليّ ،
حتَلِمِ  :البَالِغُ  .وَالُرَادُ بِالوُجُوبِ َ :وجُوبُ اخِتيَارٍ  ،كقْولِ الرّ ُجلِ ِلصَا ِحبِهِ َحقّكَ وَا ِج ِ
الُراد بالُ ْ
واللّه أعلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَ ْن َتوَضَّأ َي ْومَ المعة
صلّى ا ُ
ضيَ اللّهُ عنْهُ قالَ  :قالَ َرسُولُ اللّهِ َ
َ -1153وعَنْ َسمُ َرةَ رَ ِ
َفبِها ونعمت  ،ومن اغتسلَ فالغُسْل أفضَل »  .رواه أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديث حسن .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل َي ْغتَسِلُ رَ ُج ٌل َي ْومَ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عنه  ،قال  :قَالَ َرسُولُ اللّه َ
َ -1154وعَنْ سَلمَانَ رَ ِ
خرُجُ فل يُفرّق َبيْنَ
ب بَيتِهِ  ،ثُ ّم يَ ْ
س مِن طِي ِ
ع مِ ْن ُطهْرٍ  ،وَي ّدهِنُ مِنْ ُد ْهنِهِ  ،أَو يَ َم ّ
الُمُع ِة  ،ويَتَطَهرُ ما استَطَا َ
صتُ إذا تكَلّم الِمَامُ  ،إِلّ ُغفِرَ ل ُه ما َبْينَه وبيْ َن الُ ُم َعةِ الخرَى » رواه
اثَنيْ ِن  ،ثُ ّم ُيصَلّي مَا ُكتِبَ لَهُ  ،ثُ ّم ُينْ ِ
البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :مَن ا ْغتَسَ َل يَـوْم
 -1155وعَنْ أَب هُريرةَ رضي اللّه عَنْهُ َ ،أنّ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ب بَدَنةً  ،ومنْ رَاحَ ف السّا َعةِ الثّانِيَة  ،فَكأنّما
الُ ُم َع ِة غُسْلَ النَاَبةِ  ،ثُمّ رَاحَ ف الساعة الول  ،فكََأنّمَا قرّ َ
ب َبقَ َرةً َ ،ومَنْ رَاحَ ف السَا َعةِ الثَالِثةِ  ،فَكأنّما قَرّبَ َكبْشا أَق َرنَ ،ومنْ رَاحَ ف السّا َعةِ الرّابِعةِ  ،فَكأنّما
َقرّ َ
ضةً  ،فَإِذا خَرَج الِمامُ َ ،حضَرَتِ اللئِ َكةُ
ب بْي َ
َقرّبَ َدجَا َجةً  ،ومنْ رَاحَ ف السّا َعةِ الامِسةِ فَكأنّما قَرّ َ
يَسْت ِمعُونَ الذّكرَ» متف ٌق عليه .
قوله  « :غُس َل الَنَابة »  ،أَي  :غُسلً كغُسْل النَاَبةِ ف الصّ َفةِ .

ل عََليْهِ وسَلّم ذكر َي ْومَ الُ ُم َعةِ َ ،فقَالَ  « :فِيها سَا َع ٌة ل ُيوَافِقها َعبْدٌ
صلّى ا ُ
 -1156وعَنْهُ َأنّ َرسُولَ اللّهِ َ
مُسِلمٌ َ ،وهُو قَائِ ٌم ُيصَلّي يسأَلُ اللّه َشيْئا  ،إِلّ َأعْطَاهُ ِإيّاه » َوَأشَا َر بِي ِدهِ ُيقَلُّلهَا  ،متفقٌ عليه.
ضيَ اللّه
ضيَ اللّه َعنْهُ  ،قَالَ  :قَالَ عَبْدُ اللّ ِه اب ُن عُمرَ ر َ
 -1157وَعنْ أَب بُردةَ بنِ أَب مُوسـى الَشعَرِيّ َر ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم ف َشأْ ِن سا َعةِ الُ ُم َعةِ؟ قَالَ  :قلتُ  :نعمْ
ث عَن َرسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
حدّ ُ
عْنهُمَا َ :أسَ ِمعْت َأبَاكَ يُ َ
س الِمامُ إِل أَنْ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :هي ما بيْنَ َأ ْن يَجِل َ
س ْعتُ رسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
 ،سَمِعتُ ُه يقُولُ ِ :
تُقضَى الصّلةُ » رواه مسلم .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :إِ ّن مِنْ أَفضَلِ
ضيَ اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ رسُولُ اللّهِ َ
َ -1158وعَنْ أَوسِ بنِ أَوسٍ رَ ِ
ض ٌة عليّ » رواه أبو داود بإِسناد
َأيّا ِمكُمْ َيوْم الُ ُم َعةِ  ،فأَكثروا عل ّي مِ َن الصّلةِ فِيهِ  ،فَِإنّ صَلَتكُ ْم َمعْرو َ
صحيح .
 -211باب استحباب سجُود الشكر
عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة
ل عََليْ ِه وسَلّم مِن َم ّكةَ
ضيَ اللّه عنْهُ قَالَ  :خَرَ ْجنَا مَعَ َرسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1159عَ ْن َسعْدِ بنِ أَب وَقّاصٍ رَ ِ
نُرِي ُد الَدِيَنةَ َ ،فلَمّا ُكنّا قَرِيبًا مِن عَ ْزوَرا َء نَزَ َل ثُمّ رَفَ َع يَ َديْهِ  ،فدعَا اللّه سَا َعةً  ،ثُمّ خَرّ سَاجِدًا  ،فَ َم َكثَ َطوِيلً
 ،ثُمّ قامَ َفرَفَ َع يَ َديْ ِه  ،سا َعةً  ،ثُمّ خَرّ ساجِدًا َفعَلَ ُه ثَلثا وَقَالَِ :إنّي َسأَْلتُ َربّي َ ،و َش َفعْتُ ُلمّتِي َ ،فأَعْطَان
سأَْلتُ َربّي ُلمّت َ ،فَأعْطَانِي ثُلثَ ُأمّت ،
ت ساجدًا لِ َربّي شُكرًا  ،ثُمّ رَف ْعتُ َرْأسِي  ،فَ َ
ثُُلثَ ُأمّت َ ،فخَرر ُ
فَخررْتُ ساجدا لربّي شُكرا  ،ثّ رَفعْت رَأسِي فَسَألتُ َربّي ُلمّت  ،فَأعطان الثُّلثَ الخَرَ َ ،فخَرَرتُ
ساجِدا ِل َربّي» رواه أبو داود .
 -212باب فضل قيام الليل
قال اللّه تعال { :ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ممودا } .
وقال تعال  { :تتجاف جنوبم عن الضاجع } الية.
ل من الليل ما يهجعون } .
وقال تعال { :كانوا قلي ً

ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُومُ مِنَ الّليْلِ حَت َتتَفطّر
ضيَ اللّه َعنْها  ،قَاَلتْ  :كَانَ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
شةَ رَ ِ
َ -1160وعَن عائِ َ
ك َومَا َتأَخّرَ ؟ قَالَ  « :أَفَل
صنَعُ هذا يا رسُول اللّ ِه وَقد غُفِرَ لَكَ ما َتقَدّم مِن َذنْبِ َ
َق َدمَاه َ ،فقُ ْلتُ لَهُ  :لِ َم َت ْ
أَكُونُ َعبْدًا َشكُورًا » .
متف ٌق عليه  .وعَ ِن الغيةِ ب ِن شعب َة نوهُ  ،متف ٌق عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم طَرقَ ُه وَفاطِ َمةَ َلْيلً َ ،فقَالَ  « :أَل
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عنْهُ  ،أَ ّن النِّبيّ َ
َ -1161وعَنْ عليّ رَ ِ
تُصّليَانِ ؟ » متف ٌق عليه .
« طرَق ُة » َ :أتَا ُه ليْل .
 -1162وعَن سالِ بنِ عبدِ اللّهِ ب ِن عُ َمرَ ب ِن الَطّابِ رضِي اللّه عَْنهُم  ،عَن َأِبيِه َ :أنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ل
عََليْ ِه وسَلّم قَالَ ِ « :نعْمَ الرّج ُل عبدُ اللّهِ لَو كا َن ُيصَلّي مِنَ الّليْ ِل » قالَ سالِمٌ َ :فكَا َن َعبْدُ اللّ ِه بعْدَ ذلكَ ل
َينَامُ مِنَ الّليْلِ إِلّ َقلِيلً  .متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم« :
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعْنهُمَا قالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ َ
 -1163وَعن عبدِ اللّهِ ب ِن عَ ْمرِو ب ِن العاصِ ر َ
يَا َعبْدَ اللّهِ ل تكن ِمثْلَ فُلنٍ  :كا َن َيقُومُ الّليْلَ َفتَ َركَ ِقيَامَ الّليْ ِل » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم رَجُ ٌل نَامَ َليَْلةً حَت
سعُودٍ رضيَ اللّه عنْهُ  ،قَالَ  :ذُ ِك َر عِنْ َد الّنبِيّ صَلّى ا ُ
 -1164وعن ابن مَ ْ
أَصبحَ  ،قالَ  « :ذاكَ رَ ُجلٌ بال الشّيْطَانُ ف أُذنَيْهِ أَو قال  :ف أُذنِه »  ،متفقٌ عليه .
شيْطَانُ عَلى
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ َ « :ي ْعقِدُ ال ّ
 -1165وعن أَب هُري َرةَ  ،رَضِي اللّه َعنْهُ َ ،أنّ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ك ليْ ٌل طَويلٌ فَارقُدْ  ،فِإنْ
قافِيةِ َرأْسِ أَحَدِكُم  ،إِذا ُهوَ نَامَ  ،ثَلثَ عُقدٍ  ،يَضرِب عَلى ك ّل عُق َدةٍ  :عََليْ َ
ضأَ انَلّت عُق َدةٌ َ ،فإِن صلّى انَلّت عُق ُدهُ كُّلهَا  ،فأَصبَحَ
ا ْستَيْقظَ  ،فَذَ َكرَ اللّه َتعَالَى انلّت ُعقْ َدةٌ  ،فِإنْ تو ّ
نشِيطا َطيّب النّفسِ َ ،وإِلّ أَصبح َخبِيثَ الّن ْفسِ كَسْلنَ » متف ٌق عليه .
قاِفَيةُ ال ّرأْسِ  :آ ِخ ُرهُ .

ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :أَّيهَا النّاسُ أَفْشوا
ضيَ اللّه َعنْهُ َ ،أنّ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
لمٍ رَ ِ
 -1166وَعن عبدِ اللّهِ ب ِن َس َ
لّنةَ بِسَلمٍ » .
س نِيامٌ  ،تَد ُخلُوا ا َ
السّلمَ َ ،وَأ ْطعِمُوا ال ّطعَامَ  ،وَصَلّوا بالّليْل وَالنّا ُ
ي وقالَ  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
رواهُ الترمذ ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :أَفْضَ ُل الصيّا ِم بعْدَ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عَنْهُ قالَ  :قالَ رسولُ اللّهِ َ
 -1167وَعنْ أَب هُريرةَ رَ ِ
ضةِ صَلةُ الّليْل» رواه مُسِلمٌ .
ح ّرمُ َ ،وأَ ْفضَلُ الصّلةِ بع َد الفَرِي َ
َر َمضَانَ َشهْرُ اللّهِ الُ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ « :صَلةُ الّليْ ِل َمثْنَى مَْثنَى،
ضيَ اللّه َعْنهُمَا  ،أَن الّنبِيّ صَلّى ا ُ
َ -1168وعَنِ اب ِن عُمَرَ رَ ِ
صبْح َفَأ ْوتِ ْر بِواحِ َدةِ » متف ٌق عليه .
فَإِذا ِخ ْفتَ ال ّ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم يُصلّي منَ الّليْل َمْثنَى َمثْنَى َ ،ويُوت ُر بِرَكعة .متف ٌق عليه .
َ -1169وعَنْهُ قَالَ :كَا َن الّنِبيّ َ
شهْرِ حتّى نَظُنّ
ل عََليْهِ وسَلّم يُفطِرُ منَ ال ّ
صلّى ا ُ
 -1170وعنْ َأَنسٍ رضِي اللّه َعنْهُ  ،قالَ  :كَانَ رسُولُ اللّهِ َ
َأنْ ل يصوم مِن ُه  ،ويصَومُ حتّى نَظُن أَن ل ُيفْطِ َر ِمنْ ُه َشيْئا  ،وَكانَ ل تَشَاءُ َأنْ تَرا ُه مِنَ الّليْ ِل ُمصَلّيا إِل
َرَأْيتَهُ  ،وَل نَائما إِل َرَأْيتَهُ  .روا ُه البخاريّ .
ل عََليْ ِه وسَلّم كَان يُصلّي إِحْدَى عَش َرةَ رَ ْك َعةً
 -1171وعَنْ عائِشة رضي اللّه عنْهَا َ ،أنّ رَسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ج َدةَ مِنْ ذلكَ قَدْر مَا يقْ َرأُ أَحدُكُمْ َخمْسِي آية َقبْلَ أَن يرَْفعَ َرأْسهُ  ،ويَرْكَعُ
َتعْن ف الّليْلِ يَسْجُدُ السّ ْ
رَ ْك َعَتيْنِ َقبْل صَلةِ الفَجْرِ  ،ثُ ّم يضْطَجِ ُع على ِشقّهِ الَ ْينِ َحتّى ي ْأتِيَ ُه الُنَادِي للصلةِ  ،رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيزِيدُ ف رمضا َن وَل ف َغيْ ِرهِ عَلى إِحْدى
 -1172وَعْنهَا قَاَلتْ  :ما كان رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
سِنهِنّ
سِنهِ ّن وَطولِنّ  ،ثُ ّم ُيصَلّي أَرْبعا فَل تَسْأَ ْل عَنْ حُ ْ
عشرةَ رَ ْك َعةً  :يُصلّي أَرْبعا فَل تَسْأَ ْل عَنْ حُ ْ
وَطولِ ّن  ،ثُ ّم ُيصَلّي ثَلثا َ .ف ُق ْلتُ  :يا رسُولَ اللّهِ أَتنَامُ َقبْلَ َأ ْن تُوترَ ،؟ فقال « :يا عائشةُ ِإنّ عْينَ ّي تَنامانِ
وَل يَنامُ قلب » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم كا َن يَنَامُ َأوّل الّليْل  ،ويقومُ آخِرهُ َفيُصلي  .متفقٌ عليه.
 -1173وعْنهَا َأنّ النِّبيّ صَلّى ا ُ

ل عََليْهِ وسَلّم َليَُلةً  ،فََل ْم يَزلْ
صلّى ا ُ
ت مَ َع الّنِبيّ َ
سعُودٍ رضِي اللّه َعنْهُ  ،قَالَ  :صّلْي ُ
 -1174وعَن اب ِن مَ ْ
قائما حت هَ َم ْمتُ ِبَأمْ ٍر سُوءٍ  .قَيل  :ما هَممْت ؟ قال  :هَم ْمتُ َأنْ َأجْلِس َوأَدعهُ  .متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،ذاتَ َليَْلةٍ فَا ْفتَتَح
صّلْيتُ مَ َع الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ضيَ اللّه عنْهُ  ،قَالَ َ :
 -1175وعَنْ حُذيفَهَ رَ ِ
البقَ َرةَ  ،فقلتُ  :يَرْ َك ُع عِنْ َد ا ِلَئةِ  ،ثُ ّم مضى  ،فقلتُ ُ :يصَلّي با ف ر ْك َعةٍ  ،ف َمضَى َ ،فقُ ْلتُ  :يَرْكَ ُع با  ،ثُمّ
ا ْفَتتَح النّسَاءَ َفقَرَأهَا  ،ثُ ّم ا ْفتَتَحَ آل عِ ْمرَانَ َ ،فقَ َرأَها َ ،يقْ َرُأ ُمتَ َر ّسلً إِذا مَ ّر بِآَيةِ فِيها تَسْبي ٌح َسبّحَ َ ،وإِذا َمرّ
سؤَا ٍل سَأَلَ  ،وإذا مَ ّر بتَعوّذ َت َعوّذَ  ،ثُمّ رَكَعَ  ،فجعَل َيقُولُ ُ :سبْحَانَ ربّي العظيمِ َ ،فكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوا مِنْ
بِ ُ
ِقيَامِ ِه  ،ثُمّ قال  :سِع اللّه لَنْ َحمِدَه َ ،رّبنَا لك الْمدُ  ،ثُمّ قا َم طَويلً قَرِيبا ِممّا ركع  ،ثُ ّم سَجد َفقَالَ :
ُسبْحانَ َرّبيَ ا َلعْلى َفكَانَ سَجُو ُدهُ قَرِيبا مِنْ ِقيَامِهِ  .رواه مسلم .
ي الصّلةِ أَ ْفضَلُ ؟ قال :
ل عََليْ ِه وسَلّم  :أَ ّ
َ -1176وعَنْ جابرٍ رضِي اللّه عنْهُ قَالَ ُ :سئِلَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
« طُو ُل ال ُقنُوتِ »  .رواه مسلم .
الرادُ بِالقنُوتِ  :القِيَامُ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال« :
َ -1177وعَنْ عبدِ اللّهِ ب ِن عَمْرو ب ِن العَاصِ  ،رَضيَ اللّه عَْنهُمَا َأنّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ب الصيامِ إل اللّهِ صِيامُ دَاوُدَ  ،كانَ َينَا ُم نِصْفَ الّليْل َوَيقُو ُم ثُُلثَهُ
ب الصّلةِ إل اللّهِ صَلةُ دَاوُدَ َ ،وأَح ّ
أَ َح ّ
وَينَامُ سُ ُدسَ ُه وَيصو ُم يَوما َويُفطِ ُر يَوما » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقُولُ ِ « :إنّ ف الّليْ ِل
صلّى ا ُ
س ْعتُ َرسُولَ اللّهِ َ
ضيَ اللّه عنْهُ قَالَ ِ :
َ -1178وعَنْ جَابِرٍ رَ ِ
لَسَاعةً  ،ل يُواف ُقهَا رَجـ ٌل مُسلِ ٌم يسأَلُ اللّه تعال خيا من أمرِ الدّنيا وَال ِخ ِرةَ إِلّ َأعْطاهُ ِإيّاهُ  ،وَذلكَ كلّ
َليَْل ٍة » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  :إِذا قَامَ أَحَدُكُ ِم مِنَ الّليْلِ
َ -1179وعَنْ أَب هُري َرةَ رَضِي اللّه عَنْهُ َ ،أنّ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
فَليَفتَت ِح الصّلةَ بِركعََتيْن خَفيفتيْ ِن » رواهُ مسلِم .
ل عََليْهِ وسَلّم إِذا قام مِن الّليْلِ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْها  ،قالت  :كانَ َرسُولُ اللّهِ َ
شةَ  ،رَ ِ
َ -1180وعَنْ عَائِ َ
افَتتَحَ صَلتَهُ بِرَ ْك َعَتيْن خَفيفََتيْنِ  ،رواه مسلم .

ل عََليْهِ وسَلّم إِذا فاتتْهُ الصّلةُ من اللّيل
صلّى ا ُ
 -1181وعَنْها  ،رضِي اللّه عنْهَا  ،قاَلتْ  :كان رسولُ اللّهِ َ
مِ ْن وجعٍ َأوْ غ ِيهِ  ،صَلّى مِ َن النّها ِر ِثنَت عشَرة ر ْكعَة  .رواه مسلِم .
ل عََليْ ِه وسَلّم«:مَ ْن نَام عن حِ ْزبِ ِه
-1182وع ْن عُ َمرَ ب ِن الَطّابِ رَضِي اللّه عنْهُ ،قَال:قَالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
جرِ وصَلةِ ال ّظهْرِ ُ ،كتِب ل ُه كَأنّما َق َرأَهُ منَ الّليْلِ»رواه مسلم .
لةَ الفَ ْ
صِ
 ،أو عَ ْن شْيءٍ مِنهُ َ ،فقَرأهُ فِيما بيَ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :رحِمَ اللّه رَجُل
ضيَ اللّه عنْهُ  ،قال  :قالَ رسُولُ اللّهِ َ
 -1183وعَنْ أَب هُريرة رَ ِ
قَا َم مِنَ الّليْلِ  ،فصل ّى وأيْقَظَ امرأَتهُ  ،فإنْ َأَبتْ نَضحَ ف و ْج ِههَا الاءَ َ ،رحِمَ اللّ ُه امَ َرَأةً قَامت مِن الّليْلِ فَصّلتْ
حتْ ف و ْجهِهِ الا َء » رواهُ أبو داود .بإِسنادِ صحيحٍ .
 ،وَأْيقَ َظتْ َز ْو َجهَا فإِن أَب نَضَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إذا أَيقَظَ
 -1184وَعنْ ُه وَعنْ أَب سَعيدٍ رَضِي اللّه عنهمَا  ،قَال  :قالَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ت » رواه أبو داود بإِسناد
صلّى ر ْكعَتَيِ جَمِيعا ُ ،كتِبَ ف الذّاكرِي َن وَالذّكِرا ِ
الرّجُلُ َأهْلَ ُه مِنَ الّليْل َفصَلّيا َأوْ َ
صحيحٍ .
ل عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :إِذا َنعَس أَ َحدُكُمْ ف
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْها َ ،أ ّن الّنِبيّ َ
 -1185وعــن عائِشة ر ِ
سبّ
ب يَستَغفِرُ َفيَ ُ
الصّلةِ  ،فَ ْليَرُْقدْ حت يَذهَب َعنْهُ النّومُ  ،فَِإنّ أَحد ُكمْ إذا صَلى وهو نا ِعسٌ َ ،ل َعلّ ُه يَذهَ ُ
نَفسهُ » متف ٌق عليهِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِذا قَامَ أَحدُكُ ْم مِنَ
صلّى ا ُ
َ -1186وعَنْ أَب هُرَي َرةَ رَضِي اللّه عَنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ َ
جعْ » رواه مُسلِمٌ .
الّليْلِ فَاستعج َم القُرآنُ على لِسَانِهِ  ،فَلَم يَدْ ِر ما يقُولُ  ،فَلْيضْطَ ِ
 -213باب استحباب قيام رمضان وهو التروايح
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :منْ قام َر َمضَانَ إِيانا
 -1187عنْ أَب هُريرةَ رَضِي اللّه عنْهُ َأنّ َرسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
وا ْحتِسابا ُغفِرَ لَ ُه مَا َتقَ ّد َم مِنْ َذْنبِ ِه » متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم يُ َر ّغبُ ف ِقيَامِ َر َمضَا َن مِ ْن غيْرِ
ضيَ اللّه َعنْهُ  ،قَال  :كانَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1188وَعنْهُ رَ ِ
َأنْ يَ ْأمُ َرهُمْ فِيه بعزي ٍة  ،فيقُولُ  « :مَنْ قَامَ َر َمضَانَ إِيانا وا ْحتِسَابا غُفِرَ لَهُ مَا َتقَدّم مِنْ َذنْبِ ِه » رواه مُسِْلمٌ .

 -214باب فضل قيام ليلة القدْر وبَيان أرجى ليالا
قال اللّه تعال { :إنا أنزلناه ف ليلة القدر } إل آخر السورة.
وقال تعال { :إنا أنزلناه ف ليلة مباركة } اليات.
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :مَنْ قام َليَْل َة القَدْرِ إِيانا
ضيَ اللّه عَنْ ُه  ،عن النِّبيّ صَلّى ا ُ
َ -1189وعَنْ أَب هُريرةَ رَ ِ
وا ْحتِسَابا  ،غُفِر لَهُ ما تقدّم مِنْ ذْنبِ ِه » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،أُرُوا ليَْل َة
صلّى ا ُ
ب الّنِبيّ َ
ضيَ اللّه عَنهما َأنّ رِجَا ًل مِنْ أَصْحَا ِ
 -1190وعن اب ِن عُمر ر ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أَرى رُؤيَاكُمْ َق ْد تَواطَأَتْ ف
سبْ ِع الَواخِرِ  ،فَقال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
القَدْرِ ف النَامِ ف ال ّ
سبْ ِع ا َلوَاخِرِ  ،فَمَنْ كَا َن مُتحَرّيهَا  ،فَ ْلَيتَح ّرهَآ ف السبْعِ الَواخِ ِر » متُف ٌق عليهِ .
ال ّ
ل عََليْهِ وسَلّم يُجاوِزُ ف العَشْـرِ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عنْهَا  ،قَاَلتْ  :كانَ رسُولُ اللّهِ َ
شةَ رَ ِ
 -1191وعنْ عائِ َ
ا َلوَاخِ ِر مِ ْن رمضَانَ  ،وَيقُول َ « :ت ّروْا َليَْل َة القَدْرِ ف العشْ ِر الَوَاخِ ِر مِنْ َرمَضانَ» متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :تَح ّروْا َليْل َة القَدْرِ ف الوتْـرِ
ضيَ اللّه عنها َأنّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ -1192وعَنْها رَ ِ
من العَشْ ِر الَوا ِخرِ منْ ر َمضَانَ » رواهُ البخاريّ .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :إِذا َدخَ َل العَشْرُ
ضيَ اللّه َعنْهَا  ،قَاَلتْ  :كَانَ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1193وعَْنهَا رَ َ
ا َلوَاخِ ُر مِنْ ر َمضَانَ َ ،أحْيا الّليْلَ َ ،وَأْيقَظَ أَهْلَه  ،وجَ ّد َوشَ ّد الِئزرَ » متف ٌق عليه .
جَتهِدُ ف َغيْ ِرهِ  ،وف
جَتهِدُ فِي رَمضا َن مَال يَ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم يَ ْ
صلّى ا ُ
َ -1194وعَْنهَا قَاَلتْ  :كَانَ َرسُولُ اللّهِ َ
جتَهدُ ف َغيْ ِرهِ » رواهُ مسلمٌ .
العَشْ ِر ا َلوَا ِخ ِر منْه  ،مَال يَ ْ
َ -1195وعَْنهَا قَاَلتْ ُ :ق ْلتُ  :يا َرسُولَ اللّهِ أَ َرَأْيتَ إِن عَلِ ْمتُ أَيّ َليَْلةٍ َليَْل ُة القَدْرِ ما أَقُولُ فيها ؟ قَالَ « :
ف عنّي » رواهُ التِرْمذيّ وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
حبّ الع ْفوَ فاعْ ُ
قُول  :الّلهُمّ ِإنّكَ َع ُف ّو تُ ِ

 -215باب فضل السّواك وخصال الفطرة
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ َ « :لوْل َأنْ َأشُ ّق عَلى ُأمّت
ضيَ اللّه َعنْهُ َأنّ َرسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1196عَنْ أَب هُري َرةَ رَ ِ
َأ ْو عَلى الناس لم ْرُتهُ ْم بِالسّواكِ معَ ك ّل صلةٍ » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم إِذا قَا َم مِ َن النّومِ يَشُوصُ
ضيَ اللّه عَنْهُ  ،قال  :كَانَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1197وَعنْ حُذي َفةَ رَ ِ
فَاهُ بالسّواكِ  .متفقٌ عليه .
شوْص »  :الدّلكُ »
«ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم ِسوَاكَهُ َو َطهُورَهُ
ضيَ اللّه َعنْهَا قَاَلتْ  :كنّا ُنعِدّ لرسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ -1198وعَنْ عائشةَ رَ ِ
سوّكُ َ ،وَيَتوَضُّأ ويُصَلّي » رواهُ مُسلمٌ .
َفَيْبعَثُهُ اللّه مَا شَاءَ أَن يْبعَثَ ُه مِنَ الّليْلِ  ،فَيت َ
ت عَليكُمْ ف
ل عََليْهِ وسَلّم  « :أَكثَرْ ُ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ  ،قَالَ  :قَالَ رسُولُ اللّهِ َ
 -1199وعنْ أَنسٍ رَ ِ
سوَاكِ » روا ُه البُخاريّ .
ال ّ
ي شيءٍ كَان َيبْ َدأُ الّنبِيّ صَلّى الُ
ضيَ اللّه عْنهَا  :بأَ ّ
شةَ َر ِ
 -1200وعَ ْن شُرَيحِ ب ِن هانِيءٍ قَالَ  :قُ ْلتُ ِلعَائِ َ
سوَاكِ  ،روَا ُه مُسْلِمٌ .
عََليْ ِه وسَلّم إِذا دَخَ َل َبْيتَهُ  ،قَاَلتْ  :بِال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم وط َرفُ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ  ،قَاَلَ :دخَلت عَلى النّب َ
َ -1201وعَنْ أَب موسَى الشعَرِيّ رَ ِ
ظ مُسلِمٍ .
السوَاكِ على لِسانِهِ ُ .مّتفَ ٌق عليهِ  ،وهذا َلفْ ُ
ل عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :السّواكُ مَطهَرةٌ للفَمِ مرْضَاةٌ
شةَ رَضِي اللّه َعنْها  ،أَ ّن النِّبيّ صَلّى ا ُ
 -1202وع ْن عائِ َ
ب » رواهُ النّسائيّ  ،وابنُ خُزَيةَ ف صحيح ِه بأَسانيد صحيحةٍ .
للرّ ّ
وذكـر البخاريّ رحه اللّه ف صحيح ِه هذا الديث تعليقا بصيغةِ الزمِ فقال  :وقالت عائشةُ رضي اللّهُ
عنها .

خسٌ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :الفِطرةُ خَمسٌ َ ،أوْ ْ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّ ُه َعنْهُ  ،عَنِ الّنبِيّ َ
 -1203وعَنْ أَب هُريرةَ ر ِ
مِ َن الفِطر ِة  :الِتان  ،وَال ْستِحْدَادُ  ،وَتقلِي ُم الَظفَا ِر  ،ونَتف الِبِطِ  ،وَقصّ الشّارِبِ » مُتف ٌق عليه .
ال ْستِحْدَادُ  :حلْ ُق العَاَنةِ  ،وهُو حَل ُق الشعْرِ الذي َحوْلَ الفرْجِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :عَش ٌر مِ َن الفِط َرةِ:
 -1204وعَ ْن عائِشة رضيَ اللّه عْنهَا قَاَلتْ  :قالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
سوَاكُ  ،وا ْستِنشَاقُ الاءِ  ،وَقصّ الَظفَا ِر  ،وغَس ُل البَرَاجِمِ َ ،ونَتفُ الِبطِ
حَيةِ  ،وَال ّ
َقصّ الشّارِبِ  ،وإِعفَاءُ اللّ ْ
ضةُ  ،قا َل وَكيعٌ َو ُهوَ
ت العاشِرة إِلّ أَن تَكون الَضم َ
 ،وَحل ُق العانَة  ،وانتِقاصُ الَا ِء » قال الرّاوي  :ونسِي ُ
أَ َحدُ روَاتِهِ  :انِتقَاصُ الاءِ  ،يَعن :ال ْستِنْجاءَ  .رَوا ُه مُسلِمٌ .
حَي ِة » َمعْنَاهُ :ل يقُص
« البَراجِ ُم » بالباءِ الوحد ِة واليم  ،وهي ُ « :عقَ ُد الَصَابِعِ » َ « .وِإعْفَاءُ اللّ ْ
ِمْنهَا شَيئا .
ل عََليْهِ وسَلّم قالَ  « :أَ ْحفُوا الشّوارِبَ وأَ ْعفُوا
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعْنهُمَا  ،عن النّب َ
َ -1205وعَن ابنِ عُمَرَ رَ ِ
اللّحَى » مُتف ُق عليهِ .
 -216باب تأكيد وجُوب الزكاة وبَيان فضلها وما يتعلق با
قال اللّه تعال { :وأقيموا الصلة وآتوا الزكاة } .
وقال تعال { :وما أمروا إل ليعبدوا اللّه ملصي له الدين حنفاء ،ويقيموا الصلة ويؤتوا الزكاة؛ وذلك
دين القيمة } .
وقال تعال { :خذ من أموالم صدقة تطهرهم وتزكيهم با } .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ ُ :بِنيَ ا ِلسْل ُم عَلى
ضيَ اللّه َعْنهُما  ،أَنّ َرسُول اللّهِ َ
 -1206وَع ِن ابنِ عُمَرَ رَ ِ
خَ ْمسٍ َ :شهَا َدةِ َأنْ ل إِلهَ إِلّ اللّه  ،وأَ ّن مُحمّدا عَبْ ُد ُه ورسُولهُ  ،وإِقامِ الصّلةِ َ ،وإِيتَاءِ الزّكَاةِ  ،وحَجّ
ص ْومِ رمضَان » متف ٌق عليه .
الَبيْتِ  ،وَ َ

ل عََليْ ِه وسَلّم مِ ْن
حةَ ب ِن عُبيْدِ اللّهِ رَضِي اللّه عنْهُ  ،قالَ  :جَاءَ رجُلٌ إِل رسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1207وعن طَلْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم
صلّى ا ُ
ص ْوتِ ِه  ،ول َنفْقَ ُه ما يقُولُ  ،حَت َدنَا مِنَ َرسُولِ اللّهِ َ
َأهْ ِل نَجْدٍ  ،ثَائِرُ ال ّرأْسِ نَسَ ْمعُ َدوِيّ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :خ ْمسُ صَلَواتٍ ف اليوْمِ والّليَْل ِة »
سأَلُ عَنِ ا ِلسْلمِ َ ،فقَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
فإِذا ُه َو يَ ْ
صيَا ُم َشهْرِ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :و ِ
صلّى ا ُ
ع » َفقَالَ َرسُولُ اللّه َ
قا َل  :هَ ْل عََليّ َغيْ ُرهُنّ ؟ قَالَ  « :ل  ،إِلّ َأنْ تَ ّط ّو َ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
ع » قَالَ :وَذَ َكرَ لَهُ َرسُولُ اللّهِ َ
رَمضَانَ » قَا َل  :هَ ْل عََليّ غيْ ُرهْ ؟ قَالَ  « :ل  ،إِلّ َأنْ تَ ّط ّو َ
ع » َفأَ ْدبَر الرّ ُج ُل وهُ َو َيقُولُ  :واللّهِ ل
وسَلّم  ،الزّكَاةَ َفقَالَ  :هَلْ عََل ّي َغيْ ُرهَا ؟ قَالَ  « :ل  ،إلّ َأنْ تَ ّط ّو َ
ق » مُتف ٌق عليهِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم « :أَفْلَحَ ِإنْ صَ َد َ
صلّى ا ُ
أَزي ُد عَلى هذا وَل َأْن ُقصُ ِمنْهُ َ ،فقَالَ َرسُولُ اللّهِ َ
ث ُمعَاذا رضيَ اللّه َعنْهُ إِل
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،بعَ َ
 -1208وعن ابن عبّاس رَضيَ اللّه عَنهُ َ ،أ ّن الّنِبيّ َ
اليَمنِ َفقَالَ  « :ا ْد ُعهُمْ إِل شها َدةِ َأنْ ل إِلهَ إِلّ اللّه َوأَنّي رسُولُ اللّهِ  ،فِإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلكَ َ ،فَأعْلِ ْمهُم َأنّ
اللّ َه َتعَال افترض عَليهِمْ خَمسَ صَلواتٍ ف كُ ّل َي ْومِ وليلةٍ َ ،فإِن هُمْ أَطاعُوا لِذلكَ َفأَعْل ْمهُمْ َأنّ اللّه افترض
عَليهِمْ صَدَقةً تُؤخَ ُذ مِنْ َأغِْنيَاِئهِمْ َ ،وتُر ّد عَلى ُفقَرائهِم» متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم ُ « :أمِرْتُ أَن أُقاتِلَ
ضيَ اللّه عْنهَما  ،قال  :قال َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1209وعَن ابن عُمَر رَ ِ
النّاسَ حت يشهدوا أَن ل إِلهَ إِلّ اللّه وَأ ّن مُحَمّدا َرسُولُ اللّ ِه  ،وُيقِيمُوا الصّلةَ َ ،وُي ْؤتُوا الزّكاةَ  ،فَإِذا َفعَلوا
ك َ ،عصَمُوا ِمنّي ِدمَا َءهُ ْم وَأ ْموَالَهم إِلّ بَ ّق الِْسلمِ وحِساُبهُ ْم عَلى اللّهِ » مُتف ٌق عليه .
ذل َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،وَكانَ َأبُو َبكْر ،
َ -1210وعَنْ أَب هُريرةَ َرضِي اللّه َعنْهُ  ،قالَ  :لّا ُتوُف َرسُولُ اللّهِ َ
ف ُتقَاتِ ُل النّاسَ وَقدْ قَالَ رسُولُ
َرضِي اللّه َعنْهُ  ،وَ َكفَ َر مَنْ َكفَ َر مِنَ العربِ َ ،فقَا َل عُمرُ رَضيَ اللّه عَنْهُ  :كي َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ُ « :أمِرتُ أَنْ أُقاتِل النّاسَ حتّى َيقُولُوا ل إِلهَ إِلّ اللّه فَمَنْ قَالَا  ،فقَ ْد َعصَمَ مِن مَالَهُ
اللّهِ َ
ق َبيْ َن الصّلةِ والزّكاةِ  ،فإِن
حقّه  ،وَحِسَابُهُ عَلى اللّهِ ؟ » َفقَالَ َأبُو َبكْرٍ  :واللّهِ لُقَاتِلَ ّن مَنْ فَ ّر َ
َوَنفْسَهُ إِلّ بِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،لقَاتَ ْلُتهُ ْم على
الزّكَاةَ حَ ّق الَالِ  .واللّهِ لَو مَنعُون ِعقَا ًل كانَوا ُيؤَدونَهُ إِل َرسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ َ :فوَاللّ ِه مَا هُو إِلّ أَن َرَأْيتُ اللّه َق ْد شَ َرحَ صَدْرَ أَب َبكْرٍ لل ِقتَالِ َ ،فعَر ْفتُ َأنّهُ
منعِهِ  ،قَا َل عُمرُ رَ ِ
الَقّ  .مُتفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم  :أَ ْخبِرْن بِعَم ٍل يُدْخِلُن
صلّى ا ُ
 -1211وعن أَب أَيوبَ رضِي اللّه عنْه  ،أَنّ رَ ُجلً قَالَ للنّبّ َ
لَنةَ  ،قَالَ َ «:ت ْعبُدُ اللّه وَ َل تُشْ ِركُ بِه َشيْئا  ،وتُقِي ُم الصّلةَ  ،وتُؤْت الزّكا َة  ،وَتصِلُ الرّحِ َم » متف ٌق عليه .
اّ

ل عََليْهِ وسَلّم َفقَال  :يا َرسُول اللّ ِه
 -1212وَعنْ أَب هُرَيرَة رضِي اللّه عنهُ  ،أَنّ أَعرابِيّا أَتى النِّبيّ صَلّى ا ُ
ت الّنةَ  .قَالَ َ « :ت ْعبُدُ اللّه ول تُشْ ِركُ بِهِ َشيْئا َ ،وتُقِي ُم الصّلةَ َ ،وتُ ْؤتِي
دُلّن على عمَل إِذا عمِ ْلتُهُ  ،دخَ ْل ُ
ضةَ َ ،وَتصُومُ َر َمضَانَ » قَالَ  :وَالذي نَفْسِي بِيَ ِدهِ  ،ل أَزي ُد عَلى هذا َ .فلَمّا وَلّى  ،قا َل النِّبيّ
الزّكاَة ا َلفْرُو َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :مَنْ سَ ّرهُ َأ ْن َينْظُرَ إِل رَجُ ٍل مِنْ َأهْ ِل الَّنةِ فَ ْلَينْظُرْ إِل هذا » مُتف ٌق عليه .
َ
ل عََليْ ِه وسَلّم عَلى إِقامِ
صلّى ا ُ
َ -1213وعَنْ جَريرِ ب ِن عبدِ اللّهِ رَضيَ اللّه عَنْهُ  ،قَالَ  :بَايعْت الّنبِيّ َ
الصّلةِ َ ،وإِيتاءِ الزّكاةِ  ،والّنصْحِ ِلكُ ّل مُسْلمٍ  .مُتف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَا مِنْ صا ِحبِ
َ -1214وعَنْ أَب هُريرةَ رضيَ اللّه عنْهُ قَالَ  :قَالَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
حتْ لَهُ صَفائِ ُح مِ ْن نَارَِ ،فأُ ْح ِميَ عََلْيهَا
صفّ َ
ضةٍ  ،ل ُيؤَدّي ِمنْهَا َح ّقهَا إِلّ إذا كَانَ َي ْومُ القِيا َمةِ ُ
ذ َهبٍ  ،وَل ِف ّ
ف نار َج َهنّمَ َ ،فُي ْكوَى بَا جنبُهُ  ،وجبِينُهُ  ،و َظهْ ُرهُ  ،كُلّما برَدتْ أُعيدتْ لَهُ ف ي ْومٍ كَانَ ِمقْدَارُه خْسِيَ
أَلْف سَنةٍ  ،حتّى ُي ْقضَى بيْ َن العِبادِ َفيُرَى سبِيلُهُ ِ ،إمّا إِل الّنةِ وإِما إِل النّارِ » .
قيل  :يا رسُولَ اللّهِ فا ِلبِلُ ؟ قالَ  :ول صاحبِ ِإبِ ٍل ل يؤَدّي مِنهَا ح ّقهَا  ،ومِنْ ح ّقهَا  ،حَ ْلُبهَا يومَ وِ ْردِها ،
ل واحِدا  ،تَط ُؤهُ بأَ ْخفَافِها ،
إِل إذا كان يوم القيامَة بُ ِط َح لا ِبقَاعٍ َقرْقَرٍ َأوْفر ما كانتْ  ،ل يَفقِ ُد ِمْنهَا َفصِي ً
ف سَنةٍ  ،حتّى
وَت َعضّهُ ِبأَفْواهِها  ،كُلّما َم ّر عليْهِ أَولها  ،ر ّد عليْهِ أُخْراها ،ف يو ٍم كانَ ِمقْداره َخمْسِيَ أَلْ َ
ُي ْقضَي َبيْ َن ال ِعبَاد َ ،فيُرَى سبِيلُه ِ ،إمّا إِل الّنةِ وِإمّا إِل النارِ » .
قِيل  :يَا رسول اللّهِ فَالْبق ُر وَال َغنَمُ ؟ قالَ  :ول صا ِحبِ بق ٍر ول غَن ٍم ل ُيؤَدّي ِمنْهَا ح ّقهَا إِلّ إِذا كان َي ْومُ
القيا َم ِة  ،بُطِ َح لَا بقَاعٍ قَرَقرٍ  ،ل يفْقِد ِمْنهَا َشيْئا َليْس فِيها َعقْصاءُ  ،وَل جَلْحاءُ  ،وَل عَضباءُ  ،تَنْطحه
ِبقُرُونَا َ ،وتَ َطؤُ ُه ِبأَظْلِفهَا  ،كُلّمَا َم ّر عََليْهِ أُولها  ،رُدّ عََليْهِ أُخْراها  ،ف يومٍ كا َن مِقدَارُهُ َخمْسِيَ أَلْف سَنةٍ
حتّى ُيقْضَى بيْ َن العِبادِ  ،فيُرَى سبِيلُهُ ِإمّا إِل الَّن ِة وِإمّا إِل النّارِ » .
ليْلُ ثلَثةٌ  :هِي لِ َرجُ ٍل وِز ٌر  ،و ِهيَ ِلرَجُلٍ سِتْرٌ ،وهِي لر ُجلٍ أَجْرٌ ،
قِيلَ  :يا رسُول اللّ ِه فاليْلُ ؟ قال  « :ا َ
فَأمّا الت هي لهُ وزر َفرَ ُجلٌ ربطَها رِيا ًء وفَخْرا ونِوا ًء عَلى َأهْ ِل ا ِلسْلمِ  ،فهي لَ ُه وِزرٌ  ،وَأمّا الت ِهيَ لَ ُه ِستْرٌ
َ ،فرَجُل رَب َطهَا ف َسبِيلِ اللّهِ  ،ثُمّ ل يْنسَ حقّ اللّهِ ف ُظهُورِها  ،ول رِقابا َ ،فهِي لَ ُه ِستْرٌ  ،وَأمّا الت ِهيَ لَهُ
ضةِ
ضةٍ َ ،فمَا أَكَلَت مِن ذلك الَرْجِ أَو الرّو َ
أَ ْجرٌ  ،فرجُلٌ رب َطهَا ف سبِيلِ اللّهِ َلهْل ا ِلسْلمِ ف َمرْجٍ  ،أَو رَو َ

مِن شَيءٍ إِلّ ُكتِب لَهُ عدد ما أَكَلَت حســـنَاتٌ  ،و ُكتِب لَه عدد أَ ْروَاِثهَا وَأْبوَاِلهَا حَسنَاتٌ  ،وَل تَقْ َطعُ
ِطوََلهَا فاسَتنّت َشرَفا أَو شَرَفيْنِ إِلّ َكتَب اللّهُ لَ ُه عد َد آثَا ِرهَا  ،وأَ ْروَاثهَا حَسنَاتٍ  ،ول مرّ با صا ِحُبهَا عَلى
س ِقيَهَا إِلّ َكتَبَ اللّه لَهُ عدَ َد ما َش ِربَت حَسنَاتٍ » .
ش ِربَت ِمنْهُ  ،وَل يُريدُ أَ ْن يَ ْ
َنهْرٍ فَ َ
قِيلَ  :يا رسولَ اللّ ِه فالُ ُمرُ ؟ قالَ  « :ما ُأنْزِل عَليّ ف الُ ُم ِر شَيءٌ إِلّ ه ِذهِ اليةُ اْلفَا ّذ ُة الَامِ َعةُ  { :فمن
يعْم ْل مِثقَال ذ ّرةٍ َخيْرا ير ُه ،ومَن يعْم ْل مثْقَالَ ذَ ّر ٍة شَرّا يرهُ } » .
ظ مُسْلمٍ .
ُمّتفَ ٌق عليهِ  .وهذا لف ُ
ض الواسع  .والقرقر  :الملس .
وم ْعنَى القاعِ  :الكان الستوى من الر ِ
 -217باب وجوب صوم رمضان
وبَيان فضل الصّيام وما يتعلق به
قال اللّه تعال { :يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم } إل قوله
ى للناس وبينات من الدى والفرقان ،فمن شهد منكم
تعال { :شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هد ً
الشهر فليصمه ،ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } الية .وأما الحاديث فقد تقدمت
ف الباب الذي قبله.
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :قال اللّه َعزّ وجلّ
 -1215وَعنْ أَب هُريرة رضِي اللّه عنْهُ  ،قال  :قال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 :كُ ّل عملِ ابْنِ آدم لهُ إِلّ الصّيام  ،فَِإنّهُ ل وَأنَا أَجْزِي بِهِ  .والصّيام ُجّنةٌ فَإِذا كَا َن ي ْومُ ص ْومِ أَحدِكُمْ فل
خلُوفُ فَمِ
خبْ  ،فَِإ ْن سابّهُ أَحدٌ َأ ْو قاتَلَهُ َ ،فلْيقُلْ ِ :إنّي صَائ ٌم  .والّذِي َنفْس مَمّ ٍد بِي ِدهِ لَ ُ
ث ول َيصْ َ
يرُْف ْ
الصّائمِ أَطْيبُ ِعنْد اللّ ِه مِنْ رِي ِح الِسْكِ .
ح بفِطْ ِرهِ  ،وإذَا لَقي ربّهُ فرِح بِصوْمِ ِه » متفقٌ عليه.
للصّائمِ َفرْ َحتَانِ يفْر ُحهُما  :إِذا أَفْطرَ فَ ِر َ
وهذا لفظ رواي ِة الْبُخَارِي  .وف رواية له  « :يتْ ُر ُك طَعامَهُ َ ،وشَرابَ ُه  ،و َشهْوتَهُ  ،مِنْ أَجْلي  ،الصّيامُ ل وأَنا
أَ ْجزِي بِهِ  ،والسَن ُة ِبعَشْرِ َأمْثَاِلهَا » .

ضعْفٍ  .قال اللّه تعال
وف رواية لسلم  « :كُ ّل عَملِ ابنِ آ َدمَ ُيضَاعفُ السََن ُة بِعشْر َأمْثَاِلهَا إِل َسْبعِمِائة ِ
ع َشهْوتَ ُه َوطَعامَ ُه مِنْ أَجْلي  .لِلصّائم َفرْحتَانِ :فرحة عند فطره ،
ص ْومَ َفِإنّهُ لِي وأَنا أَجْزي بِهِ  :يد ُ
 « :إِ ّل ال ّ
ب عِنْدَ اللّ ِه مِنْ ريحِ الِسْكِ» .
ف فيهِ َأ ْطيَ ُ
َفرْح ٌة ِعنْدَ لقَاء َربّهِ  .ولَخُلُو ُ
ي مِنْ َأبْواب
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :مَنْ أَْنفَقَ َزوْجَي ف سَبِيلِ اللّ ِه نُودِ َ
 -1216وعنهُ َأنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
لهَادِ
لّنةِ  :يَا َعبْدَ اللّهِ هذا َخيْرٌ  ،فَ َمنْ كَان مِنْ َأهْ ِل الصَلةِ ُدعِي م ْن باب الصّلةِ  ،ومَ ْن كانَ مِنْ َأهْ ِل ا ِ
اَ
لهَادِ  ،ومَنْ كَانَ مِنْ َأهْل الصّيامِ ُد ِعيَ مِنْ باب ال ّريّانِ ومنْ كَانَ مِنْ َأهْل الصّدقَة ُدعِي مِنْ
ُدعِي مِ ْن باب ا ِ
ضيَ اللّه َعنْهُ  :بأَب أَنت وُأمّي يا رسولَ اللّه ما عَلى مَنْ ُدعِي مِ ْن تِلكَ
باب الصّدَقةِ » قال أبو بكرٍ رَ ِ
ب مِنْ ضَرُورةٍ  ،فه ْل يُدْعى أَح ٌد مِنْ تلك ا َلبْوابِ كلّها ؟ قال َ « :نعَم َوأَرْجُو َأنْ تكُو َن مِنهم »
ا َلبْوا ِ
متف ٌق عليه .
لنّة بابا ُيقَا ُل
ل عََليْ ِه وسَلّم قال ِ « :إنّ فِي ا َ
 -1217وعن سهلِ بنِ سعدٍ رضي اللّه عنهُ عن النِّبيّ صَلّى ا ُ
لَهُ  :ال ّريّانُ  ،يدْخُ ُل ِمنْ ُه الصّائمونَ يو َم القِيامةِ  ،ل يدخ ُل ِمنْه أَح ٌد غَيهُم  ،يقالُ :أَينَ الصّائمُونَ ؟ فَيقومونَ
ل يدخ ُل مِنهُ أَ َح ٌد غيهم  ،فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ َفلَم يدخ ْل ِمنْهُ أَ َحدٌ» متف ٌق عليه .
 -1218وعَنْ أَب سَعي ٍد الُدْريّ رَضيَ اللّه عنهُ قال  :قالَ رسولُ اللّهِ  « :مَا مِ ْن عبْدٍ يصُو ُم يَوما ف سبِيلِ
اللّه إِ ّل باعَدَ اللّه بِذلك اليَومِ وجهَهُ عَن النّارِ سبعيَ خرِيفا » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :مَنْ صَامَ َر َمضَانَ ِإيَانا
صلّى ا ُ
 -1219وعنْ أَب هُرَيرةَ رضيَ اللّه عنهُ  ،عن الّنبِيّ َ
وا ْحتِسابا  ،غُفِرَ لَ ُه ما َتقَ ّد َم مِنْ ذْنبِ ِه » متفقٌ عليه .
حتْ
ل عََليْهِ وسَلّم قالَ  « :إِذا جَاءَ َر َمضَانُ ُ ،فتّ َ
صلّى ا ُ
 -1220وعنهُ رضيَ اللّ ُه عنهُ َ ،أنّ رسولَ اللّهِ َ
ي » متف ٌق عليه .
ت الشياطِ ُ
صفّد ِ
َأْبوَابُ الّنةِ  ،وغُّلقَت َأْبوَابُ النّارِ  ،و ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :صُومُوا لِ ُر ْؤَيتِهِ َ ،وأَفْ ِطرُوا ِلرُؤيَتِهِ  ،فإِن غمي
 -1221وعنهُ َأنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
عَليكم َ ،فأَكْمِلُوا عِ ّدةَ َشعْبا َن ثَلثيَ » متف ٌق عليه  .وهذا لفظ البخاري .
ي َيوْما » .
وف روايةِ مسلم َ « :فإِن غُ ّم عَليكم َفصُوموا ثَلثِ َ

 -218باب الود وفعل العروف والكثار من الي
ف شهر رمضان والزيادة من ذلك ف العشر الواخر منه
صلّى الُ عََليْهِ َوسَلّم  ،أَ ْجوَ َد
ل َعْنهُمَا  ،قالَ  :كَانَ َرسُولُ الِ َ ،
ضيَ ا ُ
 -1222وعن ابنِ عباسٍ  ،ر ِ
ي يَ ْلقَاهُ ِجبْرِيلُ  ،وَكَانَ ِجبْرِي ُل يَ ْلقَاهُ ف كُلّ َليَْل ٍة مِنْ َر َمضَانَ
النّاسِ  ،وَكَانَ أَ ْجوَ ُد مَا َيكُونُ ف َر َمضَانَ ِح َ
ليْ ِر مِنَ الرّي ِح الُ ْرسََلةِ
ي يَ ْلقَاهُ ِجبْرِيلُ أَ ْجوَ ُد بِا َ
ل عََليْهِ َوسَلّم ِ ،ح َ
صلّى ا ُ
َفيُدَا ِرسُ ُه القُرْآنَ َ ،فلَ َرسُولُ الِ َ ،
»متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه َوسَلّم  ،إِذَا دَ َخ َل العَشْرُ
صلّى ا ُ
ل َعْنهَا قَاَلتْ  « :كَانَ َرسُولُ الِ َ ،
ضيَ ا ُ
شةَ َر ِ
َ -1223وعَ ْن عَائِ َ
أَ ْحيَى الّليْلَ َ ،وأَْيقَظَ َأهْلَهُ َ ،وشَدّ ا ِلئْزَ َر » متف ٌق عليه .
 -219باب الّنهْي عن تقدّم رمضا َن بصوم بعد نصف شعبان
إ ّل لن وصله با قبله  ،أو وافق عاد ًة له بأن كان عادته صوم الثني والميس فوافقه
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :ل يتَقَ ّدمَنّ أَ َحدُكمْ َر َمضَانَ
 -1224عن أَب هُريرة رضيَ اللّه َعنْهُ  ،عن النبّ صَلّى ا ُ
ك اليوْمَ» متف ٌق عليه .
ص ْومَهُ َ ،ف ْلَيصُمْ ذل َ
ِبصَومِ يومٍ َأوْ يو َميْنِ  ،إِلّ أَن يَكونَ َرجُلٌ كَانَ يصُومُ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل َتصُومُوا
 -1225وعن ابنِ عباسٍ  ،رضيَ اللّه عنهما  ،قال  :قالَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ي يوما » رواه الترمذي
َقبْلَ َر َمضَانَ  ،صُومُوا لِ ُرؤْيتِهِ َ ،وأَفْطِرُوا ِل ُر ْؤيَتِهِ  ،فَِإنْ حاَلتْ دُونَ ُه َغيَاي ٌة فأَكْمِلوا ثَلثِ َ
وقال  :حديث حسنٌ صحيحٌ .
« الغَيايَة » بالغي العجمة وبالياءِ الثناةِ من تت الكررةِ  ،وهِي  :السّحَابةُ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِذا َبقِ َي ِنصْفٌ مِنْ
ضيَ اللّه َعنْهُ قال  :قالَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1226وعنْ أَب هُرْي َرةَ ر ِ
َشعْبانَ فَل َتصُومُوا » رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ .
َ -1227وعَنْ أَب اليَقظَان عمارِ ب ِن يَاسِرٍ رضيَ اللّه عنْهما  ،قال  « :مَنْ صَامَ اليَومَ الّذِي يُشكّ فِيهِ َفقَدْ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم » رواه أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديثٌ حسن صحيحٌ .
َعصَى أَبا القَاسِمِ َ

 -220باب ما ُيقَالُ عِ ْندَ ُر ْؤيَ ِة الِللِ
ل عََليْ ِه وسَلّم كانَ إِذا َرأَى الِللَ قَالَ« :
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ َ ،أ ّن الّنِبيّ َ
حةَ بنِ عُبْيدِ اللّهِ ر ِ
 -1228عَ ْن طَ ْل َ
الّلهُمّ َأهِلّهُ عَلْينَا بِا َلمْنِ والِيَانِ  ،وَالسّل َم ِة وا ِلسْلمِ َ ،ربّي و َربّكَ اللّه  ،هِللُ ُرشْدٍ و َخيْ ٍر » رواه الترمذي
وقال  :حديثٌ حسنٌ .
يهِ
ضلِ السّحو ِر وتأخ ِ
 -221باب فَ ْ
جرِ
ما ل يَخْشَ طُلُوع الفَ ْ
سحّرُوا فَِإنّ ف السّحُورِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :تَ َ
ضيَ اللّه عَنْهُ قال  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1229عنْ أَنسٍ رَ ِ
بَر َك ًة » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،ثُمّ قُ ْمنَا
صلّى ا ُ
 -1230وعن زي ِد بن ثابتٍ رَضيَ اللّه َعنْهُ قال  :تَسحّ ْرنَا مَعَ رسولِ اللّهِ َ
إِل الصّلةِ  .قِيلَ  :كَمْ كا َن َبْينَهُمَا ؟ قال َ :قدْرُ َخمْسونَ آيةً  .متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم ُمؤَ ّذنَانِ  :بل ٌل
صلّى ا ُ
َ -1231وعَ ِن ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللّه َعْنهُمَا  ،قالَ  :كانَ لرسول اللّه َ
ل عََليْهِ وسَلّم ِ « :إ ّن بللً ُيؤَ ّذ ُن بَِليْلٍ َ ،فكُلُوا وَاشْ َربُوا حتّى ُيؤَ ّذنَ
صلّى ا ُ
وَابْنُ ُأمّ َم ْكتُومٍ َ .فقَالَ رسولُ اللّهِ َ
ابْنُ ُأمّ َم ْكتُو ٍم » قَالَ  :وَلَ ْم َيكُ ْن َبيَْنهُمَا إِلّ َأنْ َينْزِ َل هذا َويَرْقَى هذا  ،متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ َ « :فضْ ُل ما بيْنَ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ أَنّ رسول اللّهِ َ
 -1232وعَنْ عمْرو ب ِن العاصِ رَ ِ
صيَا ِمنَا وَصِيامِ َأهْل الكتاب أَكَْلةُ السّحَ ِر »  .رواه مسلم .
ِ
 -222باب فَضْل تَعْجِيل الفِ ْطرِ
وما ُيفْطَرُ عَليهِ وما َيقُوُل ُه بَ ْعدَ ا ِلفْطَارِ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :ل يَزالُ النّاسُ
ضيَ اللّه َعنْهُ َ ،أنّ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1233عَ ْن َسهْلِ ب ِن َسعْدٍ ر ِ
َبيْ ٍر مَا عَجلوا الفِطْ َر » متفقٌ عليه .

ضيَ اللّه َعْنهَا فقَا َل لَا مَسْرُوقٌ  :رَجُلنِ
شةَ رَ ِ
 -1234وعن أَب عَ ِطّيةَ قَالَ  :دخَلتُ َأنَا ومسْرُوقٌ على عائ َ
ب والِفْطَارَ ،
لهُمَا ل َيأْلُو عَ ِن الَيْرِ  :أَحَ ُدهُمَا ُيعَجّ ُل الغْر َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ك َ
ب مُحَمّدٍ صَلّى ا ُ
صحَا ِ
منْ أَ ْ
ب وَالِفْطَارَ ؟ قا َل َ :عبْدُ اللّه يعن ابنَ مَسْعودٍ
ب والِفْطَارَ ؟ َفقَاَلتْ  :مَ ْن ُيعَجّلُ ا َلغْر َ
والخَ ُر ُيؤَخّرُ الغْرِ َ
صنَعُ  .رواه مسلم.
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،ي ْ
َفقَاَلتْ  :هكَذَا كَانَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ليْرِ .
ي ل ُي َقصّرُ ف ا َ
قوله  « :ل َيأْلُوا » أَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،قال اللّه عَ ّز وَجَلّ:
ضيَ اللّه عنْهُ قالَ  :قالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ -1235وعَنْ أَب هُري َرةَ َر ِ
ب ِعبَادِي إِلّ َأعْجَُل ُهمْ فِطْرا } رواه الترمذي وقالَ  :حَديثٌ حسنٌ .
{ أَ َح ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِذا أَ ْقبَلَ
 -1236وَع ْن عُمر ب ِن الَطّابِ َرضِي اللّه َعنْهُ  ،قالَ  :قال رَسولُ اللّه صَلّى ا ُ
الّليْ ُل مِ ْن ه ُهنَا وَأ ْدبَ َر الّنهَا ُر مِ ْن ههُنا  ،وغَرَبتِ الشّمسُ َ ،فقَدْ أَفْطَرَ الصائ ُم » متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
َ -1237وعَنْ أَب إِبراهيمَ عبدِ اللّهِ بنِ أَب َأوْف رَضِي اللّه عْنهُمَا  ،قالَ  :سِ ْرنَا مَعَ رسولِ اللّهِ َ
وسَلّم َ ،وهُوَ صائمٌ َ ،فلَمّا غَرَبتِ الشّمسُ  ،قالَ ِلبْعضِ اْل َقوْمِ  « :يَا فُلنُ انْزلْ فَاجْدحْ لَنا َ ،فقَال  :يا
َرسُول اللّهِ َلوْ َأمْسَيتَ ؟ قالَ  « :انْزِلْ فَا ْجدَحْ َلنَا » قالَ ِ :إنّ عَليْكَ َنهَارا  ،قال  « :انْزلْ فَاجْ َدحْ َلنَا »
ل عََليْ ِه وسَلّم ،ثُمّ قالَ « :إِذا َرَأْيتُمُ الّليْلَ قَدْ أَ ْقبَ َل مِ ْن ههُنَا
قَالَ َ :فنَزَلَ َفجَ َدحَ َلهُمْ فَشَرِبَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
َ ،فقَدْ أَفْ َط َر الصَائ ُم » وأَشا َر ِبيَ ِدهِ ِقبَ َل الَشْ ِرقِ  .متفقٌ عليه .
سوِي َق بالاءِ .
قوله  « :اجْ َدحْ » بيم ثُمّ دال ث حاء مهملتي  ،أَي  :ا ْخلِطِ ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ« :إِذَا
ضيَ اللّه َعنْهُ  ،عن الّنبِيّ صَلّى ا ُ
َ -1238وعَ ْن سَلْمَانَ ب ِن عَامر الضّّب ّي الصّحَابّ رَ ِ
أَفْ َطرَ أَحَدُكُمْ  ،فَ ْلُيفْطِ ْر عَلى تَمْرٍ  ،فَِإنْ لَمْ يَجدْ َ ،ف ْلُيفْطِرْ على مَاءٍ َفِإنّه َطهُورٌ » .
روَاهُ أَبو دَاودَ  ،والترمذي وقالَ  :حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم ُيفْ ِطرُ َقبْلَ أَ ْن ُيصَّليَ عَلى
ضيَ اللّه َعنْهُ  ،قالَ  :كانَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ -1239وعَنْ َأَنسٍ رَ ِ
ت مِنْ ماءٍ رواه أبو داود ،
ُر َطبَاتٍ  ،فَِإنْ لَ ْم َتكُنْ ُرطَبَاتٌ َفتُمَيْاتٌ  ،فِإنْ ْل تَكُ ْن تُميْاتٌ حَسَا حَسَوا ٍ
والترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ .

ظ لسانِ ِه َوجَوَا ِرحِهِ
 -223بابُ أمرِ الصّائمِ ِبفْ ِ
ت وا ُلشَاتَ َمةِ َونَحْوهَا
َع ِن الُخَالفَا ِ
ص ْومِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِذا كَانَ َي ْومُ َ
 -1240عنْ أَب ُهرَي َرةَ رضيَ اللّه عنهُ قالَ  :قالَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
خبْ  ،فَِإ ْن سَابّهُ أَ َحدٌ َ ،أوْ قاتَلَهُ  ،فَ ْلَيقُلْ ِ :إنّي صائمٌ» متف ٌق عليه .
ث وَل َيصْ َ
أَحدِكُمْ  ،فَل يَرُْف ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ لَ ْم يَدعْ َقوْلَ الزّو ِر والعمَ َل بِهِ فَلْيسَ للّهِ حَاجةٌ
صلّى ا ُ
 -1241وعنهُ قال  :قال النبّ َ
ع طَعامَهُ وشَرَابهُ » رواه البخاري .
ف َأنْ يَ َد َ
 -224باب ف مَسائل من الصوم
سيَ أَ َحدُكُم َ ،فأَكَلَ
ل عََليْهِ وسَلّم قالَ  « :إِذا نَ ِ
 -1242عَنْ أَب هُريرةَ رَضيَ اللّه َعنْ ُه  ،عَن النبّ صَلّى ا ُ
ص ْومَهُ  ،فَِإنّمَا أَ ْطعَمَهُ اللّه َو َسقَا ُه » متف ٌق عليه .
َأ ْو شَرِبَ َ ،فلْيتِمّ َ
ضيَ اللّه َعنْهُ  ،قالَ  :قلتُ  :يا رسول اللّه َأ ْخبِرْن عَ ِن اْلوُضوءِ ؟ قال « :
صبِرةَ رَ ِ
 -1243وعن َلقِيطِ بنِ َ
َأ ْسبِ ِغ الْوضُوءَ  ،وَ َخلّ ْل َبيْن الَصَابِعِ َ ،وبَالَغْ ف السِْتنْشَاقِ  ،إِلّ َأنْ تكُونَ صَائما » رواه أبو داود ،
والترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
ج ُر َو ُهوَ
ل عََليْ ِه وسَلّم ي ْدرِكُ ُه الفَ ْ
 -1244وع ْن عائشةَ رضي اللّه َعنْها  ،قاَلتْ  :كانَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ب مِنْ َأهْلِهِ  ،ثُ ّم َي ْغتَسِلُ وَيصُومُ  .متف ٌق عليه .
ُجنُ ٌ
ل عََليْهِ وسَلّم ُيصْبِح
 -1245وع ْن عائشةَ وُأ ّم سَلَ َمةَ  ،رَضيَ اللّه عْنهُما  ،قَاَلتَا  :كانَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ُجنُبا مِ ْن َغيْرِ ُحلْمٍ  ،ثُ ّم يصُومُ » متف ٌق عليهِ .
حرّم وشعبان والشهر الُرمُ
 -225باب بيان فضل صوم الُ َ
صيَامِ بعْدَ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أَ ْفضَ ُل ال ّ
 -1246عَنْ أَب هُري َرةَ رضيَ اللّه َعنْهُ  ،قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ضةِ  :صَلةُ الّليْلِ » رواه مسلمٌ.
رَمضَانَ َ :شهْرُ اللّهِ الح ّرمُ َ ،وأَ ْفضَلُ الصّل ِة َبعْد الفَرِي َ

ل عََليْ ِه وسَلّم َيصُوم مِ ْن َش ْهرٍ أَكْثَ َر مِنْ
ضيَ اللّه َعْنهَا  ،قاَلتْ  :لَمْ يَكُنِ النبّ صَلّى ا ُ
 -1247وعَ ْن عائشةَ رَ ِ
َش ْعبَانَ  ،فَِإنّه كانَ َيصُوم َش ْعبَانَ كلّه .
وف رواية  :كَا َن َيصُو ُم َشعْبَانَ إِلّ َقلِيلً  .متف ٌق عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم  ،ثُ ّم انطَلَقَ َفَأتَاهُ
 -1248وعن مِيَبةَ البَاهِِلّي ِة عَنْ َأبِيهَا َأوْ عمّها َ ،أنّهُ أَتى رَسولَ اللّه صَلّى ا ُ
بع َد َسنَة  ،وَقَد َتغَيّرتْ حَال ُه َوهَْيَئتُه َ ،فقَالَ  :يا َرسُولَ اللّهِ َأمَا تعْرُِفنِي ؟ قَالَ « :وَمَنْ أَنتَ ؟ » قَالَ َ :أنَا
البَاهِِليّ الذي جِئتك عامَ ا َلوّلِ  .قَالَ  « :فَمَا َغيّ َركَ  ،وقَدْ كُنتَ حَسَ َن الَيئةِ ؟ » قَالَ  :ما أَكلتُ طعاما
ت نَفسَكَ  » ،ثُمّ قَالَ  « :صُ ْم شَهرَ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :عَ ّذْب َ
صلّى ا ُ
منذ فَار ْقتُكَ إِلّ بَليْلٍ َ .فقَال َرسُولُ اللّهِ َ
الصّبِ  ،ويوما مِنْ ك ّل شَهر » قال  :زِدْنـي  ،فِإنّ ب ق ّوةً ،قَالَ  « :صُ ْم يَوميْ ِن » قال  :زِدْن  ،قال « :
ص ْم مِنَ ال ُرمِ وَاتْ ُركُ »
ص ْم مِ َن الُ ُرمِ وَاتْ ُركْ  ،صُ ْم مِنَ الرُم وَات ُركْ ُ ،
ص ْم ثلَثةَ َأيّامٍ » قالَ  :زِدْن  .قال ُ :
ُ
وقا َل ِبأَصَاِبعِهِ الثّلثِ َفضَ ّمهَا  ،ثُمّ أَ ْرسََلهَا  .رواه أبو داود .
و « شه ُر الصّبِ »  :رَمضانُ .
 -226باب فضل الصوم وغيه ف العشر الوّل من ذي الجة
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ما مِنْ أَيامٍ
 -1249عن ابنِ عبّاسٍ رَضيَ اللّه َعْنهُمَا  ،قالَ  :قالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
العَمَ ُل الصّالُ فِيها أَ َحبّ إِل اللّ ِه مِنْ ه ِذ ِه الَيّامِ » يعن  :أَيا َم العشرِ  ،قالوا  :يا رسول اللّ ِه وَل الهادُ ف
ج ِبَنفْسِهَِ ،ومَالِهِ فَلَم يَر ِجعْ منْ ذلك بِشَيءٍ »
سبِيلِ اللّهِ ؟ قالَ  « :ول الهادُ ف سبِيلِ اللّهِ  ،إِلّ رَ ُجلٌ خَر َ
رواه البخاريّ .
 -227باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء
ص ْومِ ي ْو ِم عَرََفةَ ؟
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  :عَنْ َ
 -1250عنْ أَب قتَادةَ رضِي اللّه َعنْهُ  ،قالَ  :سئِل رسولُ اللّهِ َ
سَنةَ الَاضِيةَ وَالبَاقَِي َة » رواه مسلمٌ .
قال  « :يكفّرُ ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم صَا َم يوْ َم عاشوراءَ  ،وَأمَرَ
صلّى ا ُ
 -1251وع ْن ابنِ عباسٍ رضيَ اللّه عنهما  ،أَنّ رَسول اللّهِ َ
صيَامِهِ  .متف ٌق عليه .
ِب ِ

صيَا ِم َي ْومِ عاشُوراءِ ،
ل عََليْ ِه وسَلّم ُسئِلَ عَنْ ِ
صلّى ا ُ
 -1252وعنْ أَب َقتَادةَ رضيَ اللّه َعنْهُ  ،أَنّ رسولَ اللّهِ َ
ضَيةَ » رواه مُسْلِمٌ .
َفقَال ُ « :ي َكفّرُ السَّنةَ الَا ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :لئِ ْن َبقِيتُ إِل
ضيَ اللّه عْنهُمَا  ،قَالَ  :قالَ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1253وعَ ِن ابنِ عَبّاسٍ رَ ِ
قَابِلٍ لصُومَ ّن التّاسِعَ » رواهُ مُسْلِمٌ .
 -228باب استحباب صوم ستة من أيام من شوال
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :مَنْ صَامَ َرمَضا َن ثُمّ
ضيَ اللّه َعنْهُ َ ،أنّ رسول اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1254عَنْ أَب أَيوبِ ر ِ
َأَتَبعَهُ ِستّا مِ ْن َشوّا ٍل كا َن كصِيَامِ ال ّدهْ ِر » رواهُ مُسِْلمٌ .
 -229باب استحباب صوم الثني والميس
ص ْومِ َي ْومِ الْثنَيْنِ فقالَ
ل عََليْهِ وسَلّم ُسئِلَ عَنْ َ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عنْهُ َ ،أنّ رسولَ اللّهِ َ
 -1255عن أَب َقتَا َدةَ رَ ِ
ك َي ْو ٌم وُلِدْتُ فِيهِ َ ،وَيوْ ٌم ُب ِعثْتُ َ ،أوْ أُن ِز َل عليّ فِي ِه » رواه مسلمٌ .
 « :ذل َ
ض ا َلعْمَا ُل ي ْومَ
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ ُ « :تعْ َر ُ
ضيَ اللّه عنه  ،عَنْ رسولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1256وعَنْ أَب هُرْي َرةَ َر ِ
ض عَملي َوَأنَا صَائمٌ » رَوا ُه التِ ْرمِذِيّ وقالَ  :حديثٌ حَسَنٌ  ،وروا ُه مُسلمٌ
الثَنيْن والَميسِ َ ،فأُ ِحبّ َأنْ ُيعْ َر َ
صوْم .
بغيِ ذِك ِر ال ّ
ص ْو َم الْثَنيْنِ
حرّى َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيتَ َ
ضيَ اللّه َعْنهَا  ،قَاَلتْ  :كانَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ -1257وعَ ْن عائشةَ رَ ِ
وَالَمِيسِ  .رواه الترمذيّ وقالَ  :حديثٌ حسنٌ .
 -230باب استحباب صَوم ثلثة أيام من كل شهر
الفضل صومها ف أيام البيض .وهي الثالث عشر والرابع عشر والامس عشر .وقيل :الثان عشر
والثالث عشر والرابع عشر ،والصحيح الشهور هو الول.
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،بثَلثٍ  :صيَامِ ثَلَثةَ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ  ،قال َ :أوْصَان خلِيلي َ
 -1258وعن أَب هُريرةَ ر ِ
َأيّامٍ مِن ك ّل شَهرٍ  ،وَرَك َعتَي الضُحى  ،وأَن أُوتِر َقبْلَ َأنْ أَنامَ  .متفقٌ عليه .

ل عََليْ ِه وسَلّم بِثلث لَنْ َأدَعهُنّ ما
ضيَ اللّه عنهُ  ،قالَ َ :أوْصَانِي َحبِيب صَلّى ا ُ
 -1259وعَنْ أَب الدَ ْردَاءِ رَ ِ
شتُ  :بصِيامِ ثَلثَة أَيّا ٍم مِن كُ ّل َشهْر  ،وَصَل ِة الضحَى َ ،وِبأَنْ ل َأنَام حَت أُوتِر  .رواهُ مسلمٌ .
عِ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم
َ -1260وعَ ْن عبدِ اللّهِ ب ِن عَمْرِو ب ِن العاصِ رَضي اللّه عنهُما  ،قالَ  :قالَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 « :ص ْو ُم ثلَثةِ َأيّامٍ منْ ك ّل شَهرٍ ص ْومُ الدهْرِ ُكلّهُ »  .متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم
صلّى ا ُ
 -1261وع ْن مُعاذ َة العَ َد ِوّيةِ َأنّها َسأََلتْ عائشةَ رضيَ اللّه َعْنهَا  :أَكانَ َرسُولُ اللّهِ َ
شهْر كَا َن َيصُومُ ؟ قَاَلتْ  :لَمْ يَكُن ُيبَال
يصومُ مِن كُ ّل شَه ٍر ثلثةَ َأيّامٍ ؟ قَالَت َ :نعَمْ َ .فقُ ْلتُ  :منْ أَيّ ال ّ
شهْ ِر َيصُومُ  .رواهُ مسلمٌ .
مِنْ أَيّ ال ّ
شهْرِ
ت مِنَ ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِذا صُ ْم َ
ضيَ اللّه عنهُ  ،قَالَ  :قالَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1262وعنْ أَب ذَرّ رَ ِ
س عَشْ َر َة » رواه الترمِذيّ وقال  :حديثٌ حسنٌ .
ث عَشْ َرةَ َ ،وأَرْب َع عَشْ َرةَ  ،وخَ ْم َ
ثَلثا َ ،فصُمْ ثَل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ي ْأمُ ُرنَا ِبصِيَامِ
ضيَ اللّه َعنْهُ  ،قال  :كانَ رَسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1263وعنْ قتا َدةَ بن مِلحَانَ َر ِ
س عَشْ َرةَ  .رواهُ أَبُو داودَ .
ش َرةَ  ،وَ َخ ْم َ
ث عشْ َرةَ  ،وأَ ْربَعَ عَ ْ
َأيّامِ البيضِ  :ثَل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ل ُيفْ ِطرُ َأيّامَ
ضيَ اللّه َعْنهُمَا  ،قال  :كانَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1264وع ْن ابنِ عبّاسٍ رَ ِ
البِيضِ ف َحضَ ٍر وَل َسفَرٍ  .رواهُ النسَائي بإِسنادٍ حَسنٍ .
 -231باب فضل مَ ْن فَطّر صَائما
وفضل الصائم الذي يؤكل عنده  ،ودعاء الكل للمأكول عنده
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :مَنْ فَطّرَ صَائما،
لهَنّ رَضيَ اللّه َعنْهُ عَن الّنبِيّ صَلّى ا ُ
 -1265عنْ زَيدِ بنِ خال ٍد ا ُ
ص مِنْ أجْر الصّائ ِم شيءٍ » .
كانَ لَ ُه ِمثْلُ َأجْ ِر ِه غَيْرَ أَنّ ُه ل َيْنقُ ُ
رواه الترمذي وقالَ  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم دخَ َل عََليْها  ،فق ّد َمتْ
ضيَ اللّه َعنْها  ،أَنّ النبّ صَلّى ا ُ
 -1266وعَنْ ُأمّ عمَا َرةَ ا َلنْصا ِرّيةِ َر ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :إنّ الصّائمَ
إَِليْ ِه طَعَاما  ،فَقالَ ُ « :كلِي » فَقالَت ِ :إنّي صائمةٌ  ،فقالَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ

شَبعُوا » روا ُه الترمذيّ وقال :
تُصلّي عََليْهِ الَلِئ َكةُ إِذا أُكِ َل ِعنْ َدهُ حتّى َيفْ َرغُوا » وَ ُربّما قال َ « :حتّى يَ ْ
حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم جَاءَ إِل َسعْ ِد بْ ِن ُعبَا َدةَ رَضي اللّه عنهُ ،
 -1267وعَنْ أَنسٍ رَضيَ اللّه عنهُ َ ،أنّ النبّ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أَفْطَرَ عِندكُ ْم الصّائمونَ  ،وأَكَ َل َطعَا َمكُمْ
خبْ ٍز وَ َزْيتٍ َ ،فأَكَلَ  ،ثُمّ قالَ النبّ صَلّى ا ُ
َفجَا َء بِ ُ
ت عََليْكُ ُم الَلِئ َكةُ » .
ا َلبْرَا ُر وَصَّل ْ
رواهُ أبو داود بإِسنادٍ صحيحٍ .

كتاب العتكاف
 -232باب فضل العتكاف
ل عََليْ ِه وسَلّم يَعَتكِفُ العَشْرَ
 -1268ع ِن اب ِن عُمَرَ َرضِي اللّه َعْنهُما  ،قالَ  :كانَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ا َلوَاخِ َر مِنْ َر َمضَانَ  .متف ٌق عليه .
ف العَشْ َر ا َلوَاخِ َر مِنْ
ل عََليْ ِه وسَلّم كا َن َيعَْتكِ ُ
ضيَ اللّه عنْها  ،أَ ّن النّبّ صَلّى ا ُ
 -1269وع ْن عائشةَ رَ ِ
َرمَضانَ َ ،حتّى َتوَفّاهُ اللّه تعال  ،ثُمّ ا ْعَتكَفَ أَزواجُ ُه مِ ْن بعْ ِدهِ  .متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم َي ْعتَكِفُ ف ُكلّ َر َمضَانَ
 -1270وعَنْ أب هُريرةَ  ،رضي اللّه عنهُ  ،قالَ  :كا َن النبّ صَلّى ا ُ
ف عِشرِي َن َيوْما  .رواه البخاريّ.
عَشَر َة أيّامٍ َ ،فلَمًا كَا َن العَا ُم الّذِي ُقًبضَ فِي ِه اعَْتكَ َ

كتاب الج
 -233باب وجوب الج وفضله
قال اللّه تعال{:ول على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلً ،ومن كفر فإن اللّه غن عن العالي}.
ل عََليْهِ وسَلّم  ،قَال ُ :بِنيَ السْل ُم عَلَى
صلّى ا ُ
َ -1271وعَ ِن ابن عُمرَ  ،رضي اللّه َعْنهُمَا  ،أنّ َرسُولَ اللّهِ َ
ص ْومِ
خَ ْمسٍ  :شَها َدةِ َأنْ ل إله إل اللّه وَأ ّن مُحَمّدا رسولُ اللّهِ  ،وإقَامِ الصّل ِة وإِيتَاءِ الزّكَاةِ ،وحَ ّج البْيتِ  ،و َ
َر َمضَانَ » متف ٌق عليهِ .
ل عََليْهِ وسَلّم َ ،فقَالَ « :يَا َأيّهَا
 -1272وعنْ أب هُ َريْرةَ  ،رضي اللّه عنهُ  ،قالَ  :خَ َطَبنَا رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ض عََليْكُ ُم الَجّ فحُجّوا » فقَالَ رجُلٌ  :أَكُ ّل عَامٍ يا رسولَ اللّهِ ؟ فَسَكتَ َ ،حتّى قَالَها
النّاسُ إنّ اللّه قَدْ فَر َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :لوْ ُق ْلتُ َنعَمْ لَوجَبت َولَا اسـتَ َط ْعتُمْ » ثُمّ قال  « :ذَرُون
ثَلثا َ .فقَال َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ما تر ْكُتكُمْ  ،فَإنّمَا هَلَكَ م ْن كانَ َقبَْلكُ ْم بكَثْ َر ِة ُسؤَالِمْ  ،وَا ْختِلِفهِم عَلى أَْنبِيائِهمْ  ،فإذا َأمَ ْرتُكُ ْم بِشَيءٍ َفأْتوا
ِمنْ ُه مَا است َط ْعتُم  ،وَإذا َنهَيتُكُم عَن شَيءٍ فَدعُوهُ »  .رواهُ مسلمٌ .
ي العَ َملِ أَفضَلُ ؟ قال  « :إيا ٌن بِاللّهِ و َرسُولِهِ» قيل
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  :أَ ّ
 -1273وَعنْهُ قال ُ :سئِلَ النب َ
لهَادُ ف َسبِيلِ اللّهِ » قيل  :ثّ ماذَا ؟ قَال  « :حَ ٌج مَبُو ٌر » متف ٌق عليهِ .
 :ثُ ّم ماذَا ؟ قال  « :ا ِ
الَبُورُ ُه َو الّذِي ل يَ ْرَتكِبُ صَا ِحبُهُ فِي ِه معْصِية .
ل عََليْ ِه وسَلّم يَقولُ  « :منْ حجّ َفلَم يرُْفثْ  ،وَلَم يفْسُقْ ،
َ -1274و َعنْهُ قالَ  :سَ ِم ْعتُ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
رجَع َكيَومِ ولَدتْهُ ُأمّهُ »  .متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،قالَ  « :العُ ْمرَة إل العُ ْمرِة َكفّارةٌ لا بيْنهُما  ،والجّ
 -1275و َعنْهُ َأنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
لّنةَ »  .متفقٌ عليهِ .
الَبُورُ لَيس لهُ جزَاءٌ إ ّل ا َ
لهَادَ أَفضَلَ العملِ  ،أفَل
شةَ  ،رضي ال عَْنهَا  ،قَاَلتْ  :قُ ْلتُ يا َرسُولَ اللّه  ،نَرى ا ِ
َ -1276وعَ ْن عَائِ َ
لهَادِ  :حَجّ مبُو ٌر » رواهُ البخاريّ .
نُجاهِدُ ؟ َفقَالَ  « :لكِنْ أَفضَلُ ا ِ

ل عََليْ ِه وسَلّم  ،قَالَ  « :ما مِنْ َيوْمٍ أَكثَ َر مِ ْن أنْ ي ْعتِقَ اللّه فِيهِ عبْدا
َ -1277و َعْنهَا أنّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
مِ َن النّا ِر مِ ْن َي ْومِ عَرََف َة »  .رواهُ مسلمٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :عُم َرةٌ ف ر َمضَانَ
 -1278وع ِن ابنِ عباسٍ  ،رضي اللّه عنهُما  ،أنّ النب صَلّى ا ُ
ج ًة َمعِي » متف ٌق عليهِ .
تَعدِ ُل عَ ْم َرةً َأوْ َح ّ
َ -1279و َعنْهُ أنّ ام َرأَةً قاَلتْ  :يا َرسُولَ اللّ ِه  ،إنّ فَريضَةَ اللّ ِه على عِبَا ِدهِ ف الجّ  ،أَدْرَكتْ أب شَيخا
َكبِيا  ،ل يَثُبتُ عَلى الرّاحَِلةِ أََفأْحُ ّج عَنهُ ؟ قال  « :نعم »  .متفقٌ عليهِ.
ل عََليْهِ وسَلّم َ ،فقَال  :إنّ أب شَيخٌ
صلّى ا ُ
 -1280وعن لقًيطِ بنِ عامرٍ  ،رضي اللّه عنهُ َ ،أنّهُ أَتى النب َ
كَب ٌي ل يستَطِي ٌع الجّ  ،وَل العُم َرةَ  ،وَل ال َظعَنَ  ،قال  « :حُ ّج عَنْ َأبِيكَ واعْت ِمرْ».
رواهُ أَبو داودَ  ،والترمذيّ وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،ف
 -1281وعَنِ السائبِ بنِ يزيدَ  ،رضي اللّه عنهُ  ،قال  :حُجّ ب مَعَ رسولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
حَج ِة الوَداعِ  ،وَأنَا ابنُ سَب ِع ِسنِيَ  .رواه البخاريّ .
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،ل ِقيَ رَكْبا بِال ّروْحَاءِ َ ،فقَالَ :
 -1282وَع ِن ابنِ عبّاسٍ  ،رضي اللّه َعْنهُمَا  ،أَنّ النب صَلّى ا ُ
صبِيا َفقَالتْ ألَذا
« م ِن ال َقوْمُ ؟ » قَالُوا  :السِلمُونَ  .قَالُوا  :منْ أَنتَ ؟ قَالَ  « :رسولُ اللّهِ » َفرََف َعتِ امْ َرَأةٌ َ
حجّ ؟ قَالَ  « :نَعَمْ ولكِ أَج ٌر » رواهُ مُسلمٌ .
ل عََليْهِ وسَلّم َحجّ على رَحْلٍ  ،وَكَانتْ
َ -1283وعَ ْن أ نسٍ  ،رضي اللّه عن ُه  ،أنّ رسول اللّهِ صَلّى ا ُ
زامِلتَهُ  .رواه البخاريّ .
جّنةُ  ،وَذو الجَازِ َأسْواقا ف الَاهِِلّيةِ
ظ َومِ َ
َ -1284وعَ ِن ابنِ عبّاسٍ  ،رضي اللّه َعْنهُمَا  ،قَالَ  :كَانَت عُكا ُ
ل مِن َرّبكُم } [البقرة :
س عََليْكُمْ ُجنَاحٌ أن َتْبَتغُوا فَض ً
َ ،فَتَأثّمُوا أن َيتّجرُوا ف الوَاسِمِ َ ،فنَزَلتْ َ { :لْي َ
] 198ف َموَاسِم الَجّ  .روا ُه البخاريّ.

كتاب العتكاف
 -234باب فضل الهاد
قال اللّه تعال { :وقاتلوا الشركي كافة كما يقاتلونكم كافة ،واعلموا أن اللّه مع التقي } .
وقال تعال { :كتب عليكم القتال وهو كره لكم ،وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خي لكم ،وعسى أن
تبوا شيئا وهو شر لكم ،وال يعلم وأنتم ل تعلمون } .
وقال تعال { :انفروا خفافا وثقالً ،وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ف سبيل اللّه } .
وقال تعال { :إن اللّه اشترى من الؤمني أنفسهم وأموالم بأن لم النة يقاتلون ف سبيل اللّه فيَقتلون
ويُقتلون ،وعدا عليه حقا ف التوراة والنيل والقرآن؛ ومن أوف بعهده من اللّه ،فاستبشروا ببيعكم
الذي بايعتم به ،وذلك هو الفوز العظيم } .
وقال تعال { :ل يستوي القاعدون من الؤمني غي أول الضرر والجاهدون ف سبيل اللّه بأموالم
وأنفسهم ،فضل اللّه الجاهدين على القاعدين درجة ،وكلً وعد اللّه السن ،وفضل اللّه الجاهدين
على القاعدين أجرا عظيما :درجات منه ومغفرة ورحة؛ وكان اللّه غفورا رحيما } .
وقال تعال {:يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بال ورسوله،
وتاهدون ف سبيل اللّه بأموالكم وأنفسكم ؛ ذلكم خي لكم إن كنتم تعلمون :يغفر لكم ذنوبكم
ويدخلكم جنات تري من تتها النار ،ومساكن طيبة ف جنات عدن؛ ذلك الفوز العظيم ،وأخرى
تبونا :نصر من اللّه وفتح قريب ،وبشر الؤمني } واليات ف الباب كثية مشهورة.
وأما الحاديث ف فضل الهاد فأكثر من أن تصر ،فمن ذلك:
ي العمالِ أ ْفضَلُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  :أَ ّ
 -1285عَنْ أب هُريرةَ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،قال  :سئِلَ رسولُ اللّهِ َ
؟ قالَ  « :إيانٌ باللّهِ ورَسولِهِ » قيل  :ثُ ّم مَاذَا ؟ قَالَ  « :الهادُ ف سبِيلِ اللّهِ » قِيل  :ثُ ّم ماذا ؟ قال « :
حَ ّج َمبُرُو ٌر » متف ٌق عليهِ .
ي العَمَل أَ َحبّ إل اللّ ِه َتعَال ؟
سعُودٍ  ،رضي اللّه عَنْهُ  ،قَالَ ُ :ق ْلتُ يا َرسُول اللّهِ  ،أ ّ
 -1286وعَ ِن ابنِ مَ ْ
لهَادُ ف سَبيلِ
قالَ  « :الصّلةُ عَلى وَ ْقِتهَا » قُ ْلتُ  :ثُمّ أَي ؟ قَالَ ِ « :ب ّر الوَال َديْنِ» ُق ْلتُ  :ثُمّ أَيّ ؟ قَالَ « ا ِ
اللّ ِه »  .متفقٌ عليهِ .

 -1287وَعنْ أب ذَرّ  ،رضي اللّه عنهُ  ،قَالَ ُ :ق ْلتُ  :يا َرسُولَ اللّهِ أَيّ العملِ أَ ْفضَلُ؟ قَالَ  « :اليَانُ بِاللّهِ
لهَادُ ف سبِيلِ ِه »  .مُتفقٌ عليهِ .
 ،وَا ِ
ل عََليْهِ وسَلّم قَالَ َ « :لغَ ْد َوةٌ ف سبِيلِ اللّهِ ،
صلّى ا ُ
 -1288وعنْ َأَنسٍ  ،رضي اللّه عن ُه  ،أنّ َرسُولَ اللّهِ َ
أوْ َروْ َحةٌ َ ،خيْ ٌر مِن ال ّدْنيَا َومَا فِيها »  .متف ٌق عليهِ .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ،
َ -1289وعَنْ أب سَعي ٍد الُدْريّ  ،رضي اللّه عنهُ قال  :أَتى رَ ُجلٌ رسُول اللّهِ َ
ي النّاسِ أَفْضلُ ؟ قَال ُ « :م ْؤمِ ٌن يُجَاهِ ُد ِبَنفْسِهِ ومالِهِ ف سبِيلِ اللّ ِه » قال  :ثُ ّم مَنْ ؟ قَالَ ُ « :م ْؤمِنٌ
َفقَالَ  :أَ ّ
س مِ ْن شَ ّرهِ  .متف ٌق عليهِ.
ع النّا َ
ب مِنَ الشّعابِ ي ْعبُدُ اللّه  ،ويَ َد ُ
ف ِشعْ ٍ
ط َي ْومٍ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،قَالَ  « :رِبا ٌ
 -1290وعنْ سهل ب ِن سعْدٍ  ،رضي اللّه َعنْهُ َ ،أنّ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
ف سَبيلِ اللّهِ َخيْ ٌر مِنَ ال ّدنْيا وما عََليْها  ،و َموْضِ ُع َسوْطِ أَحَدِكُ ْم مِ َن الّنةِ َخيْرٌ من ال ّدنْيا وما عََليْها  ،وال ّروْحةُ
يرُوحُها العبْدُ ف سَبيلِ اللّ ِه تَعال  ،أ ِو الغَ ْد َوةُ َ ،خيْ ٌر مِنَ ال ّدنْيَا وَما عَلْيهَا »  .متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ ِ « :ربَاطُ
 -1291وعَ ْن سَلْمَانَ  ،رضي اللّه عَنهُ  ،قال  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
ي عََليْهِ
ت فيهِ أجري عليه ع َملُ ُه الّذي كان َيعْمَلُ َ ،وأُجْرِ َ
َي ْومٍ وَلَيَْلةٍ خَ ٌي مِنْ صِيامِ َشهْرٍ و قِيامِهِ  ،وَإنْ ما َ
رِزقُ ُه  ،وأمِنَ ال َفتّانَ » رواهُ مسلمٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ ُ « :ك ّل َميّ ٍ
ت
 -1292وعَ ْن فضَال َة بن عُبيد  ،رَضيَ اللّه عنْهُ َ ،أنّ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ختَ ُم على عَملِهِ إلّ الُرابِطَ ف سَبيلِ اللّهِ  ،فَإنّ ُه ُينَمّى لهُ عَمَلُهُ إل ي ْو ِم القِيا َمةِ  ،ويُؤمّنُ ِفتْنةِ القَبِ »  .رواه أبو
يُ ْ
ي وقَالَ  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
داو َد والترمذ ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقُولُ « :ربا ُ
ط
 -1293وَع ْن ُعثْمَانَ  ،رضي اللّ ُه َعنْهُ  ،قَالَ  :سَ ِم ْعتُ َرسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
ف َي ْومٍ فيما سواهُ مِنَ الَناز ِل »  .روا ُه الترمذيّ وقالَ  :حديثٌ حسن صَحيحٌ .
َي ْومٍ ف سبيلِ اللّه َخيْ ٌر مِنْ ألْ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :تضَمّنَ اللّه لِم ْن
َ -1294وعَنْ أب هُرَيرَة  ،رضي اللّه َعنْهُ  ،قَال  :قَالَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
لّنةَ  ،أوْ
خَ َرجَ ف سَبيلِهِ  ،ل يُخْرجُهُ إلّ ِجهَادٌ ف سَبيلي  ،وإيانٌ ب َوتَصْدِيقٌ ب ُرسُلي َف ُهوَ ضَامِ ٌن أنْ أدْخِلَ ُه ا َ
ج ِمنْهُ با نَا َل مِنْ أ ْجرٍ  ،أ ْو َغنِيمَة  ،وَالّذي َن ْفسُ ُمحَمّ ٍد بيَ ِدهِ ما مِنْ كَلْ ٍم يُكلَم ف
أ ْر ِجعَهُ إل َمنْزِلِهِ الذي خَ َر َ

ك  ،والّذي َن ْفسُ مُحمّ ٍد بِي ِدهِ
سبيلِ اللّهِ إلّ جا َء يوْم القِيامةِ َك َهيَْئتِ ِه يوْم كُلِمَ ،ل ْونُهُ َلوْن دَم  ،ورِيُهُ ري ُح مِسْ ٍ
َلوْل أنْ َأشُ ّق على الُسْلِميَ ما قعَدْتُ خِلف س ِرّيةٍ َتغْزُو ف سَببيلِ اللّه أبَدا  ،ولكِنْ ل أ ِج ٌد سعَة فأَ ْحمِلَهمْ
حمّد بِي ِدهِ  ،لَودِدْتُ أن أغزوَ ف سبِيلِ
س مُ َ
ول يدُونَ سعَ ًة  ،ويشُقّ عَلْيهِمْ أن َيتَخَلفوا عنّي  ،وَالذي ن ْف ُ
ي بعْضهُ .
اللّهِ َ ،فأُ ْقتَل  ،ثُ ّم أغْزو َ ،فأُقتل  ،ثُمّ أغزو َ ،فأُقتل » رواهُ مُسل ٌم وروى البخار ّ
« الكَلْ ُم »  :الرح .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :ما مِ ْن مَكلوم ُيكْلَمُ ف سبيل اللّه إلّ جاءَ
 -1295وَعنْهُ قال  :قَالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َي ْومَ القِيامةِ  ،وكَ ْلمُ ُه يَ ْدمِي  :الل ْونُ لونُ دمٍ والريحُ رِي ُح مِسْكٍ »  .متفقٌ عليهِ .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،قَالَ  « :منْ قاتل ف سَبيلِ اللّ ِه مِنْ
 -1296وعَ ْن مُعاذٍ رضي اللّه َعنْهُ  ،عن النب َ
لّنةُ  ،ومَنْ جُ ِرحَ جُرْحا ف سبيلِ اللّه أوْ نكِب نَكَبةً ،فَإّنهَا تي ُء َيوْمَ
ق نَاق ٍة وجبتْ له ا َ
رَجل مُسِلمٍ فُوا َ
القِيامة كأغ َزرِ ما كَانَتْ َ :ل ْوُنهَا ال ّز ْعفَرانُ  ،ورِيُها كالِسكِ»  .رواهُ أبو داودَ  ،والترمذيّ وقال  :حديثٌ
حسَنٌ صحيحٌ .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ،
 -1297وعنْ أب هُريرةَ  ،رضِي اللّه َعنْهُ  ،قال  :مَرّ رَجُ ٌل مِنْ أصْحَاب رسُولِ اللّهِ َ
شعْب في ِه ُعيَْيَن ٌة مِن ما ٍء عَذْبةٍ  ،فأَعجبتهُ َ ،فقَالَ  :لَو اعتزَلتُ النّاسَ َفأَقَ ْمتُ ف هذا الشّ ْعبِ  ،ولَنْ أفعلِ حَت
بِ
ل عََليْهِ وسَلّم َ ،فقَالَ  « :ل
صلّى ا ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،فذكر ذلكَ لرسُولِ اللّهِ َ
أسْتأْذنَ رسُولَ اللّهِ َ
ي عاما  ،أل تُحبّو َن أنْ َي ْغفِر اللّه َلكُمْ
تفعلْ  ،فإنّ مُقامَ أحدِكُمْ ف سبيلِ اللّهِ أفضَ ُل مِ ْن صلتِهِ ف بيتِ ِه سبْعِ َ
لّنةُ »  .رواهُ الترمذيّ
ق نَاقَة وَجَبتْ له ا َ
ويُدْخِلكَ ُم الّنةَ ؟ اغزُوا ف سبيلِ اللّهِ  ،منْ قَاتَلَ ف سَبيلِ اللّهِ ُفوَا َ
وَقالَ  :حديثٌ حَسَنٌ .
وال ُفوَاقُ :مَا َبيْ َن الَلْبَتيْنِ .
ستَطيعُونَه » ،
لهَادَ ف سَبيلِ اللّهِ ؟ قَالَ  « :ل تَ ْ
 -1298و َعنْهْ قَالَ قِيلَ  :يا رسُولَ اللّهِ  ،ما َيعْدِ ُل ا ِ
فأعادوا عليه مرتي أو ثلثا كل ذلك يقول  « :ل تستطيعون  . » ،ثُمّ قال  « :مثَل الجاهد ف سبيل اللّهِ
ت بآياتِ اللّ ِه ل َي ْفتُرُ  :مِ ْن صلةٍ  ،ول صيامٍ  ،حت يَرجِعَ الجاهدُ ف سبيل اللّهِ »
كمثَل الصّائ ِم القَائ ِم القَانِ ِ
متف ٌق عليهِ  .وهذا لفظُ مسلِمٍ .

وف روايةِ البخاري  ،أنّ رجل قَال  :يا رسُولَ اللّهِ دُلّن عَلى عم ٍل َيعْدِ ُل الهَادَ ؟ قال « :ل أجد ُه » ثُ ّم
جدَك فَتقُومَ ول تَفتُ َر  ،وَتصُو َم ول تُف ِطرَ ؟ » فَقالَ :
ج الُجاهِدُ أن تدخُ َل مَس ِ
قال  « :هل تَستَطِيعُ إذا َخرَ َ
ومَنْ يستطِيعُ ذَلك ؟
ك بعنَانِ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :مِنْ خَ ِي معاشِ الناس َلهُم ر ُج ٌل مُمسِ ٌ
 -1299وعنْهُ أنّ رسُول اللّه صَلّى ا ُ
فرسِهِ ف سبيل اللّهِ  ،يطِيُ على متنِهِ ُكلّما سِع هَيعةً  ،أوْ فَ َزعَة طَار على متنِهِ  ،يَْبَتغِي القتل أو الَوتَ مظَانّهُ ،
أو رَ ُجلٌ ف ُغَنيْمةٍ أو شَع َفةٍ مِن هذه الشّعفِ أو بطنِ وادٍ من ه ِذهِ الودِي ِة يُقي ُم الصّل َة  ،وُيؤْت الزّكاةَ ،
وي ْعبُدُ ربّهُ حتّى َي ْأتِيَه اليَقِيُ َلْيسَ من النّاسِ إلّ ف َخيْ ٍر » رواهُ مسلمٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،قالَ  « :إنّ ف الّن ِة ماَئةَ درج ٍة أع ّدهَا اللّه
 -1300و َعنْهُ  ،أنّ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ض »  .رواهُ البخاريّ .
للمُجَاهِدينَ ف سبيلِ اللّه ما بيْن الدّر َجتَيِ كما بيْنَ السّمَاءِ والَ ْر ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :مَنْ رضي
 -1301وعَن أب سعي ٍد الُدْرِيّ  ،رضي اللّه َعنْهُ  ،أنّ رسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
لّنةُ » َفعَجب لَا أبو سَعيدٍَ ،فقَال أعِدْها عََليّ يا
بِاللّهِ َربّا  ،وبالسْلمِ دينا َ ،وبُحَمّدٍ َرسُولً  ،وَجَبت لَ ُه ا َ
لّنةِ  ،ما بيْن كُلّ دَرَ َجتَي
رَسولَ اللّهِ َفأَعا َدهَا عََليْهِ  ،ثُمّ قال َ « :وأُخْرى يَرْفَعُ اللّه بِها العَبْ َد ماَئةَ درَجةً ف ا َ
ض » قال  :وما هِي يا رسول اللّه ؟ قال  « :الِهادُ ف سبِيل اللّه  ،الِهادُ ف سَبيلِ
كَما بَي السّما ِء وال ْر ِ
اللّ ِه »  .رواهُ مُسلمٌ .
 -1302وعَنْ أب َبكْرِ بن أب مُوسى ال ْشعَرِيّ  ،قَالَ  :سَ ِم ْعتُ أب  ،رضي اللّه عنْهَ ،و ُهوَ َبضْ َر ِة العَ ُدوّ ،
سيُوفِ » فَقامَ رَ ُجلٌ رَثّ
حتَ ظِللِ ال ّ
ب الَّن ِة تَ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :إ ّن أبْوا َ
يقول  :قالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقول هذا؟ قال  :نَعم  ،فَرجَع إل
س ْعتَ رسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ا َليَْئةِ َفقَالَ  :يَا أبَا مُوسَى َأأَنْت ِ
أصحَابِهِ َ ،فقَال  « :أقرأ عَليْكُمُ السّلمَ » ثُمّ كَسَر جفْن سَيفِهِ فألْقاه ّ ،ث مَشَى بِسْيفِهِ إل الع ُد ّو فضَرب بِهِ
حتّى قُتل »  .رواهُ مسلمٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم :
 -1303وعن أب َعْبسٍ عبدِ الرّح ِن بْنِ ُجَبيْرٍ  ،رضي اللّه عنهُ قال  :قَال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
« ما اغْبَرّتْ قدَما عَبْدٍ ف سبيلِ اللّه فتَمسّه النّا ُر »  .رواهُ البخاري .

ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل يل ُج النًّارَ
َ -1304وعَنْ أب هُ َرْي َرةَ  ،رضي اللّه عنهُ  ،قَالَ  :قَال َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
جتَمِ ُع عَلَى عَبْ ٍد ُغبَارٌ ف سبيل اللّ ِه ودخَان
َرجُ ٌل َبكَى مِنْ خَشْيةِ اللّهِ حتّى يعُودَ الّلبَن ف الضّرعِ  ،وَلَ َي ْ
ج َهنّم »  ،رواه الترمذيّ وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
ل عََليْهِ وسَلّم يقُولُ« :عيْنَانِ
صلّى ا ُ
س ْعتُ َرسُولَ اللّهِ َ
 -1305وعن ابن عبّاسٍ  ،رضي اللّه َعْنهُمَا  ،قَالَ ِ :
سهُمَا النّا ُر  :عيْنٌ بكَت مِنْ خَشْيةِ اللّهِ  ،وعيْ ٌن باتَت ْترُسُ ف سبِيلِ اللّهِ» .رواه الترمذيّ وقال :
ل تَم ّ
حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :من جهّزَ
صلّى ا ُ
 -1306وعن زَيدِ بنِ خَالدٍ  ،رضِي اللّه َعنْه  ،أنّ رسُولَ اللّهِ َ
ف غَازيا ف َأهْلِهِ َبيْر َفقَدْ غزَا »  .متفقٌ عليهِ .
غَازِيا ف سبيلِ اللّهِ َفقَ ْد غَزَا  ،ومنْ َخلَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أ ْفضَ ُل الصّدَقات
صلّى ا ُ
َ -1307وعَنْ أب أُمامة  ،رضي اللّه عنْهُ قَالَ  :قالَ رسُولُ اللّهِ َ
ظِلّ فُسْطَاطٍ ف سبيل اللّه ومَنِيحةُ خادمٍ ف سبيل ال أو طَروقهُ فحلٍ ف سبيل اللّه» رواه الترمذي وقال :
حديث حسن صحيح .
ت مِن أسْلَمَ قال  :يا رسول اللّ ِه إنّي أُريد الغَزْو ولَيْس معِى ما
 -1308وع ْن أنسٍ  ،رضي اللّه عنْه  ،أنّ َف ً
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
ض » فأتاه َفقَال :إنًّ رسولَ اللّهِ َ
أتَجهّزُ بِهِ  ،قال  « :ائتِ فُلنا  ،فَإنّه قَد كا َن تَجهّزَ َفمَ ِر َ
ت بِهِ ،
ت تَجهّزْ ُ
ت بِهِ  ،قَالَ  :يا فُلَنةُ ،أعْطِيهِ ،الذي ُكنْ ُ
وسَلّم ُيقْ ِرئَكَ السّلمَ ويقولُ  :أعطِن الذي تَجهّز َ
حبِسي ِمنْه َشيْئا َفيُبا َركَ لَكِ فِيهِ  .رواه مسلمٌ .
حبِسي ِمنْ ُه َشيْئا  ،فوَاللّ ِه ل تَ ْ
ول تَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم بَعثَ إل بَن لِحيانَ
 -1309وعن أب سَعي ٍد الُدْرِيّ  ،رضي اللّ ُه عنهُ  ،أنّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ ،فقَالَ ِ « :لَينَْب ِعثْ مِنْ ُكلّ ر ُجَليْنِ أح َدهُما  ،والَجْ ُر بيَنهُما » رواهُ مسلمٌ .
ف الارج ف َأهْلِهِ ومالِهِ َبيْرٍ
ج مِنْ كُلّ رجلي ر ُجلٌ » ثُمّ قال لِلقاعِدِ َ « :أيّكُمْ خَلَ َ
خرُ ْ
وف روايةٍ لهُ  « :لِي ْ
ج».
كان ل ُه ِمثْلُ ِنصْفِ أَج ِر الارِ ِ

ل عََليْ ِه وسَلّم  ،رجلٌ مقنّ ٌع بِالدِيدِ ،
صلّى ا ُ
 -1310وع ِن الباءِ  ،رضي اللّه َعنْـهُ  ،قال  :أتى النب َ
فَقال  :يا َرسُول اللّهِ أُقَاتِ ُل أوْ ُأسْلِمُ ؟ فقَال  « :أسْلِمْ  ،ثُمّ قاتِلْ » فَأسْلَم  ،ثُمّ قَاتَلَ َف ُقتِلَ ،فقَال رسول اللّه
ل َوأُجِر كَثيا »  .متف ٌق عليهِ  ،وهذا لفظُ البخاري .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :عمِل قَلِي ً
َ
ب أنْ
ح ّ
ل عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :ما أَحدٌ ي ْدخُ ُل النّة يُ ِ
 -1311وعَنْ أَنسٍ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،أ ّن النب صَلّى ا ُ
ي ْرجِعَ إل ال ّدْنيَا ولَه ما على ال ْرضِ م ْن شَيءٍ إلّ الشّهيدُ  ،يت َمنّى أ ْن يَرْجِع إل ال ّدْنيَا َ ،فُي ْقتَ َل عشْ َر مَرّاتٍ ،
لِما يرى مِنَ الكرام ِة » .
شهَا َد ِة »  .مُتفقٌ عليهِ .
وف روايةٍ  « :لِمَا يرَى مِنْ َفضْلِ ال ّ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ
 -1312وعَ ْن عبدِ اللّهِ ب ِن عَمرو ب ِن العاص  ،رضي اللّه عنْهما  ،أنّ رسُول اللّه َ
 « :ي ْغفِرُ اللّه للشّهيدِ كُ ّل َشْيئٍ إلّ ال ّديْنَ » رواه مسلمٌ .
وف روايةٍ له  « :القَتْلُ ف َسبِيلِ اللّ ِه يُكفّرُ كُ ّل شَيءٍ إلّ ال ّديْن » .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَا َم فيهمْ فَذَكَ َر أنّ الِها َد
 -1313وعَنْ أب قتَا َدةَ  ،رضي اللّه َعنْه  ،أنّ َرسُول اللّهِ َ
ف سبِيلِ اللّهِ  ،وَاليا َن بِاللّهِ  ،أَ ْفضَ ُل الَعْمَال َ ،فقَامَ رجُلٌ َ ،فقَال  :يا َرسُول اللّهِ أَرَأْيتَ إنْ ُقتِ ْلتُ ف سبيلِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :نع ْم إنْ ُقتِلت ف سبيلِ اللّ ِه َوَأْنتَ
صلّى ا ُ
اللّ ِه أُتكَفّرُ عنّي خَطاياي ؟ فَقالَ لَهُ َرسُولُ اللّهِ َ
ل عََليْهِ وسَلّم« :كَيْفَ ُق ْلتَ ؟ » قال  :أَرَأيْتَ
سبٌ مُقب ٌل غيْ ُر مُ ْدبِ ٍر » ثُمّ قَال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
صاِبرٌ  ،مُحْت ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :نَع ْم وَأْنتَ صاِبرٌ
صلّى ا ُ
إنْ ُقتِ ْلتُ ف سبيل اللّهِ َأُت َكفّرُ عنّي خَطَايَايَ ؟ َفقَالَ رسُولُ اللّهِ َ
سبٌ ُ ،مقْبلٌ َغيْ ُر مُدْبرٍ  ،إلّ ال ّديْنَ  ،فَإنّ ِجبْرِي َل عليه السلمُ قال ل ذلكَ »  .رواهُ مسلمٌ .
حتَ ِ
مُ ْ
لّنةِ »
 -1314وعَنْ جابرٍ رضي اللّه عَنْهُ  ،قالَ  :قالَ َرجُلٌ  :أين أنَا يا رسُولَ اللّ ِه إنْ ُقتِلتُ؟ قال  « :ف ا َ
 .فألقى تَ َمرَاتٍ كُنّ ف يَ ِدهِ  ،ثُ ّم قاتَلَ حتّى ُقتِلَ  ،رواهُ مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم َوأَصْحَابُهُ َحتّى َسبَقُوا
 -1315وع ْن أَنسٍ رضي اللّه َعنْهُ  ،قالَ انْطَلقَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل َيقْدمنّ أحَ ٌد ِمْنكُمْ إل
الشْركِيَ إل بَدرٍ  ،وَجَا َء الُشرِكونَ  ،فقالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :قُومُوا إل َجّنةٍ
صلّى ا ُ
شيءٍ َحتّى أكُونَ أنا دُونَ ُه » فَ َدنَا الُشرِكونَ  ،فقَال رسُول اللّه َ

ض » قال  :يَقو ُل عُ َميْرُ ب ُن الُمَامِ الْنصَارِيّ رضي اللّه َعنْهُ  :يا رسولَ اللّه َجّنةٌ
ت وَالَ ْر ُ
ضهَا السّموا ُ
عَرْ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ما
صلّى ا ُ
ت والرضُ ؟ قالَ  « :نَعم » قالَ  :بَ ٍخ بَخٍ  ،فقالًَ َرسُولُ اللّه َ
ضهَا السّموا ُ
عَرْ ُ
ك مِنْ
ك بَخٍ بخٍ ؟ » قالَ ل وَاللّ ِه يا رسُول اللّه إلّ رَجا َء أن أكُو َن مِ ْن أهْلِها  ،قال  « :فَإنّ َ
حمِلُكَ على قَولِ َ
يَ ْ
ليَاةٌ
جعَل َيأْكُ ُل مْنهُنّ ،ثُمّ قَال َلئِ ْن أنَا حَييتُ حت آكُل تَمَرات ه ِذهِ إّنهَا َ
ت مِنْ قَ َرنِهِ َ ،ف َ
أهِْلهَا » فَأخْرج تَمَرَا ٍ
طَويَلةٌ  ،فَ َرمَى بَا َمعَ ُه مَ َن التّمْرِ  .ثُمّ قَاتََل ُهمْ َحتّى ُقتِلَ  .رواهُ مسلمٌ .
« الق َرنَ » بفتح القاف والراءِ  :هو ُج ْعَب ُة النُشّابِ .
سّنةَ،
ل عََليْ ِه وسَلّم أ ِن ابْعث معنَا رجالً يُعَلّمونَا القُرآ َن وال ّ
صلّى ا ُ
 -1316وعنه قال  :جاءَ ناسٌ إل النب َ
فَبعثَ إَلْيهِم سبعِيَ رجل مِ َن النْصا ِر ُيقَا ُل لُمُ  :القُرّا ُء  ،فيهِم خَال حرَامٌ  ،يقرؤُون القُرآنَ  ،ويتَدَارسُونَهُ
جدِ  ،و ْيتَطِبُون فَيبيعُونه  ،ويَشْتَرُو َن بِهِ
بالّليْ ِل يتعلّمُونَ  ،وكانُوا بالنّهار ييئُو َن بالاءِ َ ،فيَضعونهُ ف الس ِ
ل عََليْهِ وسَلّم  ،فعرضوا لم فقتلُوهُم قبل أ ْن يبُلغُوا
صلّى ا ُ
ص ّفةِ ولِلفُقرا ِء  ،فبعثَهم النب َ
الطّعام لهلِ ال ّ
الكانَ  ،فقَالُوا  :الّلهُمّ بلّغ عنّا نَبيّنَا َأنّا قَد َلقِينَاكَ فَرضِينَا عنْكَ ورضيت عَنا  ،وأَتى رجُلٌ حراما خا َل أنس
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
ب ال َكعْبةِ  ،فقال رسولُ اللّه َ
مِنْ خَ ْلفِهِ  ،فَطعنَ ُه بِرُمحٍ حت أْنفَذهُ َ ،فقَال حرامٌ  :فُزْتُ ور ّ
ت عَنّا »
وسَلّم  « :إنّ إخْوانَكم قَد ُقتِلُوا وإنم قالُوا  :الّلهُمّ بلّغ عنّا نبينا َأنّا قَد َلقِيناكَ فَرضِينَا عنكَ ورضِي َ
متف ٌق عليه ،وهذا لفظ مسلم .
-1317وعنهُ قال  :غَاب عَمّي أنسُ بنُ النضْر رضي اللّه عنْهُ عنِ ِقتَا ِل بدرٍ  ،فقال  :يا رسول اللّه غِبتُ
ي ليَرينّ اللّه ما أَصنع  .فلمّا كا َن يومُ أحُدٍ
ت الُشرِكيَ  ،لئِنِ اللّه أ ْشهَدن قِتا َل الُشرِكِ َ
عن أوّلِ قِتا ٍل قاتَل َ
انكشفَ الُسلِمُونَ  ،فقال  :الّلهُ ّم إنّي أَعتَذِرُ إلَيك مِمًّا صنع َهؤُلءِ يعْن أصْحابهُ ؤَأبْرُأ إليكَ مِمّا صنع
ب الّنضْ ِر  ،إنّي أجِدُ
َهؤُلءِ يعن الُشركيَ ثُمّ تقدّم فاستَقبلهُ سعدُ ب ُن مُعاذٍ فقال  :يا سعدُ ب َن مُعا ٍذ الّنةُ ور ّ
رِ َيهَا مِن دونِ أُحدٍ  ،قال سعدٌ  :فما استَطعتُ يا رسول اللّ ِه مَا صنَع  ،قال أنسٌ  :فَوج ْدنَا بِ ِه بِضعا
وثَمانِيَ ضربةً بالسّيفِ  ،أ ْو طَعنةَ ب ُرمْ ٍح أ ْو رميةً بِسه ٍم  ،ووجدناهُ قد ُقتِ َل ومثّ َل بِ ِه الُشرِكونَ  ،فَما عرفَهُ
أحدٌ إل أُختُ ُه بِبنانِهِ  .قال أنسٌ ُ :كنّا نَرى أ ْو نَظُنّ َأنّ ه ِذهِ اليةَ نَزََلتْ فِيهِ وف أَشبَاهِهِ  { :مِنَ ا ُلؤْمِنيَ
حبَهُ } إل آخرهَا [ الحزاب . ] 23 :
ِرجَالٌ صدقُوا ما عَاهَدوا اللّه عليْهِ فَ ِمْنهُمْ منْ َقضَى نَ ْ
متف ٌق عليه  ،وقد سبَقَ ف باب الُجاهدة .

ل عََليْ ِه وسَلّم  « :رَأْيتُ الّليَْلةَ رجُلي
 -1318وعنْ سُرةَ رضي اللّه عَنهُ قالَ  :قال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
أتَيان  ،فَصعِدا ب الشّجرةَ  ،فَأ ْدخَلن دَارا هِي أحْس ُن َوأَفضَل  ،لَمْ أَر قَطّ أَحْس َن منها ،قال َ :أمّا ه ِذهِ
الدّار فَدارُ الشهداءِ » رواه البخاري وهو بعضٌ من حديثٍ طوي ٍل فيه أنواع العلم سيأت ف باب تريِ
الكذبِ إنْ شاءَ اللّه تعال .
ت النب صَلّى ا ُ
ل
 -1319وع ْن أنسٍ رضي اللّه عنْهُ أنّ أُم الرّبي ِع بْنتَ البَرَا ِء وهي ُأمّ حارثةَ ب ِن سُرَاقةَ  ،أتَ ِ
صبَرتُ ،
لّنةِ َ
عََليْ ِه وسَلّم َفقَالَت  :يا َرسُولَ اللّهِ أل تُح ّدثُن عَنْ حا ِرَثةَ  ،وَكانَ ُقتِل يوْمَ بدْرٍ  ،فَإ ْن كانَ ف ا َ
ت عليْهِ ف الُبكَاءِ  ،فقال  « :يا أُم حا ِرَثةَ إّنهَا جِنانٌ ف الَّنةِ  ،وَإنّ اْبنَكَ أَصاب
وَإن كا َن َغيْر ذلكَ ا ْجَتهَدْ ُ
س ا َلعْلى »  .رواه البخاري .
الفرْدوْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ق ْد ُمثّل
 -1320وعَنْ جابر بن عبدِ اللّهِ رضي اللّه عْنهُما قال  :جِيءَ باب إل النب صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ما زَالَتِ
بِهِ َفؤُض َع َبيْ َن يَديْه  ،فَ َذ َهبْتُ أَكْشِفُ عنْ وجهِهِ َفنَهان َق ْومٌ فقال النب صَلّى ا ُ
حتِها »  .متفقٌ عليه .
اللِئ َكةُ تُ ِظلّ ُه ِبأَ ْجنِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :مَنْ سأَلَ اللّه
 -1321وعَنْ سهل بن ُحَنيْفٍ رضي اللّه عنهُ أنّ َرسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
شهَدا ِء وإنْ ماتَ على فِراشِهِ »  .رواه مسلم .
شهَاد َة ِبصِ ْدقٍ بلّغ ُه منَازِلَ ال ّ
تعال ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :منْ طلَب الشّهَادةَ
 -1322وع ْن أنسٍ رضي اللّه عنْهُ قال  :قال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
صبْهُ »  .رواه مسلم .
صادِقا أُعطيها ولو ل ُت ِ
شهِيدُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ما يَجِدُ ال ّ
 -1323وعَنْ أب هُريْرةَ رضي اللّ ُه عنهُ قال  :قالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ص ِة » رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
س القَرْ َ
س القتْلِ إلّ كما يِدُ أحدُكُ ْم مِ ْن م ّ
مِن َم ّ
ل عََليْهِ وسَلّم ف بعضَ أيّامِ ِه
صلّى ا ُ
 -1324وع ْن عبْدِ اللّهِ بن أب أوْفَى رضي اللّه عْنهُما أنّ رسُول اللّهِ َ
الت َلقِي فِيهَا الع ُد ّو انتَظر حت مَالتِ الشّمسُ  ،ثُمّ قام ف النّاس فقال َ « :أّيهَا النّاسُ ،ل َتتَمّنوْا ِلقَاءَ الع ُدوّ ،
حتَ ظِللِ السّيوفِ » ث قال  « :الّلهُمّ
وَسلُوا اللّه العافِيةَ  ،فإذا لقِيتُمُوهُم فَاصِبرُوا  ،واعلَمُوا أ ّن الَّن َة تَ ْ
ب اهْزِمهُم واْنصُرنَا علَيهِم » متف ٌق عليه .
ب  ،وهَا ِز َم الَحْزَا ِ
ُمنْزِ َل الكتاب ومُجرِيَ السّحا ِ

صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ِ « :ثنَتانِ ل تُ َردّانِ
 -1325وعن سهْلِ بنِ سعد رضي اللّه عنْهُ قال  :قال رسُولُ اللّهِ َ
ضهُم بَعضا » .
ي يُ ْلحِ ُم َب ْع ُ
 ،أوْ قَلّمَا تُردّانِ  :ال ّدعَاءُ ِعنْد النّدَاءِ وعِند البأْسِ حِ َ
رواه أبو داود بإسناد صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم إذا غَزَا قال  « :الّل ُهمّ أنت
 -1326وعَ ْن أنسٍ رضي اللّه عنْهُ قال  :كانَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
عضُدِي وَنصِيي  ،بِك أَجُو ُل  ،وبِك أصو ُل  ،وبِكَ أُقاتِل » رواهُ أبو داود  ،والترمذيّ وقال  :حديثٌ
حسنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم كانَ إذا خَاف قوما قال  :الّلهُمّ
 -1327وعَن أب مُوسى  ،رضي اللّه عنْ ُه  ،أنّ النب صَلّى ا ُ
إنّا نَجعَلُكَ ف نُحُو ِرهِم  ،وَنعُو ُذ بِكَ مِ ْن شُرو ِرهِم » رواه أبو داود بإسناد صحيحٍ .
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :الَيْ ُل َم ْعقُودٌ ف
صلّى ا ُ
 -1328وع ْن ابنِ عُمَر  ،رضي اللّه عنهما َ ،أنّ رسُولَ اللّهِ َ
صيَها الَيُ إل يوْ ِم القِيا َمةٍِ » متفقٌ عليه .
َنوَا ِ
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :الَيْ ُل مَعقُودٌ ف
صلّى ا ُ
 -1329وع ْن عُ ْر َوةَ البَارِِقيّ  ،رضي اللّه عتْهُ  ،أ ّن النب َ
نَواصِيهَا الَيُ إل يوْ ِم القِيا َمةِ  :الَج ُر  ،والغنَ ُم »  .متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :من احَتبَس
 -1330وعَنْ أب هُرْي َرةَ  ،رضي اللّه َعنْهُ  ،قالَ  :قال َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
فَرسا ف سبيلِ اللّهِ  ،إيانا بِاللّ ِه  ،وتَصدِيقا بِوعْدِهِ  ،فإ ّن ِشبَعهُ و َريْ ُه ور ْوثَهُ  ،وبولَهُ ف مِيزَانِ ِه يومَ القِيا َم ِة »
رواه البخاريّ .
خطُومةٍ
ل عََليْهِ وسَلّم ِبنَاَقةٍ مَ ْ
صلّى ا ُ
سعُودٍ  ،رضي اللّه َعنْهُ  ،قال جاءَ رجُلُ إل النب َ
 -1331وعنْ أب م ْ
ك ِبهَا يَومَ القِيامةِ سبعُمِاَئةِ ناَقةٍ كُلّها
ل عََليْهِ وسَلّم  « :ل َ
فقال  :ه ِذهِ ف سبيل اللّهِ  ،فقال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
مطُوم ٌة » رواهُ مسلم .
 -1332وعن أب حّادٍ ويُقال  :أبو سُعاد  ،ويُقا ُل  :أبو أَسدٍ  ،ويقال  :أبو عامِرٍ ،ويقالُ  :أبو عَمْرو ،
سعْتُ رسُولَ اللّهِ
لهَنّ  ،رضي اللّه َعنْهُ  ،قال ِ :
ويقا ُل  :أبو السْودِ  ،ويقال  :أبو َعْبسٍ ُعقْبةُ ب ِن عامِ ٍر ا ُ

صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َوهُ َو عَلى ا ِلنْبِ  ،يقولُ َ « :وَأعِدّوا لُم ما استَ َطعْتُم من ُق ّوةٍ  ،أل إ ّن القُ ّوةَ ال ّرمْيُ  ،أل
َ
إ ّن ال ُق ّوةَ ال ّر ْميُ  ،أل إ ّن القُ ّوةَ ال ّرمْ ُي » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقولُ  « :سُتفْتَحُ علَيكُم أَرضُونَ  ،ويكفِيكُم
س ْعتُ َرسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1333و َعنْهُ قال ِ :
جزْ أَحَدُكُ ْم أنْ ي ْلهُو ِبَأ ْسهُمِهِ » رواه مسلم .
اللّه  ،فَل يعْ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :منْ عُلّمَ ال ّر ْميَ ثُمّ تركَهُ  ،فَلَيس ِمنّا ،أوْ
 -1334وعْنهُ َأنّهُ قال  :قَال َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
فقَد عَصى » رواه مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم يقولُ  « :إنّ اللّه يُدخِ ُل
صلّى ا ُ
س ْعتُ رسُول اللّه َ
 -1335وعنهُ رضي اللّه عنْهُ  ،قالَ ِ :
سبُ ف صنْعتِ ِه الي  ،والرّامي بِهِ  ،و ُمنْبِلَهُ ،وَا ْرمُوا وارْكبُوا  ،وأنْ ترمُوا
بِالسه ِم ثَلثةَ َنفَ ٍر الّنةَ  :صانِع ُه يت ِ
أَ َحبّ إَليّ مِ ْن أ ْن تَرْ َكبُوا  .ومَ ْن تَ َركَ الرّميَ بعْد ما عُلّم ُه رغَب ًة عنه  .فَإّنهَا نِعم ٌة تَر َكهَا » أوْ قال َ « :كفَ َرهَا
» رواهُ أبو داودَ .
ل عََليْهِ وسَلّم  ،على َنفَرٍ ينَتضِلُون
صلّى ا ُ
 -1336وعَ ْن سَلَم َة بن الكوعِ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،قال َ :م ّر النب َ
 ،فقال  « :ا ْرمُوا َبنِي ِإسْماعيل فَإنّ أبَاكم كان رَامِيا » رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،يقولُ« :
سةَ  ،رضي اللّه عَنْهُ قال  :سِعتُ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1337وعَنْ عمْرو ب ِن عب َ
منْ َرمَى بِسهمٍ ف سبيلِ اللّه َفهُو لَ ُه عِدْ ُل مُحرّرةٍ » .
رواهُ أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم« :
 -1338وعَن أب يي خُري بن فاتِكٍ  ،رضي اللّه َعنْهُ  ،قال  :قال َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ف » رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حَسَنٌ .
مَنْ َأْنفَ َق َنفَ َقةً ف سبيلِ اللّهِ ُكِتبَ لَ ُه سْبعُمِائِة ضِع ٍ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :ما مِ ْن عبدٍ
 -1339وعنْ أب سَعيدٍ  ،رضي اللّه َعنْهُ  ،قال  :قال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ك اليوم وَ ْجهَ ُه عَ ِن النّا ِر سْبعِي َخرِيفا » متف ٌق عليهِ .
يصومُ يوْما ف سبِيلِ اللّهِ إلّ باعد اللّه بِذل َ

ل عََليْ ِه وسَلّم  ،قال  « :مَنْ صامَ َيوْما ف
 -1340وعنْ أب أُمامةَ  ،رضي اللّه عنْ ُه  ،عَنِ النب صَلّى ا ُ
ض » رواهُ الترمذي وقال:حديثٌ حسنٌ
سبيل اللّهِ َجعَلَ اللّه بينَهُ وَبيْ َن النّارِ َخنْدَقا كَمَا بيْن السّما ِء وال ْر ِ
صحيحٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ ماتَ ولَمْ
 -1341وعنْ أب هُريرة  ،رضي اللّه عنهُ  ،قالَ  :قال َرسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
ت عَلى ُش ْعَبةٍ مَ َن الّنفَاقِ » رواهُ مسلمٌ .
ث َنفْسَه بِغَزوٍ  ،ما َ
َيغْزُ  ،وَلَ ْم ُيحَدّ ْ
ل عََليْهِ وسَلّم  ،ف غَزَاة فقال « :إنّ
صلّى ا ُ
 -1342وعَن جابرٍ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،قالَ  :كنّا مع النب َ
بالدينةِ َلرِجا ًل ما سِرتُ ْم مَسيا  ،وَل قَ َط ْعتُمْ واديا إ ّل كانُوا معكُم  ،حبَسهُ ُم الَرضُ».
وف روايةٍ  « :حبَسهُ ُم العُذْ ُر »  .وف روايةٍ  :إلّ َشرَكُوكُمْ ف الَجرِ » روا ُه البخاري من روايةِ َأَنسٍ ،
ورواهُ مسل ٌم من روايةِ جابرٍ واللفظ له .
ل عََليْ ِه وسَلّم َفقَال  :يا رسول
 -1343وعنْ أب مُوسى  ،رضي اللّه َعنْهُ َ ،أنّ أعْرَابيّا أَتى النب صَلّى ا ُ
اللّه  ،الرّجُ ُل ُيقَاتِلُ ِللْ َمغْتمِ  ،والرّجُلُ يُقَاتِ ُل ليُذْكَرَ  ،والرّجُ ُل يُقاتِلُ ليُرى مكانُه؟
وف روايةٍ  :يُقات ُل شًَجا َعةً وُيقَاتِلُ حَ ِمّيةً .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ قَاتَلَ لتكُونَ
صلّى ا ُ
وف روايةٍ  :ويُقاتلُ غَضَبا  ،فَمْنْ ف سبيل اللّهِ ؟ َفقَالَ رسولُ اللّه َ
كَِل َمةُ اللّه هِ َي العُلْيا َ ،ف ُهوَ ف سبيلِ اللّ ِه » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه
 -1344وعنْ عبد اللّهِ بن عمرو ب ِن العاص  ،رضي اللّه عْنهُما  ،قال  :قال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
وسَلّم  « :ما مِ ْن غَازِيةٍ  ،أ ْو سَ ِرّي ٍة َتغْزُو َ ،فَتغْن ُم وتَسْلَم  ،إلّ كانُوا َق ْد تعَجّلُوا ثُُلثَيْ أَجو ِرهِم ،ومَا مِنْ غازِيةٍ
خفِ ُق وتُصابُ إ ّل تَمّ لم أُجو ُرهُمْ » رواهُ مسلمٌ .
أوْ س ِرّي ٍة تُ ْ
 -1345وعنْ أب أُما َمةَ  ،رضي اللّه عنْ ُه  ،أنّ رَ ُجلً قالَ  :يا رسولَ اللّه ائذَن ل ف السّياحةِ  .فَقالَ النب
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :إ ّن سِياحةَ ُأمّت الِهادُ ف سبيلِ اللّهِ  ،عَزّ وج ّل » رواهُ أبو داود بإسناد جيّد .
َ

ل عََليْهِ وسَلّم قال« :
صلّى ا ُ
 -1346وعَ ْن عبدِ اللّ ِه بن عَمْرو بن العاص  ،رضي اللّه عنهمَا  ،ع ِن النب َ
َقفَْلةٌ كَغزْوٌة » .
رواهُ أبو داود بإسناد جيد .
ع مِنَ الغ ْزوِ بعد فراغِهِ  ،ومعناه  :أَنه يُثابُ ف ُرجُوعِهِ بعد فراغِهَ
« القَفَل ُة »  :الرّجُوعُ  ،والراد  :الرّجو ُ
مِ َن الغَ ْزوِ .
ل عََليْهِ وسَلّم مَ ْن غَزوةِ تَبُوكَ
صلّى ا ُ
 -1347وعن السائب بن يزيد و رضي اللّه عنْهُ  ،قالَ  :لّا ق ِد َم النب َ
تََلقّاه النّاسُ َ ،فتََل ّقْيتُهُ مع الصّبيانِ على ثَنّيةِ الوَداعِ  .رواه أبو داود بإسناد صَحيحٍ بذا اللفظ َ ،ورَواه
ل عََليْ ِه وسَلّم مَ َع الصّبيَانِ إل َثنِّي ِة الوَداعِ .
البخاريّ قال َ :ذ َهْبنَا نتَلقّى رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :مَنْ ل يغْزُ  ،أ ْو يُجهّزْ
 -1348وعَنْ أب ُأمَا َمةَ ،رضي اللّه عَنْ ُه  ،عَن النب صَلّى ا ُ
ف غَازيا ف أهْلِهِ بِخَ ٍي أصابَهُ اللّه ِبقَارِعةٍ َقبْ َل يوْ ِم القِيامةِ » .
غَازيا  ،أ ْو يَخْلُ ْ
رواهُ أبو داود بإسناد صحيحٍ .
ي ِبأَمواِلكُمْ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :جاهِدُوا الُشرِك َ
 -1349وع ْن أنس  ،رضي اللّه عنْ ُه  ،أنّ النب صَلّى ا ُ
سَنتِكُم »  .رواهُ أبو داود بإسناد صحيح .
وَأْنفُسِكُم وأَل ِ
 -1350وعَنْ أب عَمْرو  .ويقا ُل  :أبو حكِي ٍم الُنعْمَانِ ب ِن ُمقَ ّرنٍ رضي اللّه عنْهُ قال َ :شهِدْتُ رسولَ اللّه
ح  ،ويَنِلَ
س  ،وتَهبّ الرّيا ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم إذا لَ ْم يقَاتِلْ مِنْ أوّلِ النّهارِ أَخّر القِتالَ َحتّى تَزُولَ الشّ ْم ُ
َ
الّنصْرُ .
رواهُ أبو داود  ،والترمذي  ،وقال  :حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل َتتَ َمّنوْا ِلقَاءَ
 -1351وعنْ أب هرْي َرةَ رضي اللّه عنهُ  ،قالَ  :قالَ رَسولُ اللّه صَلّى ا ُ
صبِروا » متفق عليه .
العَ ُدوّ  ،فإذا لَقيتُمُوهم  ،فَا ُ

ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :الرْبُ خُ ْد َعةٌ»
 -1352و َعنْهُ وعَنْ جابرٍ  ،رضي اللّه َعنْهُما  ،أنّ النب صَلّى ا ُ
متف ٌق عليهِ .
 -235باب بيان جاعة منَ الشهداء ف ثواب الخرة
ويغسلون ويُصَلّى عليهم بلف القتيل ف حرب الكفار
سةٌ
شهَدَاءُ خَم َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ال ّ
 -1353عنْ أب ُه َريْرةَ  ،رضي اللّه َعنْهٍُ  ،قالَ  :قالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ب الَدْم وَالشّهيدُ ف سبيل اللّه » متف ٌق عليهِ .
 :الَطعُونُ  ،وَالبْطُونُ  ،والغَرِيقُ  ،وَصَاح ُ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :ما َتعُدّونَ الشهداءَ فِيكُم ؟ قالُوا  :يا رسُو ِل
 -1354وعنهُ قالَ  :قالَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
اللّهِ من ُقتِل ف سبيل اللّه َفهُو شهيدٌ  .قال  « :إنّ ُشهَداءَ ُأمّت إذا لَقلِيلٌ  » ،قالُوا :فَم ْن يا رسُول اللّه ؟ قال
 « :منْ ُقتِل ف سبيلِ اللّه فهُو شَهيدٌ  ،ومنْ ماتَ ف سبيل اللّه فهُو شهيدٌ  ،ومنْ ماتَ ف الطّاعُون َفهُو
شَهيدٌ  ،ومنْ ماتَ ف البطنِ َفهُو شَهيدٌ ،والغَري ُق شَهيدٌ » رواهُ مسلمٌ .
ل عََليْهِ
 -1355وعن عبدِ اللّهِ بن عمْرو بن العاص  ،رضي اللّه عْنهُمَا  ،قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
وسَلّم  « :منْ ُقتِل دُونَ مالِه َ ،فهُو شهيدٌ » متف ٌق عليه .
شهُودِ لَه ْم بالّنةِ  ،رضي اللّه
 -1356وع ْن أب العور سعيدِ بنِ َزيْدِ ب ِن عمرو ب ِن ُنفَيْلٍ  ،أَح ِد العشَر ِة ال ْ
ل عََليْهِ وسَلّم يقولُ  « :منْ ُقتِل دُونَ مالِ ِه فهُو شَهيدٌ  ،ومنْ قُتلَ
صلّى ا ُ
عْنهُمْ  ،قال  :سِعت رسُول اللّهِ َ
دُونَ دمِ ِه فهُو شهيدٌ  ،ومن ُقتِل دُونَ دِينِهِ فَهو شهيدٌ  ،ومنْ ُقتِل دُو َن أهْلِ ِه فهُو شهي ٌد » .
رواه أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم َفقَال :يا
صلّى ا ُ
 -1357وعنْ أب هُريرة  ،رضي اللّه عنْهُ  ،قالَ  :جاء ر ُجلٌ إل رسول اللّه َ
ت إنْ قَاتلن ؟ قال :
رسول اللّه أَرأَيت إنْ جاءَ رَجُ ٌل يُرِيدُ َأخْذَ مال ؟ قال  « :فَل ُتعْطِهِ مالكَ » قال  :أَرَأيْ َ
ت إنْ َقتَ ْلتُهُ ؟ قال ُ « :هوَ ف النّارِ »
« قَاتِلْ ُه » قال  :أَرأَيت إن قَتلَن ؟ قال  « :فَأنْت شَهيدٌ » قال  :أَرَأيْ َ
رواهُ مسلمٌ .

 -236باب فضل العتق
قال اللّه تعال { :فل اقتحم العقبة ،وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة } الية.
ل عََليْهِ وسَلّم  « :منْ أَ ْعتَقَ
صلّى ا ُ
 -1358وعنْ أب هُريرةَ  ،رضي اللّه عنهُ  ،قال  :قال ل رَسولُ اللّه َ
ض ٍو ِمنْهُ ُعضْوا ِمنْ ُه مِ َن النّارِ حت َفرْجَ ُه بِفرجهِ »  .متف ٌق عليهِ .
رقَب ًة مُسْلِمةً أَ ْعتَقًَ اللّه ِبكُ ّل عُ ْ
ي العْما ِل أفضَل ؟ قَال  « :اليا ُن
 -1359وعَنْ أب ذَرّ  ،رضي اللّه عنهُ  ،قالَ ُ :ق ْلتُ يا رسُولَ اللّه  ،أ ّ
سهَا ِعنْد َأهِْلهَا َ ،وأَكثَ ُرهَا ثَمَنا
باللّه  ،والِهادُ ف سبيلِ اللّه » قَالَ ُ :ق ْلتُ  :أيّ الرّقَابِ أفْضَلُ ؟ قالَ  « :أْنفَ ُ
» متفقٌ عليه .
 -237باب فضل ا ِل ْحسَان إل الملوك
قال اللّه تعال { :واعبدوا اللّه ول تشركوا به شيئا ،وبالوالدين إحسانا ،وبذي القرب واليتامى
والساكي والار ذي القرب والار النب ،الصاحب بالنب ،وابن السبيل ،وما ملكت أيانكم } .
ضيَ اللّه عَنْهُ  ،وعليهِ حُّل ٌة  ،وعَلى غُلمِ ِه ِمثُْلهَا ،
 -1360وعن الَعْرُور بن سُويْدٍ قالَ  :رَأيْتُ أبا ذَرّ  ،ر ِ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َ ،ف َعيّ َرهُ بُأمّهِ َ ،فقَال النب
فَسَأْلتُهُ عَنْ ذلك  ،فَذكر أنّه سَابّ َر ُجلً على عهْدِ َرسُولِ اللّه َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :إنّك امْ ُرؤٌ فِيك جاهِلّيةٌ »  :هُمْ إخْواُنكُمْ  ،وخَوُلكُمْ  ،جعََلهُمُ اللّه تَحت أيدِيكُمْ ،
َ
َفمَنْ كَانَ أَخُو ُه تَحت يَدهِ فليُطعِم ُه مِمّا َيأْكلُ  ،وَْليُ ْلبِسْهُ مِمّا يلَبسُ  ،ول ُتكَّلفُوهُم مَا َيغْلُبهُمْ  ،فإن
كَلّفتُمُوهُم َفَأعِينُوهُم » ،متف ٌق عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم  :قالَ  :إذا أَتى أحدَكم خَا ِدمُ ُه
صلّى ا ُ
َ -1361وعَنْ أب هُري َرةَ  ،رضي اللّه َعنْ ُه  ،عَن النب َ
بِطَعامِهِ  ،فَإنْ ل يُجْلِسْهُ معهُ  ،فَليُناولْهُ لُقم ًة أوْ لُق َمتَيْ ِن أوْ أُكَل ًة أوْ أُكَلتَيْنِ  ،فَإنّهُ وِليَ عِلجهُ»رواه البخاري .
« الُكَلةُ » بضم المزة ِ :هيَ اللّق َمةُ .
ل وحقّ مواليهِ
 -238باب فضل الملوك الذي يؤدي حقّ ا ِ

ل عََليْهِ وسَلّم قالَ  :إ ّن ال َعبْد إذا نَصحَ
 -1362عَن ابن عُمَرَ  ،رضي اللّه َعْنهُما َ ،أنّ َرسُول اللّه صَلّى ا ُ
لِسيّ ِدهِ َ ،وأَحْسَ َن عِبادةَ اللّهِ  ،فَلَهُ أَ ْج ُرهُ مرّتيْنِ » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :للعب ِد المْلُوكِ
 -1363وعَنْ أب هُري َرةَ  ،رضي اللّه عنهُ  ،قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ت أنْ
ا ُلصْلحِ أَجْرَانِ »  ،والّذِي نَفسُ أب هُرَيرَة بيَ ِدهِ َلوْل الهَادُ ف َسبِيلِ اللّهِ  ،والَجّ ،وبِرّ ُأمّي  ،لحْبب ُ
ت وأنَا مْلوكٌ  .متف ٌق عليهِ .
أمُو َ
ل عََليْهِ وسَلّم :
 -1364وعَنْ أب مُوسَى ا َل ْشعَرِيّ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،قال  :قالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
حةِ  ،والطّا َعةِ  ،لهٌُ أ ْجرَانِ
س ُن ِعبَا َدةَ َربّهِ َ ،ويُؤدّي إل َسيّ ِدهِ الذي علي ِه مِنَ ال ّق  ،والّنصِي َ
«المْلُوكُ الذي يُحْ ِ
» رواهُ البخاريّ .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :ثلث ٌة لُمْ أَجْرانِ َ :رجُ ٌل مِنْ َأهْ ِل الكتاب
 -1365و َعنْهُ قَالَ  :قَالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
آمن بنبيّه وآمنَ ُبحَمدٍ  ،والعبْدُ الَ ْملُوكُ إذا أدّى حقّ اللّهِ  ،وَح ّق َموَالِيهِ  ،وَرَجُل كاَنتْ لَهُ أَمةٌ َفأَدّبا
فَأحْسَ َن َتأْدِيبَها  ،وَعلّمها َفأَحْسَ َن َتعْلِيمَها  ،ثُمّ َأعْت َقهَا َفتَ َزوّ َجهَا َ ،فلَهُ أَجْرَان » متف ٌق عَليهِ .
 -239باب فضل العبادةِ ف الرج وهو الختلط والفت ونوها
ل عََليْهِ وسَلّم  « :ال ِعبَا َدةُ ف
صلّى ا ُ
 -1366ع ْن مَعقِلِ بن يسارٍ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،قَالَ  :قال َرسُولُ اللّهِ َ
ج كهِجْرةٍ إَليّ » روا ُه مُسْلمٌ .
الَ ْر ِ
 -240باب فضل السّماحةِ ف البيع والشراء
والخذ والعطاء  ،وحسن القضاء والتقاضي  ،وإرجاح الكيال واليزان  ،والنّهي عن التطفيف  ،وفضل
إنظار الوسِر وا ُلعْسِر والوضع عنه
قال اللّه تعال { :وما تفعلوا من خي فإن اللّه به عليم } .
وقال تعال { :ويا قوم أوفوا الكيال واليزان بالقسط ،ول تبخسوا الناس أشياءهم } .
وقال تعال { :ويل للمطففي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ،وإذا كالوهم أو وزنوهم
يسرون؛ أل يظن أولئك أنم مبعوثون ليوم عظيم .يوم يقوم الناس لرب العالي } .

ل عََليْهِ وسَلّم يتَقاضَاهُ َفأَغْلَظَ لَهَُ ،فهَ ّم
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عنْهُ  ،أَنّ ر ُجلً أتى النب َ
 -1367وعَنٌْ أب هُريرة  ،ر ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :دعُوهُ فَإنّ ِلصَا ِحبِ الَ ّق مقَالً » ثُمّ قَالَ َ « :أعْطُوه
بِهِ أَصْحابُهُ َ ،فقَالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
جدُ إلّ َأ ْمثَل مِ ْن ِسنّهِ  ،قال  « :أَعْطُوهُ فَإنّ َخيْرَكُم أَحْسُنكُمْ َقضَاءً
ِسنّا ِمثْلَ سِنّ ِه » قالوا  :يا رسولَ اللّ ِه ل نَ ِ
» متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :رَحِم اللّه رجُل
 -1368وعَنْ جابرٍ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،أن َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
سَمْحا إذا بَاع  ،وَإذا ا ْشتَرى  ،وَإذا اقْتَضىَ »  .رواه البخاريّ .
ل عََليْهِ وسَلّم يقُولُ « :مَ ْن سَ ّرهُ
صلّى ا ُ
س ْعتُ رسُول اللّهِ َ
 -1369وعَنْ أب َقتَا َدةَ  ،رضي اللّه َعنْهُ  ،قَالَ ِ :
ب َيوْ ِم القِيَا َمةِ  ،فَ ْلُيَن ّفسْ عَ ْن ُمعْسِ ٍر أ ْو َيضَ ْع عَنْ ُه » رواهُ مسلمٌ .
جيَهُ اللّه مِنْ ُكرَ ِ
َأنْ يُنَ ّ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :كَانَ رج ٌل يُدايِ ُن
 -1370وعنْ أب هُريرةَ  ،رضي اللّه َعنْهُ  ،أنّ َرسُول اللّهِ َ
النّاسَ  ،وَكَان َيقُولُ ِلفَتَاهُ  :إذا َأتَْيتَ ُمعْسِرا َفتَجاو ْز َعنْهُ  ،لَعلّ اللّه أنْ يَتجاوزَ عنّا فَلقِي اللّه َفتَجاوَ َز عنْهُ »
متف ٌق عَليهِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم :
سعُو ٍد البدْرِيّ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،قَال  :قَالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -1371وعَنْ أب م ْ
ط النّاس  ،وَكَانَ مُوسِرا ،
ليْ ِر َشيّءٌ  ،إلّ َأنّهُ كَان يَُخَالِ ُ
«حُوسب رَجُ ٌل مِمّنْ كَانَ قبلكم َفلَ ْم يُوجدْ لَ ُه مِنَ ا َ
وَكَانَ ي ْأمُ ُر غِلْمَانَه أن يَتَجَاوَزُوا عن الُعْسِر  .قال اللّه  ،عزّ و َج ّل  « :نَحْنُ أحقّ بِذَلكَ مِنْهُ  ،تَجاوَزُوا َعنْهُ »
رواه مسلمٌ .
 -1372وعنْ ُح َذْيفَةَ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،قَالَ ُ :أتِى اللّه تَعال ِب َعبْد من عِبَا ِد ِه آتاهُ اللّه مَالً َ ،فقَالَ لَهُ  :ماذَا
ب آَتْيتَنِي مالَكَ َف ُكْنتُ أُبايِ ُع النّاسَ  ،وَكا َن مِنْ
ع ِم ْلتَ ف ال ّدنْيَا ؟ قَالَ  :وَل َيكْتُمُونَ اللّه حديثا قَال  :يَار ّ
خُلُقي الوازُ  ،فكُْنتُ َأَتيَس ُر عَلى الُوسِرِ ،وُأنْظِ ُر ا ُلعْسِر َ .فقَالَ اللّه َتعَال َ « :أنَا أَح ّق بذا ِمنْكَ  ،تاوزُوا
ضيَ اللّه عْنهُما  :هكذا سَ ِم ْعنَا ُه مِنْ ف رَسولِ
سعُو ٍد النصاريّ  ،رَ ِ
عَ ْن عبْدِي » فقال ُعقَْبةُ بنُ عامرٍ  ،وأَبو مَ ْ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم .رواهُ مسلمٌ .
اللّهِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :من َأنْظَر
 -1373وعنْ أب هُري َرةَ  ،رضي اللّه عنْه  ،قَالَ  :قَالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ت ظِ ّل عَ ْرشِ ِه َيوْ َم ل ظِلّ إلّ ظِلّ ُه » .
ح َ
ُمعْسِرا أ ْو وَضَعَ لَهُ  ،أظلّهُ اللّه َي ْومَ القِيا َمةِ تَ ْ

ي وقَال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
رواهُ الترمذ ّ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،اشْتَرى ِمنْ ُه َبعِيا َ ،فوَ َزنَ لَهُ،
 -1274وعَنْ جابرٍ  ،رضي اللّه عَنْ ُه  ،أنّ النبّ َ
َفأَرْ َج َح متفقٌ عليه .
ي بَزّا مِ ْن
ص ْفوَان ُسوْيدِ بنِ َقيْس  ،رضي اللّه عنهُ  ،قَالَ  :جَلْبتُ َأنَا ومَحْر َمةُ الْعبدِ ّ
 -1375وعنْ أب َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فَسَاومنَا بسراويلَ َ ،وعِنْدِي َوزّانٌ يزنُ بال ْجرِ َ ،فقَالَ النب صَلّى
صلّى ا ُ
هَجَر  ،فَجا َءنَا النّبّ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم لِ ْلوَزّانِ ِ « :ز ْن َوأَرْجِ ْح » رواهُ أبو داودَ  ،والترمذيّ وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
اُ

كتابُ العِلم
 -241بابُ فضل العلم
قال اللّه تعال { :وقل رب زدن علما } .
وقال تعال { :قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون } .
وقال تعال { :يرفع اللّه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات } .
وقال تعال { :إنا يشى اللّه من عباده العلماء } .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَ ْن يُرِد اللّه بِهِ
 -1276وعَ ْن مُعاوِيةَ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،قال  :قَال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
خيْرا ُيفَ ّقهْهُ ف الدّي ِن » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل حَسَد إلّ
صلّى ا ُ
سعُودٍ  ،رضي اللّه عنْه  ،قَال  :قَال رسُولُ اللّهِ َ
 -1377وع ْن ابنِ م ْ
لكْ َم َة ف ُه َو َيقْضِي ِبهَا ،
ف اثَْنَتيْنِ  :رَجُ ٌل آتَاهُ اللّه مَالً فَسلّط ُه عَلى هَل َكتِهِ ف الَقّ  ،ورَجُ ٌل آتاهُ اللّه ا ِ
َوُيعَلّ ُمهَا » ُمتّفَ ٌق عَليهِ .
والرادُ بالس ِد اْلغِبْ َطةُ َ ،و ُهوَ أ ْن يتَمنّى مثْلَهُ .
ل عََليْهِ وسَلّم َ « :مثَ ُل مَا بعَثنِي اللّه بِهِ
 -1378وعَنْ أب مُوسى  ،رضي اللّه عنْهُ  ،قال  :قَا َل النب صَلّى ا ُ
ت اْلكَلَ  ،وَاْلعُشْب
مِ َن الُدى واْلعِلْمِ كَ َمثَل َغْيثٍ أصاب أرْضا َ ،فكَاَنتْ ِمْنهَا طَائ َف ٌة َطيَّبةٌ َقبَِلتِ الَاءَ َفَأنَْبتَ ِ
ش ِربُوا ِمْنهَا َوسَ َقوْا و َز َرعُوا  ،وأَصَاب
س َكتِ الَاءَ َ ،فَنفَعَ اللّه ِبهَا النّاسَ ،فَ َ
اْلكَثِيَ  ،وَكَانَ ِمْنهَا أجَادِبُ أم َ
ك مثَلُ منْ َفقُهَ ف دِينِ اللّهِ َ ،ونَ َفعَهُ ما
ك مَا ًء  ،وُتْنبِتُ َكلً  ،فَذل َ
طَائ َفةً ِمْنهَا أُخْرى إنّما هِي قِيعانٌ  ،ل تْسِ ُ
َب َعثَنِي اللّه بِهِ فَعلِ َم وَعلّمََ ،و َمثَلُ منْ لَ ْم يَرَْف ْع بِذلكَ رأسا  ،وَلَ ْم َيقْبَ ْل هُدَى اللّ ِه الّذي أُ ْر ِس ْلتُ بِ ِه » متفقٌ
عليه.
ل عََليْهِ وسَلّم قَالَ ِلعَليّ  ،رضي اللّه عنْهُ :
صلّى ا ُ
 -1379وعَ ْن َسهْلِ بن سعدٍ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،أ ّن النب َ
« فو اللّ ِه لنْ يهْدِيَ اللّه بِكَ ر ُجلً واحِدا َخيْرٌ لكَ من حُمْ ِر النّعم » متف ٌق عليهِ.

ل عََليْ ِه وسَلّم قال:
 -1380وعن عبدِ اللّه بن عمرو بن العاص  ،رضي اللّه عْنهُما  ،أنّ النب صَلّى ا ُ
«بّلغُوا َعنّي وَل ْو آَيةً  ،وحَ ّدثُوا عنْ بن إسْرَائيل وَل حَرجَ  ،ومنْ كَذَب عَل ّي ُمتَعمّدا َفلْيتَب ّوأْ َمقْعَدهُ من النّار
» رواه البخاري .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،قالَ  .... « :ومَنْ سلَك
 -1381وعنْ أب هُريرةَ  ،رضي اللّه َعنْهُ  ،أنّ رسُول اللّه َ
لّنةِ » رواهُ مسلمٌ .
طرِيقا يَ ْلتَ ِمسُ فِيهِ عِلْما  ،سهّلَ اللّه لَ ُه بِ ِه طَرِيقا إل ا َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :مَنْ دعا إل هُدىً
َ -1382وعَنهُ  ،أيضا  ،رضي اللّه عنْه أنّ َرسُول اللّه صَلّى ا ُ
كانَ ل ُه مِنَ الجْر مِثلُ أُجورِ م ْن َتبِعهُ ل يْن ُقصُ ذلكَ من أُجُو ِرهِم َشيْئا » رواهُ مسلمٌ.
ت ابْنُ آدَم اْنقَطَع عَملُهُ إ ّل مِ ْن ثَلثٍ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :إذا ما َ
 -1383وعنْهُ قال  :قَالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
 :صَدَقةٍ جارية  ،أ ْو عِل ٍم ُيْنتَفَ ُع بِهِ  ،أ ْو وَلدٍ صالٍ ي ْدعُو لَهُ » رواهُ مسلمٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :ال ّدْنيَا م ْلعُوَنةٌ  ،م ْلعُونٌ ما فِيهَا ،إلّ
س ْعتُ رسُول اللّه صَلّى ا ُ
 -1384وَعنْهُ قَالَ ِ :
ذِكرَ اللّه َتعَال  ،وما والَ ُه  ،وعَالا  ،أ ْو ُمتَعلّما » رواهُ الترمذيّ وقال  :حديثٌ حسنٌ.
قولهُ « َومَا وَالهُ » أي  :طاعةُ اللّه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَن خرَج ف طََلبِ
َ -1385وعَ ْن أنسٍ  ،رضي اللّه عنْهُ قالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ  ،صَلّى ا ُ
العِلمِ  ،فهو ف سَبيلِ اللّهِ حت يرجِ َع » رواهُ الت ْرمِذيّ وقال  :حديثٌ حَسنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َ « :ل ْن يَشبَع
 -1386وعَنْ أب سَعي ٍد الدْرِيّ  ،رضي اللّه َعنْهُ  ،عَنْ رسُولِ اللّه صَلّى ا ُ
مُؤمِ ٌن مِنْ َخيْرٍ حت يكون ُمْنَتهَا ُه الَّنةَ »  .رواهُ الترمذيّ  ،وقَالَ  :حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :فضْ ُل الْعالِم على
 -1387وعَنْ أب ُأمَامة  ،رضي اللّه عنْ ُه  ،أنّ َرسُول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إنّ اللّه وملئِ َكتَ ُه وأَهْلَ
الْعابِدِ َكفَضْلي على أَ ْدنَاكُ ْم » ثُمّ قال  :رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ليْرْ» روا ُه الترمذي
سا َ
السّمواتِ والرضِ حتّى النّمَْلةَ ف ُجحْ ِرهَا وحت الُوتَ َلُيصَلّونَ عَلى مُعلّمِي النّا ِ
وقالَ  :حَديثٌ حَسنٌ .

ل عََليْ ِه وسَلّم  ،يقولُ « :منْ
س ْعتُ َرسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
َ -1388وعَنْ أب الدّرْداءِ  ،رضي اللّه عَنْهُ  ،قَال ِ :
حَتهَا لِطالب اْلعِلْمِ رِضا
سلك طَريقا َيبَْتغِي فِيهِ علْما سهّل اللّه لَه طَريقا إل النةِ  ،وَإنّ اللئِ َكةَ َلتَضَعُ أ ْجِن َ
صنَعُ  ،وَإ ّن الْعالِم َليَسَْت ْغفِرُ لَهُ منْ ف السّمَواتِ ومنْ ف ال ْرضِ حتّى الِيتانُ ف الاءِ  ،وَفضْ ُل اْلعَالِم على
بِما َي ْ
الْعابِدِ َكفَضْ ِل اْلقَمر عَلى سائر اْل َكوَا ِكبِ ،وإنّ اْلعُلَما َء َو َرَثةُ النْبِيا ِء وإ ّن النْبِياءَ لَ ْم يُو ّرثُوا دِينَارا وَل دِ ْرهَما
ظ وَافِ ٍر »  .رواهُ أبو داود والترمذيّ .
وإنّما و ّرثُوا اْلعِلْمَ  ،فَمنْ أَخَ َذهُ أَ َخ َذ بِح ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ « :نَضّرَ
س ْعتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
سعُودٍ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،قال ِ :
 -1389وع ِن ابن م ْ
اللّه امْرءا سِع مِنا شَيْئا  ،فبَّلغَهُ كما سَمعَهُ فَرُبّ مُبَلّ ٍغ أوْعى مِ ْن سَامِع »  .روا ُه الترمذيّ وقال  :حديثٌ
حَسنٌ صَحيحٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :م ْن ُسئِل عنْ
 -1390وعن أب هُريرةَ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،قال  :قال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
عِلمٍ َفكَتَمَهُ ُ ،ألِم يَو َم القِيامةِ بِلِجا ٍم مِ ْن نَا ٍر » .
رواهُ أبو داود والترمذي  ،وقال  :حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :م ْن تَعلّ َم عِلما مِما يُبَتغَى بِ ِه وَجْهُ اللّهِ عز
 -1391وعنه قال  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ف الّنةِ يوْم القِيامةِ » يعن  :ريها  ،رواه أبو
ب بِهِ عرضا مِنَ ال ّدنْيا لَمْ يِ ْد عَرْ َ
وَ َج ّل ل يَتَعلّمُهُ إل ليصِي َ
داود بإسناد صحيح .
ل عََليْ ِه
صلّى ا ُ
 -1392وع ْن عبدِ اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عَنهُما قال  :سِعتُ رسولَ اللّه َ
ض العُلَماءِ حتّى إذا
ض العِلْ َم ِب َقبْ ِ
وسَلّم يقول  « :إنّ اللّه ل ي ْقبِض العِلْم اْنتِزَاعا ينْت ِزعُ ُه مِ َن النّاسِ  ،ولكِ ْن ي ْقبِ ُ
خ َذ النّاسُ رُؤوسا ُجهّالً فَسئِلُوا  ،فأفَْتوْا ب َغيْرِ علمٍ َ ،فضَلّوا وأَضَلّوا » متف ٌق عليه .
لْ يُبْ ِق عالا  ،اتّ َ

كتابُ حد ال تعال وشكره
 -242بابُ فضل المد والشكر
قال اللّه تعال { :فاذكرون أذكركم ،واشكروا ل ول تكفرون } .
وقال { :لئن شكرت لزيدنكم } .
وقال تعال { :وقل المد ل } .
وقال تعال  { :وآخر دعواهم أن المد ل رب العالي } .
ل عََليْ ِه وسَلّم ُأتِي َليْلةَ ُأسْرِيَ بِهِ ِبقَدَ َحيْن مِن
 -1393وعن أب هُ َريْرة  ،رضي اللّه عنْهُ  ،أَنّ النب صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :المْدُ للّ ِه الّذي هَداكَ للفِطْرةِ
صلّى ا ُ
خَمْر ولَب  ،فنظَرَ إَلْيهِما فأَخذَ اللّبَ َ ،فقَالَ جبيلُ َ
لوْ أخَذْتَ الَ ْم َر غَوتْ ُأ ّمتُكَ » رواه مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :كُ ّل أمْرٍ ذِي بال ل ُيبْدأُ فيه بـــ  :المد
 -1394وعنْهُ عنْ رسول اللّه صَلّى ا ُ
للّه َف ُهوَ أقْطُع » حديثٌ حسَ ٌن  ،رواهُ أبو داود وغ ُيهُ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إذا ماتَ
 -1395وعَن أب مُوسى الشعريّ رضي اللّه عنْهُ  ،أنّ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ضتُمْ ولَ َد عبْدِي ؟ فيقولُون  :نَعمْ  ،فَيقولُ  :قبضتُم ثَمرةَ ُفؤَا ِدهِ ؟
ولَ ُد العبْدِ قال اللّه تعال للئِ َكتِهِ  :قَب ْ
فيقولون َ :نعَمْ  ،فيقولُ َ :فمَاذَا قال َعبْدي ؟ فيقولون  :حِد َك واسْتَ ْرجَع  ،فَيقُولُ اللّه تَعال  :ابْنُوا ِل َعبْدِي
بيْتا ف الّن ِة  ،وسَمّوهُ َبْيتَ المْ ِد » روا ُه الترمذي وقالَ  :حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إنّ اللّه لَيضي ع ِن العبْدِ
 -1396وع ْنّ أَنسَ رضي اللّه عنهُ قال  :قال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
حمَ ُد ُه عََلْيهَا » رواهُ مسلم .
حمَ ُد ُه عَلْيهَا َ ،ويَشْرب الشّ ْرَبةَ َفيَ ْ
َيأْكُ ُل الكَْلةَ َفيَ ْ

كتابُ الصلة على رسول ال صلى ال عليه وسلم
 -243باب فضل الصلة على رسول ال صلى ال عليه وسلم
قال اللّه تعال{ :إن اللّه وملئكته يصلون على النب ،يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم
 -1397وعنْ عبد اللّه بن عمرو بن العاص  ،رضي اللّه عْنهُمَا أنّهُ سِع رسُول اللّه َ
لةً  ،صلّى اللّه عَليّ ِه ِبهَا عشْرا » رواهُ مسلم .
يقُولُ  « :من صلّى عليّ ص َ
ل عََليْهِ وسَلّم قال َ « :أوْل النّاسِ ب ي ْومَ
صلّى ا ُ
سعُودٍ رضي اللّه عنْ ُه أنّ رسُول اللّهِ َ
 -1398وعن ابن م ْ
اْلقِيامةِ أَ ْكثَ ُرهُم عَليّ صل ًة » رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إنّ مِن أَفْضلِ
 -1399وعن أوس بن أوس  ،رضي اللّه عنْهُ قال  :قالَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ضةٌ عَليّ » فقالوا  :يا رسول اللّه ،
أيّا ِمكُمْ َي ْو َم الُمُعةِ َ ،فأَ ْكثِرُوا عل ّي مِ َن الصل ِة فيه  ،فإنّ صَلَتكُ ْم معْرُو َ
ف تُعرضُ صلتُنَا عليْكَ وقدْ أ َر ْمتَ ؟ ،يقو ُل :بَلِيتَ ،قالَ«:إنّ اللّه حَرم على ال ْرضِ أجْساد الْنبِياءِ » .
و َكيْ َ
رواهُ أبو داود بإسنادٍ صحيحِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :رغِم أنْفُ ر ُجلٍ
 -1400وعنْ أب هُريْرةَ رضي اللّه عنهُ قال  :قال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ت ِعنْ َدهُ َفلَ ْم ُيصَلّ عَليّ » روا ُه الترمذي وقالَ  :حديثٌ حسنٌ .
ذُكِرْ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل تَجْعلُوا َقبْرِي عِيدا ،
 -1401وعنهُ رضي اللّه عنْهُ قال  :قالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
وَصلّوا عََليّ  ،فَإنّ صَلَتكُ ْم َتبُْلغُن حْيثُ ُكنْتُ ْم » رواهُ أبو داود بإسناد صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ما مِنْ أحد يُسلّمُ عَليّ إلّ ردّ اللّه عَليّ رُوحي
 -1402وعنهُ أنّ رسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
َحتّى أرُ ّد عَليهِ السّلمَ » .
رواهُ أبو داود بإسناد صحيحٍ .
ت ِعنْ َدهُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :الْبخِيلُ من ذُكِرْ ُ
صلّى ا ُ
 -1403وعن عِليّ رضي اللّه عنْهُ قال  :قال رسُولُ اللّهِ َ
َ ،فلَم ُيصَلّ عَليّ » .

رواهُ الترمذي وقالَ  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم رَ ُجلً ي ْدعُو
 -1404وعنْ َفضَاَلةَ ب ِن عَُبيْدٍ  ،رضي اللّه َعنْهُ  ،قال  :سِع رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فقال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
صلّى ا ُ
ف صلتِهِ َل ْم يُمَجّدِ اللّه تَعال  ،وَلَ ْم يُص ّل عَلى النب َ
حمِيدِ ربّ ِه ُسبْحانَهُ والّثنَاءِ
وسَلّم  « :عَجِلَ هذا »  ،ثّ دعَاهُ فقال لهُ أوْ ِل َغيْ ِرهِ  :إذا صلّى أحَدُ ُك ْم فليبْدأْ بِتَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم ثُمّ ي ْدعُو بَع ُد بِما شاءَ » .
علي ِه  ،ثُ ّم يُصلي عَلى النب صَلّى ا ُ
رواهُ أبو داود والترمذي وقال  :حديثٌ حسن صحيحٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم
 -1405وعن أب ممد كَعب بن عُج َرةَ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،قال  :خَرج عَليْنَا النب صَلّى ا ُ
فقُلْنا  :يا رسول اللّه َ ،قدْ علِ ْمنَا َكيْف نُسلّ ُم عليْكَ َف َكيْفَ ُنصَلّي عَليْكَ ؟ قال « :قُولُوا  :اللّهمّ صَ ّل على
حمّد ،
مُحمّدٍ َ ،وعَلى آ ِل مُحمّد  ،كَمَا صَّلْيتَ عَلى آ ِل إبْرَاهِي َم  ،إنّكَ حِيدٌ ميدٌ  .الل ُهمّ با ِركْ عَلى مُ َ
حمّد  ،كَما بَار ْكتَ على آ ِل إبْراهِيم  ،إنّكَ حيدٌ مي ٌد » .متف ٌق عليهِ .
َوعَلى آ ِل مُ َ
ح ُن
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،ونَ ْ
سعُود الْبدْريّ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،قالَ  :أَتاناَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1406وعنْ أب م ْ
ف مَجْلِس سعد ب ِن ُعبَا َدةَ رضي اللّه عنهُ  ،فقالَ ل ُه بَشِ ُي بْنُ سعدٍ  :أم َرنَا اللّه أنْ نُصلّي عَليْكَ يا رسولَ اللّهِ ،
سأَلْ ُه  ،ثّ قال رسولُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،حت تَمّنْينَا أنّه ْل يَ ْ
ف ُنصّلي عَليْكَ ؟ فَس َكتَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
َف َكيْ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،قولُوا  :اللّهمّ ص ّل عَلى مُحَمّدٍ َ ،وعَلى آ ِل مُحمّدٍ  ،كما صلْيتَ على آل
اللّه َ
إبْراهِيم  ،وَبا ِر ْك عَلى مُحَمّد  ،وعَلى آ ِل مُحمّد  ،كما بَار ْكتَ عَلى آل إبْراهِيم  ،إنكَ حِيدٌ مِيدٌ  ،والسلم
كما قد عَلِمتم » رواهُ مسلمٌ .
ف ُنصَلّي عََليْكَ ؟ قالَ
 -1407وعَنْ أب حُ َميْدٍ السّاعِديّ  ،رضي اللّه عنهُ  ،قالَ  :قَالُوا يا رسول اللّه َكيْ َ
 « :قولُوا  :الّلهُمّ ص ّل على مُحمّ ٍد  ،وعَلى أزْواجِ ِه وَ ُذ ّريّتِهِ  ،كما صَّلْيتَ على إبْراهِي َم  ،وبار ْك عَلى
حمّ ٍد  ،وعَلى أَ ْزوَاجِهِ وذُ ّرّيتِهِ  ،كما بارَكتَ على إبْراهِيم  ،إنّكَ حِيدٌ مِي ٌد » متف ٌق عليهِ .
مُ َ

كتاب الذكار
 -244باب فضل الذكر والثّ عليه
قال اللّه تعال { :ولذكر اللّه أكب } .
وقال تعال { :فاذكرون أذكركم } .
وقال تعال{:واذكر ربك ف نفسك تضرعا وخيفة ودون الهر من القول بالغدو والصال ،ول تكن
من الغافلي } .
وقال تعال { :واذكروا اللّه كثيا لعلكم تفلحون } .
وقال تعال { :إن السلمي والسلمات } إل قوله تعال { :والذاكرين اللّه كثيا والذاكرات ،أعد
اللّه لم مغفرة وأجرا عظيما } .
ل } الية.
وقال تعال { :يا أيها الذين آمنوا اذكروا اللّه ذكرا كثيا ،وسبحوه بكرة وأصي ً
واليات ف الباب كثية معلومة.
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :كَلِمتَانِ َخفِي َفتَا ِن
 -1408وعَنْ أب هُريرةَ  ،رضي اللّه عنْهُ قالَ  :قالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
عَلى اللّسانِ  ،ثَقيِلَتانِ ف الِيزَانِ َ ،حبِيَبتَانِ إل الرّحْمنُِ :سبْحان اللّ ِه َوبِحَ ْم ِدهِ ،سُبحانَ اللّه العظيمِ»متف ٌق عليهِ.
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :لن أَقُو َل سبْحانَ اللّهِ ،
 -1409و َعنْهُ رضي اللّه عنْهُ قال  :قالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ل مِمّا طََلعَت عليهِ الشّ ْمسُ » رواه مسلم .
وَالَمْدُ للّهِ  ،ول إلَه إلّ اللّه  ،وَاللّه أكْبُ  ،أَحبّ إ ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :منْ قال ل إله إلّ اللّه َوحْ َدهُ ل شرِيكَ لَهُ ،ل ُه
 -1410وعنهُ أنّ رسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
ب وكُِتَبتْ لَ ُه مِاَئةُ
الُلكُ  ،وَل ُه الَمْدُ َ ،و ُهوَ عَلى كُ ّل شَيءٍ قَدِيرٌ  ،ف يومٍ مِائ َة مَ ّرةٍ كانَتْ لَ ُه عَدْل عَشر رقَا ٍ
حَسَنةٍ َ ،ومُحِيت عن ُه مِائة سّيَئةٍ  ،وكانت له حِرزا مِنَ الشّيطَا ِن يومَهُ ذلكَ حت يُمسِي  ،ول يأْتِ أَحدٌ
ِبأَفضَل ِممّا جا َء بِهِ إلّ رجُلٌ عَمِلَ أَكثَر مِنه »  ،وقالَ « :من قا َل ُسبْحَانَ اللّ ِه وَب ْم ِدهِ  ،ف يوْم مِاَئ َة مَ ّرةٍ ،
ت ِمثْلَ َزبَ ِد البَحْر » متف ٌق عليهِ .
حُ ّطتْ خَطَاياهُ  ،وإنْ كَانَ ْ

ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :مَنْ قالَ ل إله إلّ
صلّى ا ُ
 -1411وعَنْ أب أيوبَ النصَاريّ رضي اللّه َعنْ ُه عَن النب َ
اللّه وحْدهُ ل َشرِيكَ لهُ  ،لَ ُه الُلْكُ  ،ولَ ُه المْدُ َ ،وهُو على كُ ّل شَيءٍ قَدِيرٌ  ،عشْر مرّاتٍ  :كان كَمَنْ أَ ْعتَقَ
س مِن وَلِد إسْماعِيلَ » متفق عليهِ .
أرْبعةَ أَن ُف ٍ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أل أُ ْخبِ ُر َك ِبأَحبّ
صلّى ا ُ
 -1412وعنْ أب ذَرّ رضي اللّه َعنْهُ قالَ  :قالَ ل رسولُ اللّه َ
ب الكَلمِ إل اللّه ُ :سبْحانَ اللّه وبَمْ ِدهِ » رواه مسلم .
الكَلمِ إل اللّهِ ؟ إنّ أح ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :ال ّطهُو ُر
صلّى ا ُ
ك ال ْشعَرِيّ رضي اللّه عنْهُ قال  :قال رسُولُ اللّه َ
 -1413وعَنْ أب مال ٍ
شَ ْطرُ اليان  ،والمدُ للّ ِه تَ ْملُ ا ِليْزانَ  ،و ُسبْحَانَ اللّ ِه والمْدُ للّه تْلنِ أو تَ ْملُ ما َبيْنَ السّمَواتِ وال ْرضِ
» رواهُ مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم
 -1414وعَ ْن سعْدِ بنِ أب وقّاصٍ رضي اللّه عنْهُ قال  :جاءَ َأعْرَاب إل رسُولِ اللّه صَلّى ا ُ
فقالَ  :علّمْن كَلما أَقُولُهُ  .قالَ  « :قُل ل إله إلّ اللّه وح َدهُ ل شرِيكَ لهُ  ،اللّه أَ ْكبَرُ َكبِيا  ،والمْدُ للّهِ
ب العالِيَ  ،ول حوْل وَل ُق ّوةَ إلّ باللّ ِه العَزيز الكي ِم »  ،قال  :فَهؤلء لِ َربّي  ،فَما
كَثيا  ،وسُبْحانَ اللّه ر ّ
ل ؟ قال  « :قُل  :الّلهُ ّم اغْفِرْ ل وارْحن .واهْدِن  ،وارْزُقْن » رواه مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :إذا اْنصَرَف مِ ْن صلتِهِ
صلّى ا ُ
 -1415وع ْن ثوبانَ رضي اللّه عنْهُ قال  :كان َرسُولُ اللّهِ َ
ت يَاذا الللِ والكرام » قِيل
ا ْستَغفَر ثَلثا  ،وقال  « :الّلهُمّ َأنْتَ السّلمُ  ،ومِنكَ السّلمُ  ،تبار ْك َ
لوْزاعي و ُهوَ أَحَد رُوا ِة الديث  :كيفَ الستِغفَارُ ؟ قال  :تقول َ :أسَْتغْفرُ اللّه َ ،أ ْستَ ْغفِرُ اللّه  .رواهُ مسلم
لَ
.
غ مِ َن الصّلة
ل عََليْهِ وسَلّم كَان إذا فَر َ
صلّى ا ُ
 -1416وعَن الُغِيةِ بن ُشعْبةَ رضي اللّه عَنْ ُه أنّ َرسُول اللّه َ
وسلّم قالَ  « :ل إلهَ إلّ اللّه و ْح َدهُ ل َشرِيكَ لَهُ  ،ل ُه الُلْكُ ولَ ُه الَمْ ُد  ،و ُهوَ عَلى كُ ّل شَيءٍ قَديرٌ  .الّلهُمّ ل
مانِ َع لا أعْ َطيْتَ  ،وَل ُمعْط َي لا َمنَ ْعتَ  ،ول يْنفَعُ ذا الَ ّد ِمنْكَ ال ّد » متف ٌق عليهِ .
ي يُسَلّمُ  :ل إلَه
 -1417وعَنْ عبد اللّه بن ال ّزبَيْرِ رضي اللّه تعال عْنهُما َأنّهُ كان يقُول ُدبُرَ كَ ّل صلةٍ ،ح َ
إلّ اللّه وَحْ َدهُ ل شريكَ لهُ  ،لهُ اللكُ ولهُ الَ ْم ُد  ،وهُ َو عَلى كُ ّل شيءٍ قَديرٌ  .ل حوْ َل وَل ُق ّوةَ إلّ بِاللّه  ،ل
خِلصِيَ لَهُ الدّينَ
إله إلّ اللّه  ،وَل َن ْعبُدُ إ ّل إيّاهُ  ،ل ُه النعمةُ  ،ولَ ُه الفضْ ُل وَلَ ُه الثّنَا ُء الَسنُ  ،ل إله إلّ اللّه مُ ْ

صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ُيهَلّ ُل ِبهِنّ ُدبُرَ كُلّ صَلةٍ مكتوبة
ولوْ كَرِه الكَافرُون .قا َل ابْنُ ال ّزَبيْر  :وكَان رسولُ اللّه َ
 ،رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم فقالُوا:
 -1418وعنْ أب هُريرةَ رضي اللّه َعنْهُ أنّ ُفقَرَاءَ الُها ِجرِينَ َأتَوْا َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
ت العُلى  ،وَالّنعِي ِم الُقيمِ ُ :يصَلّونَ كَما نُصلّي  ،وَيصُومُونَ كما َنصُومُ  ،ولمُ
ذَهب أهْلُ ال ّدثُورِ بالدّرجَا ِ
َفضْ ٌل مِ ْن أمْوالٍ  :يجّونَ  ،وَي ْعتَمِرُونَ َ ،ويُجاهِدُونَ  ،ويَتصَدّقُون  .فقالَ « :أل أُعل ُمكُ ْم َشيْئا تُ ْدرِكُو َن بِهِ
صنَ ْعتُم ؟ » قالُوا :
صنَ ِع مِثلَ ما َ
مَ ْن سَب َقكُمْ  ،وتَسِبقُو َن بِهِ م ْن َبعْدكُ ْم  .ول يَكُونُ أَ َحدٌ أَفْضلَ ِمْنكُمْ إ ّل مَنْ َ
بَلَى يا رسول اللّه  ،قال « :تُسبّحُو َن  ،وتَحْمدُو َن وتُ َكبّرُونَ  ،خلْفَ كُ ّل صلةٍ ثلثا وثَلثيَ » قال أبُو
صالٍ الرّاوي عنْ أب هُ َريْرةَ ّ ،ل سئِل ع ْن كْيفِيةِ ذِ ْكرِهنّ  ،قال  :يقول ُ :سبْحان اللّه  ،والمْدُ للّه  ،واللّه
أكْبُ  ،حتّى يكُونَ ِمْنهُنّ كُلّه ّن ثلثا وثلثي  .متف ٌق عليهِ وزاد مُسْلمٌ ف روايتِهِ  :فَرجع ُفقَرا ُء الُهَا ِجرِينَ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فقالوا  :سِع إخْوانُنا أهلُ المْوال بِما ف َع ْلنَا  ،ففعَلُوا ِمثْلهُ ؟ فقالَ
إل رسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :ذلكَ َفضْلُ اللّه ُي ْؤتِيهِ منْ يشاءُ » .
صلّى ا ُ
َرسُولُ اللّه َ
« ال ّدثُورُ » جع َدثْ ٍر « بفتحِ الدّا ِل وإسكانِ الثاء الثّلَثةِ » وهو الا ُل الكثيُ .
ل عََليْهِ وسَلّم قالَ  « :مَ ْن َسبّحَ اللّه ف ُدبُرِ كُ ّل صل ٍة ثَلثا
 -1419وعنْهُ عنْ َرسُولِ اللّه صَلّى ا ُ
وثَلثيَ  ،وَحِدَ اللّه ثَلثا وثَلثي  ،و َكبّرَ اللّه ثَلثا َوثَلثيَ وقال تَمامَ الِاَئةِ  :ل إلهَ إلّ اللّه و ْحدَه ل شَريك
ح َر » رواهُ
ت ِمثْلَ زَب ِد الْبَ ْ
ك وَلَ ُه المْد  ،وهُو على كُ ّل شَيءٍ قَدِي ٌر ُ ،غفِرتْ خطَاياهُ وإن كَاَن ْ
لهُ  ،لَ ُه الُلْ ُ
مسلم .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال  « :مُعقّبَاتٌ ل
 -1420وعنْ ك ْعبِ بن عُرْوةَ رضي اللّه َعنْهُ عَنْ رسول اللّه َ
ي َتحْمِي َدةً َ ،وأَ ْربَعا
حةً َ ،وثَلثا َوثَلثِ َ
سبِي َ
ي تَ ْ
يَخِيبُ قَائُِلهُنّ أَو فَاعُِلهُنّ ُدبُرَ كُ ّل صلةٍُ مكتُوبةٍ  :ثَلثا وثَلث َ
ي تَكبِي ًة » رواه مسلم .
وثَلثِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم كا َن يَتَعوّذُ ُدبُر الصّلَواتِ
 -1421وعنْ سعدِ بن أب وقاص رضي عنْهُ أنّ َرسُول اللّه صَلّى ا ُ
ك مِ َن الُبْ ِن واْلبُخ ِل َوأَعوذُ بِكَ مِ ْن أنْ أُرَدّ إل أرْذَل العُ ُم ِر وَأعُوذُ
بِهؤلءِ الكلِمات  « :الّلهُ ّم إنّي َأعُو ُذ بِ َ
ك مِنْ ِفْتَنةِ القَب » رواه البخاري.
ك مِنْ ِفْتَنةِ ال ّدنْيا  ،وأَعو ُذ بِ َ
بِ َ

ل عََليْ ِه وسَلّم َأخَ َذ بيَ ِدهِ وقال  « :يَا ُمعَاذُ  ،وَاللّهِ
 -1422وعنْ معاذٍ رضي اللّه َعنْهُ َأنّ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
ك » فقال  « :أُوصِيكَ يَا معا ُذ ل تَدعَنّ ف ُدبُرِ كُلّ صَلةٍ تقُولُ  :الّلهُ ّم أ ِعنّي على ذِكْ ِركَ ،
إنّي لُ ِحبّ َ
و ُشكْ ِركَ  ،وَحُس ِن عِبادتِكَ » .
رواهُ أبو داود بإسناد صحيحٍ .
شهّد أَحدُكُ ْم
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :إذا تَ َ
 -1423عنْ أب هُريْرة رضي اللّه َعنْهُ أنّ رسُولَ اللّهِ َ
حيَا
ك مِنْ عذَابِ ج َهنّمَ َ ،ومِ ْن عَذَابِ القَبَِ ،ومِنْ ِفتْنةِ ال ْ
فَليسَْتعِذ بِاللّه مِنْ أ ْربَع  ،يقولُ  :الّلهُ ّم إنّي أعُو ُذ بِ َ
والَماتِ َ ،ومِ ْن شَرّ ِفْتَنةِ الَسِيح الدّجّا ِل »  .رواه مسلم .
 -1424وع ْن عَِليّ رضي اللّه عنْهُ قال  :كانَ َرسُولُ اللّهِ إذا قام إل الصّل ِة يكونُ مِنْ آخِر ما يقولُ ب َ
ي
ت ومَا أعَْلْنتُ  ،وما َأسْر ْفتُ  ،وما
ت وما أَخّرْتُ  ،وما َأسْرَرْ ُ
شهّ ِد والتّسْلِيم  « :اللّه ّم اغفِرْ ل ما قَدّم ُ
التّ َ
ت » رواه مسلم .
أَنتَ َأعْل ُم بِ ِه ِمنّي  ،أْنتَ ا ُلقَ ّدمُ  ،وَأْنتَ ا ُلؤَخّرُ  ،ل إله إ ّل أنْ َ
ل عََليْهِ وسَلّم ُيكْثِ ُر أ ْن يقولَ ف رُكُوعِهِ
 -1425وع ْن عائشةَ رضي اللّه عْنهَا قَاَلتْ  :كا َن النب صَلّى ا ُ
َوسُجُو ِدهِ ُ :سبْحَانَكَ الّلهُمّ َربّنَا َوبِحَمْدك  ،الّل ُهمّ ا ْغفِرْ ل » متف ٌق عليهِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم كا َن َيقُولُ ف رُكوعِهِ وسجو ِدهِ  « :سُبّوحٌ قدّوسٌ
َ -1426و َعْنهَا أنّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ح » رواه مسلم .
ربّ اللئِك ِة وَالرّو ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال َ « :فَأمّا الرّكوعُ
صلّى ا ُ
 -1427وعَ ِن ابن عَبّاسٍ رضي اللّه عْنهُما أنّ رسُول اللّه َ
ب  ،وأمّا السّجُودُ فَا ْجَتهِدُوا ف الدّعاء َفقَمِ ّن أنْ يُسْتَجَاب َلكُمْ » رواه مسلم.
َفعَظّموا فيهِ الرّ ّ
ب ما يَكو ُن العبْدُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :أقر ُ
صلّى ا ُ
 -1428وعن أب هريرةَ رضي اللّه َعنْهُ أنّ رسُولَ اللّه َ
مِن ربّ ِه َوهَو ساجدٌ َ ،فأَكثِرُوا الدّعا َء » رواهُ مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم كا َن يقُولُ ف سُجُو ِدهِ الّلهُ ّم اغفِرْ ل ذَنب كُلّهُ  :دِقّه
 -1429وعنهُ أنّ رسُول اللّه صَلّى ا ُ
و ِجلّهُ  ،وَأوّله وَآ ِخ َرهُ  ،وعلنيته َوسِرّه » رواهُ مسلم .

ستُ،
ل عََليْهِ وسَلّم ذَاتَ َليَْلةٍ َ ،فتَحَسّ ْ
صلّى ا ُ
ت النب َ
 -1430وع ْن عائشةَ رضي اللّه عنْها قاَلتْ  :افتَقدْ ُ
فَإذَا هُو راكعٌ أ ْو سَاجدٌ يقولُ ُ « :سبْحَانكَ وبم ِدكَ  ،ل إلهَ إ ّل أْنتَ » وف روايةٍ  :فَوَقعَت يَدِي على
بَطْنِ قَدميهِ  ،و ُهوَ ف الَسْجِ ِد  ،وها مْنصُوبتانِ َ ،و ُهوَ يَقُولُ  « :الّل ُه ّم إنّي َأعُو ُذ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ،
وبُعافاتِكَ مِ ْن عُقوبتِكَ َ ،وَأعُوذُ بِك ِمنْكَ  ،ل أُ ْحصِي َثنَا ًء عليكَ َأْنتَ كما أثنيتَ على َنفْسِكَ » رواهُ
مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم فقال« :
صلّى ا ُ
 -1431وعنْ سعدِ بن أب وقاصٍ رضي اللّه عنْهُ قال ُ :كنّا ِعنْد رسُولِ اللّهِ َ
سبُ أَلفَ حَسَنةٍ
سأَلَهُ سائِ ٌل مِنْ جُلَسائِهِ  :كيفَ يك ِ
سبَ ف ك ّل ي ْومٍ أَلف حَسنَة  » ،فَ َ
أَيعجِزُ أَحدُكم أنْ يكْ ِ
ط عنْهُ ألفُ خَطِيَئةٍ » رواه مسلم .
سَنةٍ  ،أ ْو يُحَ ّ
سبِيحة َ ،فيُكَتبُ لهُ أَلفُ ح َ
سبّ ُح مِائةَ تَ ْ
؟ قالَ  « :يُ َ
ن  :ورواهُ ُش ْعَبةُ ،وأبو عواَنةَ  ،ويَحيَى
ط » قال  :البَرْقَا ّ
قال الُميدِيّ  :كذا هو ف كتاب مسلم  « :أ ْو يُحَ ّ
القَطّانُ  ،عَ ْن مُوسى الذي رواه مسلم مِن جِهتِهِ فقالُوا َ « :ويُحَطّ » ِب َغيْرِ أَلفٍ .
صبِ ُح عَلى كُ ّل سُلمَى
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :يُ ْ
 -1432وعنْ أب ذَرّ رضي اللّه عنْهُ َأنّ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
سبِيحةٍ صدَقةٌ  ،وكُ ّل َتحْمِي َدةٍ صَدََقةٌ  ،وَكُ ّل َتهْلِيَلةٍ صَدََقةٌ  ،وكُ ّل تَ ْكبِيةٍ
مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقةٌ  :فكُ ّل تَ ْ
جزِي ُء مِنْ ذلكَ ركْعتَا ِن يَرْ َك ُعهُما م َن الضّحَى
صدَقةٌ َ ،وَأمْ ٌر بِالعْرُوفِ صَدَقةٌ َ ،وَنهْ ٌي عَنِ الُنكَرِ صدَقةٌ َ .ويُ ْ
» رواه مسلم .
ج مِ ْن
ل عََليْ ِه وسَلّم خَر َ
 -1433وعَنْ ُأمّ الؤمنيَ ُج َويْ ِرَيةَ بنتِ الارِثِ رضي اللّه َعنْها أ ّن النب صَلّى ا ُ
ِعنْ ِدهَا بُك َرةً ِحيَ صَلّى الصّبْ َح و ِهيَ ف مسْجِ ِدهَا  ،ثُمّ رَجع َبعْد َأنْ أَضْحى وهَي جَالِسةٌ فقال  « :مازْلتِ
ت َبعْ ِدكِ أ ْربَعَ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َ « :لقَدْ قُ ْل ُ
ك عََلْيهَا ؟ » قاَلتْ  :نَعمْ َ :فقَالَ النب َ
على الال الت فارَ ْقتُ َ
ت ثَلثَ مرّاتٍ َ ،ل ْو وُ ِزَنتْ بَا ُق ْلتِ ُمنْ ُذ اْليَومِ َلوَ َزنْتهُنّ ُ :سبْحَانَ اللّهِ وب ْم ِدهِ عَ َددَ َخ ْلقِهِ َ ،ورِضَاءَ
كَلمَا ٍ
َنفْسِهِ  ،وَ ِزَنةَ ع ْرشِهِ  ،ومِداد كَلمَاتِه » رواه مسلم.
وف روايةٍ لهُ ُ :سبْحانَ اللّهِ عددَ خَ ْلقِهِ ُ ،سبْحَانَ اللّهِ رِضَا َء َنفْسِهِ ُ ،سبْحانَ اللّهِ ِزَن َة عَ ْرشِهِ ُ ،سبْحَانَ اللّهِ
مِداد كَلماتِ ِه » .

ت َتقُولِينَها ؟ ُسبْحانَ اللّ ِه عَدَدَ خ ْلقِهِ ُ ،سبْحانَ اللّ ِه عَددَ َخ ْلقِهِ ،
وف روايةِ الترمذي  « :أل أُعلّمُكِ كَلما ٍ
ُسبْحانَ اللّه عدد خَ ْلقِهِ ُ ،سبْحانَ اللّه رضا َنفْسِهِ ُ ،سبْحان اللّهِ رضا َنفْسِهُِ ،سبْحانَ اللّه رضا َنفْسِهِ  ،سُبحَانَ
اللّه ِزَنةَ ع ْرشِهٍ  ،سُبحَانَ اللّه ِزَنةَ ع ْرشِهٍ  ،سُبحَانَ اللّه ِزَنةَ ع ْرشِهٍ  ،سُبحَانَ اللّ ِه مِدادَ كَلماتِهِ  ،سُبحَانَ اللّهِ
مِدادَ كَلماتِهِ  ،سُبحَانَ اللّهِ مِدادَ كَلماتِه » .
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،قال َ « :مثَلُ الذي
صلّى ا ُ
 -1434وعنْ أب مُوسَى الشعريّ  ،رضي اللّه عنهُ  ،عن النب َ
يَذ ُكرُ ربّ ُه وَالذي ل يذ ُك ُرهُ َ ،مثَل اليّ والَّيتِ » رواهُ البخاري .
ت».
ل ّي وا َليّ ِ
ورواه مسلم فقال َ «:مثَ ُل الَبْيتِ الّذي يُذْكَرُ اللّه فِيهِ  ،وَالبَيتِ الذي ل يُذْكَرُ اللّه فِيهِ َ ،مثَلُ ا َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قالَ  « :يقُولُ اللّه تَعال :
 -1435وعنْ أب هُريرةَ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،أنّ رسُولَ اللّه َ
َأنَا ِعنْدَ ظَنّ عبدي ب  ،وأنا مَعهُ إذا ذَكَرَن  ،فَإن ذَكرَن ف َنفْسهِ  ،ذَكَ ْرتُهُ ف نَفسي  ،وإنْ ذَ َكرَن ف ملٍ ،
ذكَرتُهُ ف ملٍ َخيْ ٍر مْنهُمْ » متّف ٌق عليهِ .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :سبقَ ا ُلفَرّدُو َن » قالوا  :ومَا ا ُلفَرّدُونَ يا
 -1436و َعنْهُ قال  :قالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
رسُول اللّهِ ؟ قال  « :الذّاكِرُونَ اللّه كَثيا والذّاكِراتُ » رواه مسلم .
شهُو ُر الّذي قَالَ ُه المهُورُ  :التّشديدُ.
روي  « :ا ُلفَرّدُونَ » بتشديد الراء وتفيفها  ،والَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقولُ  « :أَ ْفضَلُ الذّكرِ :
س ْعتُ رسُول اللّه صَلّى ا ُ
 -1437وعن جابر رضي اللّه عَنْهُ قالَ ِ :
ل إله إلّ اللّه » .
ي وقال  :حديثٌ حسنٌ .
رواهُ الترمِذ ّ
 -1438وعنْ عبد اللّه بن بُسْرٍ رضي اللّه عنْهُ أنّ رَ ُجلً قال  :يا رسُولَ اللّ ِه  ،إ ّن شَرائِع السْلمِ َقدْ َكثُر ْ
ت
عَليّ  ،فَأخبْن بِشي ٍء أتشَّبثُ بهِ قال  « :ل يَزالُ لِسَانُكَ َرطْبا مِنْ ذِ ْكرِ اللّهِ » روا ُه الترمذي وقال  :حديثٌ
حَسَنٌ .

ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :منْ قال ُ :سبْحانَ اللّ ِه وبَم ِدهِ
 -1439وعنْ جابرٍ رضي اللّه عن ُه  ،عَنِ النب صَلّى ا ُ
 ،غُرِستْ ل ُه نَخَْلةٌ ف الَّن ِة »  .رواه الترمذي وقال  :حديث حسنٌ .
صلّى
ل عََليْ ِه وسَلّم « َلقِيتُ إبراهيمَ َ
سعُودٍ رضي اللّه َعنْهُ قال  :قال رسُول اللّه صَلّى ا ُ
 -1440وعن ابن م ْ
ك ِمنّي السّلم  ،وأَخبِ ْرهُ ْم أ ّن الّن َة طَيّبةُ التّرُبةِ ،
ل عََليْ ِه وسَلّم َليَْلةَ ُأسْرِيَ ب فقال  :يا مُحمّدُ أقرِيءْ ُأمّتَ َ
اُ
عذْبةُ الا ِء  ،وأنّها قِيعانٌ وأ ّن غِرَاسَها ُ :سبْحانَ اللّه  ،والمْدُ للّه  ،ول إله إلّ اللّه واللّه أ ْكبَ ُر » .
رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أَل ُأَنبُّئكُم
صلّى ا ُ
 -1441وعنْ أَب الدّرداءِ  ،رضيَ اللّه عَنْهُ قالَ  :قالَ رسولُ اللّهِ َ
ضةِ ،
ب والف ّ
خْيرِ أَعْمَاِلكُم  ،وأَزْكَاهَا عِند مليكِكم  ،وأَرْفعِها ف دَرجاتِكم  ،و َخيْرٌ َلكُمْ مِنْ إِْنفَاق ال ّذهَ ِ
بِ َ
و َخْيرٌ َلكُمْ مِنْ أَ ْن تَلْقوْا ع ُدوّكم َ ،فتَضربُوا َأ ْعنَاَقهُم  ،ويضرِبوا أَ ْعنَاقكُم؟» قالوا  :بلَى  ،قال «:ذِكُر اللّهِ
تَعال » .
رواهُ الترمذي  ،قالَ الاكمُ أَبو عبد اللّهِ  :إِسناده صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم على امْرَأةٍ
صلّى ا ُ
 -1442وعن سعْدِ بنِ أَب وقّاصٍ رضي اللّه َعنْهُ َأنّهُ دَخَل مع رسولِ اللّهِ َ
ك مِ ْن هذا َأوْ أَ ْفضَ ُل » فقالَ :
وبيْ َن يدْيهَا نَوىً َأ ْو حصىً تُسبّحُ بِه فقال  « :أَل أُ ْخبِرُك با هُو َأيْس ُر عَليْ ِ
« ُسبْحانَ اللّهِ عد َد مَا َخلَقَ ف السّماءِ َ ،وسُبْحانَ اللّ ِه عد َد ما خََلقَ ف الَ ْرضِ  ،سُبحانَ اللّ ِه عد َد ما بيْنَ
ذلك  ،وسبْحانَ اللّ ِه عدد ما ُهوَ خَالِقٌ  .واللّه أَكْبُ ِمثْلَ ذلكَ  ،والَمْد للّ ِه ِمثْل ذلك  ،ول إِله إِل اللّه ِمثْل
ذلكَ  ،ول حوْل ول ُق ّوةَ إِلّ باللّه ِمثْلَ ذلك » .
رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :أَل أَدُلّك على
 -1443وعنْ أَب مُوسى رضي اللّه عنْه قال  :قالَ ل رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َكنْ ٍز مِنْ ُكنُو ِز النّةِ ؟ » فقلت  :بلى يا رسول اللّه  ،قال  « :ل حول ول ُق ّوةَ إِ ّل بِاللّهِ » متف ٌق عليه .

 -245باب ذكر اللّه تعال قائما وقاعدا ومضطجعا
ومدثا وجُنبا وحائضا إل القرآن فل يل لنب ول حائض
قال اللّه تعال { :إن ف خلق السماوات والرض ،واختلف الليل والنهار ليات لول اللباب ،الذين
يذكرون اللّه قياما وقعودا وعلى جنوبم } .
ل عََليْ ِه وسَلّم يذ ُكرُ اللّه تَعال على
 -1444وع ْن عائشة رضيَ اللّه عْنهَا قَالَت  :كانَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
كُلّ أَحيانِهِ  .رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :لو َأنّ أَحَدكُمْ إِذا َأتَى
صلّى ا ُ
 -1445وعن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنْهما عن الّنبِيّ َ
أَهلَهُ قالَ:بِسْمِ اللّهِ الّل ُهمّ َجّنبْنَا الشّيطَانَ وَجّنبِ الشّيطانَ مارزَ ْقَتنَا َ،ف ُقضِي بيْنهُما ولَ ٌد ،م يضُ ّرهُ» متفقٌ عليه.
 -246باب ما يقوله عند نومه واستيقاظِه
ل عََليْ ِه وسَلّم إِذا َأوَى إِل
 -1446عن ُح َذْي َفةَ  ،وأَب ذَرّ رضيَ اللّه َعْنهُمَا قال  :كانَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
فِراشِهِ قال  « :بِاسِكَ الّلهُمّ أَ ْحيَا َوَأمُوتُ » وإِذا اسْتيقَظَ قال  « :المْدُ للّهِ الذِي أَ ْحيَانَا بعد مَا أَماَتنَا َوإِليْهِ
النّشورُ » رواه الترمذي .
 -247باب فضل حِلَ ِق الذّكْر
والنّدب إل ملزمتها والنهّي عن مفارقتها لغي عذر
قال اللّه تعال { :واصب نفسك مع الذين يدعون ربم بالغداة والعشي يريدون وجهه ،ول تعد عيناك
عنهم } .
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :إنّ للّ ِه تَعال ملِئ َكةً
 -1447وعنْ أَب هُريرةَ رضي اللّه عنهُ قال  :قالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
يَطُوفُونَ ف الطّرُق يَ ْلتَمِسُونَ أَهْلَ الذّكْرِ  ،فإِذا وَجدُوا َقوْما يذ ُكرُونَ اللّه عَ ّز وَجلّ ،تَـنَا َدوْا  :هَلُمّوا إِل
حتِهم إِل السّمَاء ال ّدْنيَا َ ،فيَسأَلُم َرّبهُم َو ُهوَ أَعْلم  :ما يقو ُل ِعبَادِي ؟ قال :
حفّونَهم ِبأَ ْجنِ َ
حاجِتكُمْ َ ،فيَ ُ
َيقُولُونَ  :يُسبّحُونَكَ َوُي َكبّرونَكَ  ،ويْ َمدُونَكَ  ،ويُ َمجّدُونَكَ  ،فيقولُ  :هل رَأوْن ؟ فيقولون  :ل واللّهِ ما
ك عِبا َدةً  ،وَأشَدّ لكَ تْجِيدا  ،وأَكثرَ
رَأ ْوكَ َ ،فَيقُولُ َ :كيْفَ لو َرَأوْن؟ ،قال  :يقُولُون لو َرَأ ْوكَ كانُوا َأشَدّ ل َ

ك الّنةَ  .قالَ  :يقولُ  :وَهل َرَأوْهَا ؟ قالَ :
سبِيحا َ .فَيقُولُ  :فماذا يَسأَلُونَ ؟ قال َ :يقُولو َن  :يسأَلُونَ َ
ك تَ ْ
ل َ
ب مَا رَأ ْوهَا  .قَالَ َ :يقُولُ َ :ف َكيْفَ لو َرَأ ْوهَا ؟ ،قالَ :يقُولُونَ  :لو َأّنهُم رَأوْها كَانُوا
َيقُولُونَ  :ل وَاللّه يار ّ
َأشَدّ عَلْيهَا ِحرْصا َ ،وَأشَ ّد لَا طَلَبا َ ،وَأعْظَم فِيها رغْبة .قَالَ َ :فمِ ّم َيَتعَوّذُونَ ؟ قَالَ  :يقولُون يَت َعوّذُونَ مِنَ
النّارِ  ،قال  :فَيقُولُ  :وهَل َرَأوْهَا ؟ قالَ :يقولونَ :ل واللّهِ ما رَأ ْوهَا  .فَيقُولُ َ :كيْف لو رَأوْها ؟ ،قال :
ت لم ،
يقُولُون  :لو َرَأ ْوهَا كانوا َأشَ ّد منها فِرارا  ،وَأشَ ّد لا مَخَافَة  .قَا َل  :فيقُولُ َ :فُأشْهدُكم َأنّي قَد غَفَرْ ُ
شقَى بِهم
قَا َل  :يقُو ُل مَلَكٌ مِنَ اللئِ َكةِ  :فِيهم فُلنٌ َليْس مِنهم ِ ،إنّمَا جاءَ لِحا َجةٍ ،قال  :هُ ُم الُلَسَا ُء ل يَ ْ
جلِيسهُم » متف ٌق عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم قال ِ « :إنّ للّ ِه مَلِئ َكةً
صلّى ا ُ
وف روايةٍ لسلِمٍ عنْ أَب هُريرةَ رضِي اللّه عنْ ُه عَ ِن الّنِبيّ َ
ضهُم بعْضا
ف بعْ ُ
َسيّارةً ُفضًلءَ يَتتَّبعُونَ مالِس الذّكرِ  ،فَإِذا وجدُوا مَجلِسا فِيهِ ذِ ْكرٌ  ،قَعدُوا معهُم  ،وح ّ
سَألُمُ اللّهُ
حِتهِم حتّى يَ ْملُوا ما بيَْنهُ ْم َوَبيْنَ السّماءِ ال ّدْنيَا  ،فَإِذا َتفَرّقُوا عَرجُوا وصعِدوا إِل السّماءِ  ،فَي ْ
ِبأَ ْجنِ َ
عَزّ وجلّ و ُهوَ َأعْلَمُ  :مِنْ َأيْنَ ِجْئتُمْ ؟ َفَيقُولُونِ :جئْنَا مِ ْن عِن ِد عِبادٍ لَكَ ف الَ ْرضِ  :يُسبحُونَكَ،
سأَلُونَكَ جّنتَكَ  .قال
سأَلُون ؟ قَالُوا  :يَ ْ
سأَلُونَكَ  .قال  :وماذا ي ْ
وُيكَبّرُونَكَ َ ،وُيهَلّلُونَكَ  ،وَيْمَدُونَكَ َ ،ويَ ْ
ستَجِيُونَكَ قال  :ومِمّ
 :وهَلْ َرَأوْا جنّت ؟ قالُوا  :ل  ،أَيْ ربّ  :قال  :ف َكيْفَ لو رَأوْا جنّت ؟ قالُوا  :وي ْ
ستَجِيُون ؟ قالوا  :م ْن نَا ِركَ ياربّ  .قال َ :وهَلْ َرَأوْا نَارِي ؟ قالوا  :ل  ،قال َ :فكَيْفَ َلوْ َرَأوْا نَارِي ؟،
يْ
قالُوا  :ويسَْت ْغفِرونَكَ  ،فيقول َ :قدْ غفَرْتُ لُمْ  ،وأَعطَْيُتهُ ْم ما َسأَلُوا  ،وأَج ْرتُهم مِمّا ا ْستَجارُوا  .قال :
شقَى
ب فيهمْ فُلنٌ عبْدٌ َخطّاءٌ ِإنّمَا مَرّ  ،فَجلَس معهُ ْم  ،فيقول  :ولهُ غفَرْتُ  ،هُ ْم القَ ْو ُم ل يَ ْ
فَيقُولونَ  :ر ّ
سهُمْ » .
ِبهِمْ َجلِي ُ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :ل َي ْقعُدُ َق ْومٌ
 -1448وعنهُ عنْ أَب سعيدٍ رضِي اللّه عْنهُمَا قال  :قَالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
سكِينَة  ،وذكَ َرهُم اللّه فِيمن عِنْ َدهُ »
يذْ ُكرُونَ اللّهَ إِلّ ح ّفْتهُمُ اللئِكة  ،وغشِيتهُمُ الرّحْمةُ ونَزََلتْ عَلْيهِمْ ال ّ
رواه مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم بيْنَما هُو
صلّى ا ُ
ث بن َعوْفٍ رضيَ اللّه عنْهُ َأنّ رسُولِ اللّهِ َ
 -1449وعن أَب واقِ ٍد الارِ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم و َذهَب
صلّى ا ُ
جَاِلسٌ ف السْجِ ِد  ،والنّاسُ معهُ  ،إِذ أَقْب َل ثَلَثةُ َنفَرٍ  ،فأَ ْقبَل اثْنَانِ إِل رسولِ اللّهِ َ
س فيها وأَمّا
جَل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ .فأَمّا أَح ُدهُما فرأَى فُ ْر َجةً ف ال ْل َقةِ  ،ف َ
واحدٌ ،فَوَقفَا على رسول اللّهِ صَلّى ا ُ

ل عََليْ ِه وسَلّم قال :أَل
جلَس خَ ْل َفهُمْ  ،وَأمّا الثالثُ َفأَدبر ذاهبا  .فَلمّا َف َرغَ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
الخَرُ  ،فَ َ
أُخبِرُكم عن الّنفَ ِر الثّلَثةِ َ ،أمّا أَحدُهم َ ،فأَوى إِل اللّ ِه فآواه اللّه وَأمّا الخرُ فَا ْستَحْيي فاستحيي اللّ ُه ِمنْ ُه َوَأمّا
الخرُ  ،فأَعْرضَ  ،فَأعْرض اللّهُ عنْ ُه » متفقٌ عليه .
 -1450وعن أب سعيد الُدْريّ رضي اللّه عنْهُ قال  :خَرج معا ِويَة رضي اللّه َعنْهُ علَى حَ ْل َقةٍ ف
سنَا نَذْكُرُ اللّه  .قَالَ  :آللّهِ ما أَ ْجلَسكُم إِلّ ذَاكَ ؟ قالوا  :ما
السْجِدِ  ،فقال  :ما أَجْلَسكُمْ ؟ قالُوا  :جلَ ْ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
حِل ْفكُم ُتهْمةً َلكُم وما كانَ أَحدٌ بْنزِلَت مِنْ رسُولِ اللّهِ َ
أَ ْجلَسنَا إِلّ ذَاكَ  ،قال  :أَما ِإنّي َلمْ َأسْتَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم خرَج علَى حَ ْل َق ٍة مِن أَصحابِه فقال  « :ما
وسَلّم أقلّ عنْهُ َحدِيثا ِمنّي ِ :إنّ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
لسْلمِ  ،وم ّن بِهِ عليْنا  .قَال  « :آللّهِ ما
سنَا نَذ ُكرُ اللّه  ،ونْم ُدهُ علَى ماهَدَانَا ِل ِ
أَ ْجلَسكُمْ ؟ » قالوا  :جلَ ْ
حِلفْكُ ْم تُهم ًة لكُمْ  ،ولِكنّهُ
أَ ْجلَسكُمْ إِلّ ذَاكَ ؟ قالوا  :واللّه ما أَجْلَسنا إِلّ ذَاكَ  .قالَ  « :أَما ِإنّي لَمْ َأسْتَ ْ
أَتانِي جبِيلُ َفأَخْبن أَنّ اللّه يُباهِي بِكُ ُم اللئ َكةَ » رواهُ مسلمٌ .
 -248باب الذكر عند الصباح والساء
قال اللّه تعال { :واذكر ربك ف نفسك تضرعا وخيف ًة ودون الهر من القول بالغدو والصال ،ول
تكن من الغافلي } .
قال أهل اللغة { :الصال } جع أصيل وهو :ما بي العصر والغرب.
وقال تعال { :وسبح بمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبا } .
وقال تعال { :وسبح بمد ربك بالعشي والبكار } .
قال أهل اللغة { :العشي }  :ما بي زوال الشمس وغروبا.
وقال تعال { :ف بيوت أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسه ،يسبح له فيها بالغدو والصال رجال ل
تلهيهم تارة ول بيع عن ذكر اللّه } الية.
وقال تعال { :إنا سخرنا البال معه يسبحن بالعشي والشراق } .
صبِ ُح
ي ُي ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ قال حِ َ
 -1451وعنْ أَب هريرة رضي اللّه عنهُ قال  :قالَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ي يُمسِي ُ :سبْحانَ اللّ ِه وبم ِدهِ مِاَئ َة مَرةٍ لَم يأْتِ أَح ٌد يوْم القِيامة بأَفضَ ِل مِما جَا َء بِهِ  ،إِلّ أَحدٌ قال مِثلَ
وح َ
مَا قال َأوْ زَادَ » رواهُ مسلم .

ت مِ ْن َعقْربٍ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فقال  :يا رسُول اللّهِ ما َلقِي ُ
 -1452وعَنهُ قال  :جاءَ رجُلٌ إِل الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ي أمْسيت  :أعُو ُذ بِكَلماتِ اللّ ِه التّامّاتِ م ْن شَرّ ما خَلَقَ ل َتضُرّك
لَدغَتن البارِحةَ  ،قال  « :أَما لَو قُلتَ ِح َ
» رواه مسلم .
حنَا وبِكَ أَمسَْينَا
صبَحَ  :الّلهُ ّم بِكَ أَصْب ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم أَنّه كان يقول إِذَا أَ ْ
صلّى ا ُ
 -1453وعنْهُ عن النبّ َ
سيْنَا ،وبِكَ َنحْيا  ،وبِك نُوتُ
ك النّشُو ُر » وإِذا َأمْسى قال  « :الّلهُ ّم بِكَ َأمْ َ
ك نَحْيا  ،وبِكَ نَمُوتُ َ ،وإَِليْ َ
وبِ َ
وإَِليْكَ ا َلصِي » .
رواه أَبو داود والترمذي وقال  :حديث حسن .
 -1454وعنهُ َأنّ أَبا بَك ٍر الصّدّيقَ  ،رضيَ اللّه عنه  ،قال  :يَا َرسُولَ اللّ ِه مُ ْرنِي ِبكَلمَاتٍ أَقُوُلهُنّ إِذَا
شهَادةِ  ،ربّ كُ ّل شَيءٍ
ت وإِذَا َأمْسَيتُ  ،قال ُ :قلْ  « :الّل ُهمّ فَاطِرَ السّمَواتِ والرضِ عَا َل ال َغيْب وَال ّ
ح ُ
صبَ ْ
أَ ْ
شيْطَانِ َو ِشرْكهِ » قال  « :قُلْها إِذا
َومَلِيكَهُ َ .أشْهَدُ أَن لَ إِله إِلّ أَنتَ َ ،أعُو ُذ بكَ م ْن شَ ّر نَفسي وشَرّ ال ّ
جعَكَ » رواه أبو داود والترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
ت َمضْ ِ
حتَ َ ،وإِذا َأمْسَْيتَ  ،وإِذا أَخذْ َ
أَصْب ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم ِإذَا أَمسى قال َ :أمْسَْينَا
سعُودٍ رضي اللّه عنهُ قالَ  :كانَ نبّ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1455وعَن ابْن مَ ْ
وَأمْسى الُلكُ للّ ِه  ،والمْدُ للّهِ  ،لَ إِلهَ إِلّ اللّه و ْح َدهُ َل شَريكَ لَه » قالَ الرواي :أَرَاهُ قال فيهِنّ  « :لهُ
ك وَلَه المْ ُد و ُهوَ عَلى ك ّل شَيءٍ قدِيرٌ  ،ربّ َأ ْسأَلُكَ َخيْ َر مَا ف ه ِذهِ اللّيَلةِ  ،وَ َخْي َر مَا بَعْ َدهَا  ،وَأعُوذُ
الُل ُ
بِكَ م ْن شَ ّر مَا ف ه ِذهِ الّليَْل ِة و َش ّر ما بعْ َدهَا  ،ربّ َأعُو ُذ بِكَ من الكَسَلِ َ ،وسُو ِء الكِبْرِ  ،أعو ُذ بِكَ منْ
صبَحَ الُلْك للّهِ »رواه مسلم .
حنَا َوأَ ْ
عذَابٍ ف النّار َ ،وعَذَابٍ ف القب » َوإِذَا أَصْبحَ قال ذلك َأيْضا  « :أَصْب ْ
صلّى ا ُ
ل
 -1456وع ْن عبدِ اللّهِ بنِ ُخَبيْب بضَ ّم الْخَاءِ ا ُلعْجَ َمةِ رضي اللّه َعنْهُ قال  :قال ل َرسُولُ اللّهِ َ
ك مِنْ كلّ
ي تُصبِحُ  ،ثَلثَ َمرّاتٍ َت ْكفِي َ
ي تُمْسِي وَحِ َ
عََليْ ِه وسَلّم  « :اقْرأْ  :قُ ْل هوَ اللّه أَحَ ٌد  ،والعوّ َذَتيْن ِح َ
َشيْءٍ » .رواهُ أَبو داود والترمذي وقال  :حديثٌ حسن صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم«:مَا مِ ْن َعبْ ٍد
 -1457وع ْن ُعثْمَانَ بْ ِن َعفَانَ رضيَ اللّه عنهُ قالَ :قالَ رَسولُ اللّه صَلّى ا ُ
صبَاحِ ك ّل َي ْومٍ ومَسَاءٍ كلّ َليَْل ٍة :بِسْمِ اللّ ِه الّذِي َل َيضُ ّر مَع اسْمِ ِه شيء ف الرضِ ول ف السماءِ
َيقُولُ ف َ

ث مَرّاتٍ  ،إِلّ َل ْم َيضُ ّرهُ شَيءٌ»رواه أبو داود  ،والتّرمذي وقال:حديث حسن
َو ُهوَ السّمِيعُ الْعلِي ُم  ،ثل َ
صحيح .
 -249باب ما يقوله عند النوم
قال اللّه تعال { :إن ف خلق السماوات والرض ،واختلف الليل والنهار ليات لول اللباب ،الذين
يذكرون اللّه قياما وقعودا وعلى جنوبم ،ويتفكرون ف خلق السموات والرض } اليات.
ل عََليْ ِه وسَلّم كانَ إِذَا َأوَى إِلَى
صلّى ا ُ
 -1458وعنْ حُذيف َة وأَب ذرّ رضي اللّه عنْهما أَنّ رسُول اللّهِ َ
ِفرَاشِهِ قالَ  « :باسْمِكَ الّلهُمّ أَ ْحيَا َوَأمُوتُ »  .رواه البخاري .
ل عََليْهِ وسَلّم قالَ له وَِلفَاطِمةَ رضيَ اللّه عنهما« :
 -1459وعَ ْن عليّ رضي اللّه عَنْهُ َأنّ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
إِذَا َأ َوْيتُمَا إِل فِرا ِشكُما َ ،أوْ إِذَا َأخَ ْذتُمَا َمضَا ِج َعكُما َف َكبّرا ثَلثا َوثَلثِيَ َ ،و َسبّحَا ثَلثا وثَلثِيَ  ،وَاحْمَدَا
ي » متفقٌ عليه .
ثَلثا َوثَلثِي » وف روايةٍ  « :التّسْبِيحُ أَرَبعا َوثَلثِيَ » وف روايةٍ  « :التّكبيُ أَربعا َوثَلثِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِذا َأوَى أَحَدُكُم
ضيَ اللّه عنهُ  ،قال  :قال رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1460وعن أَب هُريرةَ َر ِ
ض ْعتُ
إِل فِراشِهِ  ،فَ ْلَيْنفُض فِراشَهُ بداخَِلةِ إِزَا ِرهِ فِإنّهُ َل يَ ْدرِي مَا خََلفَ ُه عََليْهِ  ،ثُ ّم َيقُولُ  :بِاسْمِكَ َربّي وَ َ
ظ بِه عِبا َد َك الصّالِيَ
حفَ ُ
َجنْب َ ،وبِكَ أَرَْفعُهُ ِ ،إنْ َأمْسَ ْكتَ َنفْسِي فَارْ َحمْها  ،وإِنْ أَ ْرسَ ْلَتهَا  ،فَا ْحفَ ْظهَا بِمَا تَ ْ
» متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم كان إِذَا أَخَذَ مضْجعَ ُه َن َفثَ ف
صلّى ا ُ
 -1461وع ْن عائشةَ رضي اللّه عنْها  ،أَنّ رسول اللّهِ َ
س َدهُ  ،متفقٌ عليه .
ت ومَسح بِهمَا جَ َ
ي َديْهِ  ،وَقَ َرأَ بالْ ُم َعوّذا ِ
ل عََليْهِ وسَلّم كَانَ ِإذَا أَوى إِل ِفرَاشِهِ كُلّ َليْلةٍ جَع َك ّفيْهِ ثُ ّم نفَثَ فيهما
وف رواية لما َ :أ ّن النبّ صَلّى ا ُ
ب النّاسِ  ،ثُ ّم مَسَ َح ِبهِمَا ما اسْتطاعَ
َفقَرأَ فِيهما ُ :ق ْل ُهوَ اللّه أَ َحدٌ  ،وقُلْ َأعُو ُذ بِرَبّ الفلَقِ  ،وَقُلْ َأعُو ُذ بِر ّ
ك َثلَثَ مرّات متف ٌق عليه .
مِن جسَ ِد ِه  ،يبْ َدأُ بِهما عَلَى َرْأسِ ِه وَوجهِهِ  ،وما أَقب َل مِنْ جَسَ ِدهِ َ ،يفْعَلُ ذل َ
ف ِبلَ رِيقٍ .
قال أَهلُ الّل َغةِ  « :النّ ْفثُ » نَفخٌ لَطِي ٌ

ل عََليْهِ وسَلّم « :إِذَا
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عنْهمَا  ،قَالَ  :قال ل رسُولُ اللّهِ َ
 -1462وَع ِن البَاءِ بنِ عازِبٍ  ،رَ ِ
ت نفِسي
ك الَيَنِ  ،وقلْ  :الّلهُمّ َأسْلَ ْم ُ
ج ْع عَلى ِشقّ َ
جعَكَ َفتَوضّأْ وضُو َءكَ لِلصّلةِ  ،ثُ ّم اضْطَ ِ
ت َمضْ َ
َأتَي َ
ت ظَهرِي إَِليْكَ  ،رغبةً ور ْهَبةً إَِليْكَ  ،لمَلجأَ
جأْ ُ
إِلَيكَ َ ،ووَ ّج ْهتُ وَ ْجهِي إَِليْكَ  .وََفوّضتُ أَمري إَِليْكَ َ ،وأَلَ َ
ول مَنجي مِنْكَ إِلّ إِليكَ  ،آمنتُ ِب ِكتَابِكَ الذِي أَنزَلْت َ ،وبَِنِبيّكَ الذِي أَرسَلتَ  ،فِإ ْن ِمتّ ِ .متّ على
الفِطرةِ  ،وا ْجعَلهُنّ آ ِخ َر ما َتقُولُ » ُمتّف ٌق عليهِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم كَانَ إذا َأوَى إِل فِرَاشِهِ قَال « :المْدُ
ضيَ اللّه َعنْهُ َ ،أنّ النِّبيّ صَلّى ا ُ
َ -1463وعَنْ َأَنسٍ رَ ِ
للّ ِه الّذي أَ ْطعَمنَا وسقَانا  ،وكفَانَا وآوانَا  ،فكمْ مِمّنْ ل كافَ لَ ُه ول ُم ْؤوِيَ » رواهُ مسلمٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم كَانَ إِذا أَرَاد َأنْ يرْقُدَ  ،وضَع
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ  ،أَنّ رسُول اللّهِ َ
 -1464وعنْ حُذْيفَةَ  ،ر ِ
ث عِبا َدكَ » روا ُه الترمِذيّ وقال  :حديثٌ
ك ي ْومَ َتبْع ُ
حتَ خَ ّدهِ  ،ثُ ّم يقُولُ  « :اللّهمّ قِن عَذَاب َ
يَد ُه اليُمنَى تَ ْ
حَسنٌ .
وَرَواهُ أَبو داو َد مِنْ رِوايةِ حفْصةَ  ،رَضِي اللّه عْنهُا  ،وَفيهِ َأنّهُ كَانَ يقُول ُه ثَلثَ مَرّاتٍ .

كتاب الدعوات
 – 250باب فضل الدعاء
قال اللّه تعال { :وقال ربكم ادعون أستجب لكم } .
وقال تعال { :ادعوا ربكم تضرعا وخفية؛ إنه ل يب العتدين } .
وقال تعال { :وإذا سألك عبادي عن فإن قريب؛ أجيب دعوة الداع إذا دعان } الية.
وقال تعال { :أمن ييب الضطر إذا دعاه ويكشف السوء } الية.
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :الدّعا ُء هوَ
 -1465وَعن النّعْما ِن بْ ِن بشيٍ رضِي اللّه عْنهُما  ،عَ ِن النّبّ صَلّى ا ُ
ال ِعبَادةُ »  .رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح .
ب الوامِ َع مِنَ
ح ّ
ستَ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم يَ ْ
ضيَ اللّه َعْنهَا  ،قَاَلتْ  :كَان رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
شةَ رَ ِ
 -1466وعَ ْن عَائِ َ
الدّعا ِء  ،ويَ َدعُ ما سِوى ذلكَ َ .روَاه أَبو داود بإِسنادٍ جيّد .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :الّلهُ ّم آِتنَا ف
 -1467وعَنْ َأَنسٍ رَضي اللّه عنْهُ  ،قَالَ  :كانَ أَ ْكثَرُ ُدعَاءِ النبّ صَلّى ا ُ
سَنةً  ،وف الخِرةِ حَسَنةً  ،وَِقنَا عَذابَ النّا ِر » ُمتّفَ ٌق عليهِ .
ال ّدْنيَا حَ َ
زاد مُسلِمٌ ف رِوايتِهِ قَال :وكَانَ َأنَسٌ إِذا أَرَاد َأنْ يَد ُع َو بِدعوَةٍ َدعَا باَ ،وإِذا أَرَادَ أَن يَدعُو ب ُدعَاءٍ دَعا بَا فيه .
ل عََليْ ِه وسَلّم كَا َن َيقُولُ  « :الّلهُمّ ِإنِي َأ ْسأَلُكَ
سعُودٍ رَضي اللّه عنْهُ َ ،أنّ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
 -1468وعَن ابنِ م ْ
ف  ،والغنَى » رواهُ مُسْلِمٌ .
الُدَى  ،وَالتّقَى  ،وَالعفَا َ
ل عََليْهِ
ضيَ اللّه َعنْهُ  ،قالَ  :كَانَ الرّجلُ إِذا َأسَْل َم عَلّمَ ُه النّبّ صَلّى ا ُ
 -1469وعَنْ طا ِرقِ بنِ َأشْيَمَ  ،ر ِ
وسَلّم الصّلةَ  ،ثُمّ َأمَ َرهُ َأنْ يَد ُع َو َبؤُلءِ الكَلِمَاتِ  « :الّلهُ ّم اغفِرْ ل  ،وَارْحْن  ،واهْدِن  ،وعافِن ،
وارْزُقن » رواهُ مسلمٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم َوأَتاهُ رَجُلٌ َ ،فقَالَ  :يا َرسُولَ اللّهِ  .كيْفَ أَقُولُ
صلّى ا ُ
وف رِواَيةٍ لَ ُه عَ ْن طارقٍ أَنّ ُه سَمِعَ الّنبِيّ َ
جمَعُ لَكَ
حِيَ َأ ْسأَلُ َربّي ؟ قَالَ  « :قُلْ  :الّلهُ ّم ا ْغفِرْ ل  ،وَا ْرحَمْن  ،وَعَافِن  ،وَارْزُقن  ،فَِإ ّن َهؤُلءِ تَ ْ
ك».
ُدْنيَا َك وَآخِ َرتَ َ

ل عََليْهِ
َ -1470وعَ ْن َعبْدِ اللّهِ بنِ عمرو بن العاصِ رضيَ اللّه عْنهُمَا  ،قَالَ  :قَال َرسُولُ اللّـهِ صَلّى ا ُ
ف القُلُوبِ صرّفْ قُلوبَنَا عَلَى طَا َعتِكَ » َروَا ُه مُسْلِمٌ .
وسَلّم  « :الّل ُه ّم ُمصَرّ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :تَ َعوّذُوا بِاللّ ِه مِنْ َج ْهدِ
صلّى ا ُ
َ -1471وعَنْ أَب هُريَرةَ رَضيَ اللّه َعنْهُ  ،عن الّنبِيّ َ
اْلبَلءِ َ ،ودَ َركِ الشّقَاءِ َ ،وسُوءِ الْ َقضَاءِ َ ،وشَماَتةِ ا َلعْدَاءِ » متف ٌق عليه .
ت وَاحِ َدةً مِنها .
وف ِروَايةٍ  :قا َل ُس ْفيَانُ َ :أشُكّ َأنّي ِزدْ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقُولُ  « :اللّهمّ أَصْلِحْ ل دِين الّذي ُهوَ ِعصْ َمةُ
َ -1472و َعنْهُ قَالَ  :كَانَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
صلِحْ ل آخِرَت الّت فِيها معادي ،وَاجْع ِل اليَاةَ زِيا َدةً ل ف
صلِحْ لِي ُدْنيَايَ الت فِيهَا َمعَاشِي َ ،وأَ ْ
َأمْرِي  ،وأَ ْ
كُلّ َخيْرٍ  ،وَا ْجعَ ِل الوتَ را َحةً ل مِنْ كُ ّل شَ ٍر » َروَاهُ مسِلمٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :قُلْ  :الّلهُمّ اهْدِن ،
ضيَ اللّه عَنْهُ  ،قَالَ  :قال ل َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1473وَعنْ علي رَ ِ
وَسدّدْن » .
وَف ِروَايةٍ  « :الّلهُمّ ِإنّي َأ ْسأَلُكَ اْلهُدى  ،وَالسّدَا َد » رواهُ مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  :يَقُولُ  :الّلهُمّ ِإنّـي
ضيَ اللّه َعنْهُ  ،قَالَ  :كَانَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ -1474وعَنْ َأَنسٍ رَ ِ
ك مِنْ ِفْتَنةِ
لبْنِ وَالَ َرمِ  ،وَاْلبُخْلِ َ ،وَأعُو ُذ بِكَ مِنْ عَذَابِ القبْرِ َ ،وأَعُو ُذ بِ َ
ك مِ َن الْعجْ ِز والكَسَلِ وَا ُ
َأعُو ُذ بِ َ
ت».
الَحْيا وَالَمَا ِ
وف رِوايةٍ  « :وَضََلعِ ال ّديْنِ وَغََلَبةِ الرّجَالِ » َروَا ُه مُسْلِمٌ .
ل عََليْهِ وسَلّم  :عَلّمن ُدعَا ًء
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عَنْه َ ،أنّه قَالَ لِرَسولِ اللّه َ
 -1475وَعن أَب بكْ ٍر الصّدّيقِ رَ ِ
أَدعُو بِهِ ف صَلت  ،قَالَ  :قُلْ  :اللّهمّ ِإنّي ظََل ْمتُ َنفْسِي ظُلْما كثِيا  ،وَل َي ْغفِر الذّنوبَ إِلّ َأنْتَ  ،فَا ْغفِر
ل م ْغفِ َرةً مِن ِعنْ ِدكَ  ،وَارحَمْن ِ ،إنّكَ َأْنتَ اْلغَفور الرّحِيم » متّفَ ٌق عليهِ .
وف رِوايةٍ  « :وَف بيْت » وَ ُروِي  « :ظُلْما َكثِيا » وروِيَ « َكبِيا » بِالثاءِ الثلثة وبِالباءِ الوحدة َ ،فَينْبغِي
أَن يُجْمَ َع َبْيَنهُمَا َ ،فُيقَالُ  :كَثيا كَبيا .

ل عََليْ ِه وسَلّم َأنّه كَا َن يَدعُو بَذا ال ّدعَاءِ :
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْه  ،عَ ِن الّنِبيّ َ
َ -1476وعَن أَب موسَى ر َ
«اللّه ّم اغْفِر ل َخطِيئَت وجهْلي  ،وِإسْرَاف ف َأمْري  ،وما َأْنتَ أَعلَم بِهِ ِمنّي  ،اللّهمّ اغفِرْ ل جِدّي َوهَزْل ،
ت َومَا َأعَْلنْتُ َ ،ومَا
ك ِعنْدِي  ،الّلهُمّ ا ْغفِرْ ل مَا قَ ّد ْمتُ َومَا أَخّرْتُ  ،وَما َأسْررْ ُ
وَ َخطَئي وَعمْدِي  ،وَكلّ ذلِ َ
َأْنتَ َأعْلَ ُم بِ ِه ِمنّي َ ،أنْت القَ ّدمُ َ ،وأَْنتَ ا ُلؤَخّرَُ ،وَأْنتَ عَلى ك ّل َشيْءٍ قَدِي ٌر » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم كَا َن يقُولُ ف ُدعَائِهِ  « :الّل ُهمّ ِإنّي
ضيَ اللّه عَنهَا  ،أَ ّن النّب صَلّى ا ُ
شةَ رَ ِ
 -1477وع ْن عَائِ َ
ت ومِ ْن شَرّ ما لَمْ أَعْمَلْ » َ .روَاهُ مُسْلِم .
ك مِ ْن شَرّ ما عمِ ْل ُ
َأعُو ُذ بِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم « اللّهمّ ِإنّي
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعْنهُما قَالَ  :كا َن مِنْ دُعاءِ رسُولِ اللّهِ َ
 -1478وعَ ِن ابنِ عُمَر رَ ِ
ك » روَا ُه مُسْلِمٌ .
ك وَفُجا َء ِة ِنقْ َمتِكَ  ،وَجيعِ سخَطِ َ
حوّلِ عَافَِيتِ َ
ك مِنْ َزوَا ِل ِنعْ َمتِكَ َ ،وتَ َ
َأعُو ُذ بِ َ
ل عََليْهِ وسَلّم يقَولُ « :اللهُ ّم
صلّى ا ُ
َ -1479وعَنْ َزيْدِ بنِ أَرْقَم رضَي اللّه عَنْهُ  ،قَالَ  :كَانَ َرسُولُ اللّه َ
ت َنفْسِي َت ْقوَاهَا  ،وَزَ ّكهَا َأنْتَ
ك مِ َن العَجْ ِز وَالكَسَلِ  ،والبُخْ ِل وَالَرم  ،وعَذَاب اْل َقبْر  ،الّلهُمّ آ ِ
ِإنّي َأعُو ُذ بِ َ
ك مِ ْن عِل ٍم ل َيْنفَعُ  ،ومِنْ قَ ْلبٍ لَ يْشَعُ َ ،ومِنْ
خَيُ مَنْ زَكّاهَا  ،أَْنتَ وِليّهَا وَموْلَهَا  ،الّلهُمّ ِإنّي َأعُو ُذ بِ َ
ب لَا » رواهُ مُسِْلمٌ .
س ل تَشبَعُ  ،ومِنْ َدعْو ٍة ل يُسْتجا ُ
َن ْف ٍ
ل عََليْ ِه وسَلّم كَانَ َيقُولُ  « :الّل ُهمّ لَكَ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعْنهُمَا  ،أَنّ َرسُولَ اللّهِ َ
 -1480وَع ِن ابنِ عبّاسٍ رَ ِ
ت َوبِكَ خَاصَ ْمتُ  ،وإَِليْكَ حَاكَ ْمتُ  .فا ْغفِرْ ل ما
َأسْلَ ْمتُ َ ،وبِكَ آ َمنْتُ  ،وعَليْكَ َتوَكّ ْلتُ َ ،وإَِليْكَ َأَنبْ ُ
ت ومَا أَعَلْنتُ  ،أَْنتَ ا ُلقَ ّدمُ َ ،وَأنْتَ ا ُلؤَخّرُ  ،ل إِلَهَ إِلّ َأْنتَ » .
َق ّدمْتُ  ،وما أَخّرْتُ َ ،ومَا َأسْررْ ُ
زا َد بعْضُ ال ّروَاةِ  « :ول حَو َل ول ق ّوةَ إِ ّل بِاللّهِ » متفَ ُق عليهِ .
ل عََليْهِ وسَلّم كَانَ يَدعو بؤُلءِ الكَلِمَاتِ « :الّلهُمّ
ضيَ اللّه َعْنهَا  ،أَ ّن النِّبيّ صَلّى ا ُ
شةَ رَ ِ
َ -1481وعَن عَائِ َ
ك مِن فِتنةِ النّا ِر  ،وعَذَابِ النّارِ َ ،ومِن شَ ّر ال ِغنَى وَالفَقْر » .
إِن أَعو ُذ بِ َ
َروَاهُ أَبو داوَد  ،والترمذيّ وقال  :حديث حسن صحيح  ،وهذا لفظُ أَب داود .

صلّى ا ُ
ل
ضيَ اللّه َعنْهُ  ،قَال  :كَانَ النّبّ َ
 -1482وعَن زيادِ بْن عِلَقةَ عن عمّه  ،وهو قُطَبةُ بنُ مالِكٍ  ،رَ ِ
ت الَخلقِ  ،والعْمَا ِل والَهْواءِ » رواهُ الترمذي وقال
ك مِن منْكَرَا ِ
عََليْ ِه وسَلّم يقُولُ  « :اللّهمّ ِإنّي َأعُو ُذ بِ َ
 :حديثُ حَسَنٌ .
ضيَ اللّه َعنْهُ قَال ُ :قلْتُ يا رَسولَ اللّ ِه  :عَلّمْن دُعاءً .قَالَ  « :قُلْ  :الّلهُمّ
 -1483وعَن شكَلِ بنِ حُ َميْدٍ رَ ِ
ك مِ ْن شَ ّر َس ْمعِي َ ،ومِن شَ ّر بصَرِي َ ،ومِن َشرّ لسَان َ ،ومِن شَرّ قَلب َ ،ومِن شَ ّر منِيّي » رواهُ
إِن أعو ُذ بِ َ
أبو داودَ  ،والترمذيّ وقالَ  :حديثٌ حسنٌ .
ك مِنَ
ل عََليْ ِه وسَلّم كَا َن َيقُولُ  « :اللّهمّ ِإنّي َأ ُعوُ ُذ بِ َ
ضيَ اللّه َعنْهُ َ ،أنّ النِّبيّ صَلّى ا ُ
َ -1484وعَن أَنسٍ رَ ِ
لنُونِ  ،والُذَامِ  ،وسّي ِء ا َلسْقامِ » َروَاهُ أَبو داود بإِسنادٍ صحيحٍ .
الْ َبصِ  ،وَا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم يَقولُ  :اللّهمّ ِإنّي
ضيَ اللّه َعنْهُ  ،قَالَ  :كانَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1485وعَنْ أَب هُ َرْي َرةَ َر ِ
ت البِطانَةُ »  .رواهُ أبو داودَ
ك من الِيانَةِ  ،فَِإّنهَا بئْسَ ِ
س الضّجيعُ َ ،وَأعُو ُذ بِ َ
ك مِ َن الُوعِ  ،فِإنّ ُه ِبئْ َ
َأعُو ُذ بِ َ
بإِسنادٍ صحيحٍ .
ت عَن كتابت َ .فأَ ِعنّي  .قالَ  :أَل
ضيَ اللّه عَنْهُ َ ،أنّ ُمكَاتَبا جاءهُ َ ،فقَالَ إِن عجز ُ
 -1486وَعن عليّ رَ ِ
ك ِمثْلُ جبلٍ َديْنا أَدّاهُ اللّ ُه عنْكَ ؟ قُلْ
ل عََليْ ِه وسَلّم لَو كا َن عََليْ َ
صلّى ا ُ
ت عَلّمَنيهنّ َرسُولُ اللّهِ َ
ُأعَلّمُكَ َكلِما ٍ
ي وقال  :حديثٌ حسنٌ .
ك عَمّن ِسوَاكَ».رواهُ الترمذ ّ
 « :اللّه ّم ا ْكفِن بللِكَ عَن حَرَامِكَ  ،وَا ْغنِن ِبفَضلِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم علّم أَباهُ حُصيْنا كَلِمتَيْنِ
 -1487وعَ ْن عِمْرانَ بنِ الُصيِ رَضي اللّه عْنهُمَا  ،أَ ّن النِّبيّ صَلّى ا ُ
ي وقَالَ  :حديثٌ حسنٌ .
يدعُو بما  « :الّل ُهمّ َألِمْن ُرشْدِي  ،وأَعِذن مِن شَ ّر نفسي »  .رواهُ الترمذ ّ
َ -1488وعَن أَب الفَضلِ العبّاسِ ب ِن عَبْ ِد الُطِّلبِ رضِي اللّه عنْهُ  ،قال  :قُ ْلتُ يارسول اللّ ِه  :عَلّمْن َشيْئا
َأ ْسأَلُهُ اللّه َتعَال  ،قَالَ  « :سَلُوا اللّه العافِيةَ »  .فَمكَْثتُ أَيّاما ،ثُمّ جِئتُ َفقُ ْلتُ  :يا رسولَ اللّه  :علّمْن شَيْئا
س يا عمّ رَسولِ اللّهِ  ،سَلُوا اللّه العافيةَ ف ال ّدنْيا والخِرةِ » .رَواهُ
َأ ْسأَلُهُ اللّه تعال  ،قَالَ ل  « :يَا عبّا ُ
ي وقَالَ  :حديثٌ حسنٌ صَحيحٌ .
الترمذ ّ

 -1489وع ْن َشهْ ِر بْنِ حو َشبٍ قَالَ ُ :ق ْلتُ ُل ّم سََل َمةَ  ،رَضِي اللّه عَْنهَا  ،يا ُأمّ الؤمِنِي مَا كَانَ أَكْثَرُ ُدعَاءِ
ب َثبّتْ قلْب
ل عََليْهِ وسَلّم إِذا كانَ ِعنْدكِ ؟ قَاَلتْ  :كانَ أَ ْكثَرُ دُعائِهِ  « :يا مُقلبَ القُلو ِ
صلّى ا ُ
رسُول اللّهِ َ
علَى دِينِكَ » رَوا ُه الترمذيّ  ،وقال حَديثٌ حسنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :كا َن مِن دُعاءِ
صلّى ا ُ
 -1490وعن أب الدّرداءِ رَضيَ اللّه عَنْهُ  ،قَالَ  :قَالَ رَسولُ اللّهِ َ
حبّكَ  ،وَالعمَل الذي ُيبَّلغُن ُحبّكَ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :اللّهمّ ِإنّي َأ ْسأَلُكَ ُحبّكَ  ،وَ ُحبّ من ُي ِ
دَاوُدَ صَلّى ا ُ
الّلهُمّ اجْعل ُحبّكَ َأ َحبّ إَِل ّي مِن نَفسي  ،وأَهْلي  ،ومِن الاءِ البارد » روَا ُه الترمذيّ وَقَالَ  :حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أَلِظّوا بِياذا الَللِ
ضيَ اللّه َعنْهُ  ،قَالَ  :قال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1491وعن َأَنسٍ ر ِ
وَالِكرامِ » .رواه الترمذي وروَاهُ النّسَائ ّي مِن رِوايةِ ربيعةَ ب ِن عامِ ٍر الصّحابّ  .قَالَ الاكم  :حديثٌ صحيحُ
ا ِل ْسنَادِ .
« أَلِظّوا » بكسر الّلم وتشديد الظا ِء العجم ِة معْنَاه  :الْ َزمُوا ه ِذهِ ال ّدعْ َوةِ وأَ ْكثِرُوا مِنها .
حفَظْ
ل عََليْ ِه وسَلّم بِ ُدعَاءٍ كَثيٍ  ،ل نَ ْ
 -1492وعن أَب أُمامةَ رضيَ اللّه عنْهُ قَالَ  :دَعا رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
حفَظ منْهُ َشيْئا  ،فقَالَ  « :أَل أَدُّلكُم على ما يَجْ َمعُ
ِمنْ ُه َشيْئا  ،قُلْنا يا َرسُولَ اللّ ِه دعوت بِدُعاءٍ َكثِيٍ ل نَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،وَأعُوذُ
ك مُحَمّدٌ صَلّى ا ُ
ك ِمنْهُ نبيّ َ
ذَلكَ كُلّهُ ؟ َتقُولُ  « :الّلهُمّ ِإنّي َأ ْسأَلُك مِن خَ ِي ما سأَلَ َ
ك البلغُ  ،ول َحوْلَ
سَتعَا ُن  ،وعليْ َ
ل عََليْهِ وسَلّم َ ،وَأنْتَ الُ ْ
صلّى ا ُ
بِكَ من شَ ّر ما ا ْستَعا َذ ِمنْهُ نَبيّكَ مُحمّدٌ َ
ي وقَالَ  :حديثٌ حَسَنٌ .
ول ُق ّوةَ إِ ّل بِاللّ ِه » رواهُ الترمذ ّ
ل عََليْهِ وسَلّم  :الّلهُمّ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عنْهُ  ،قَالَ  :كَا َن مِن ُدعَاء َرسُولِ اللّه َ
سعُودٍ  ،ر ِ
َ -1493وعَن ابْنِ م ْ
ِإنّي َأ ْسأَلُكَ مُوجِباتِ رحْمتِكَ  ،وَعزَائمَ مغفِرتِكَ  ،والسّل َم َة مِن كُلّ ِإثٍ  ،وال َغنِي َم َة مِن كُلّ بِرٍ  ،وَال َفوْزَ
لّنةِ  ،وَالنّجا َة مِ َن النّارِ » .
با َ
رواهُ الاكِم أبو عبد اللّهِ  ،وقال  :حديثٌ صحي ٌح على شرط مسِلمٍ .
 -251باب فضل الدّعاء بظهر الغيب
قال اللّه تعال { :والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقونا باليان } .
وقال تعال { :واستغفر لذنبك وللمؤمني والؤمنات } .

وقال تعال إخبارا عن إبراهيم صَلّى اللّهُ عَلَي ِه َوسَلّم { :ربنا اغفر ل ولوالدي وللمؤمني يوم يقوم
الساب } .
ل عََليْهِ وسَلّم َيقُولُ  « :ما مِن عبْدٍ
َ -1494وعَن أَب الدّردَاءِ رَضِي اللّه عنْهُ َأنّهُ سِعَ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
مُسِْل ٍم يَدعُو لَخِي ِه بِظَهرِ ال َغْيبِ إِلّ قَا َل الَلكُ ولَكَ ِبثْ ٍل » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم كا َن يقُولُ َ « :دعْوةُ الرءِ الُسِْلمِ لَخي ِه بِ َظهْ ِر الغَْي ِ
ب
 -1495و َعنْهُ َأنّ رسُول اللّه صَلّى ا ُ
ك الُوكّلُ بِهِ  :آمِيَ  ،ولَكَ ِبثْلٍ » رواه
ك مُوكّلٌ كلّمَا دعا َلخِيهِ بيٍ قَال الَلَ ُ
ستَجَاب ٌة ِ ،عنْد رْأسِهِ ملَ ٌ
مُ ْ
مسلم .
 -252باب ف مسائل من الدعاء
صنِعَ إََليْهِ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :مَنْ ُ
ضيَ اللّه عنْهُما قالَ  :قالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -1496عنْ أُسا َمةَ بْنِ زْيدٍ ر ِ
معْرُوفٌ  ،فقالَ ِلفَاعِلِهِ  :جزَاك اللّه َخيْرا َ ،فقَد َأبْلَغَ ف الثّنَاءِ » .
رواه الترمذي وقَالَ  :حَدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل تَدعُوا عَلى
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عَنْه قال  :قَال رسُولُ اللّهِ َ
َ -1497وعَن جَابرٍ رَ ِ
َأْنفُسِكُم  ،وَل ت ْدعُوا عَلى أَولدِكُم  ،ول تَ ْدعُوا على َأ ْموَاِلكُم  ،ل تُواِفقُوا مِنَ اللّ ِه ساعة يُسأَلُ فِيهَا عَطاءً ،
ستَجيبَ َلكُم » رواه مسلم .
فيَ ْ
ب ما َيكُو ُن العَبْدُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :أَقْرَ ُ
صلّى ا ُ
 -1498وعن أَب هُريرةَ رضي اللّه عنهُ أَنّ رَسولَ اللّهِ َ
مِن ربّ ِه َو ُه َو سَاجِدٌ َ ،فأَ ْكثِرُوا ال ّدعَا َء » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  :يُسْتجَابُ لَحَدِكُم ما لَم يعْجلْ  :يقُولُ قَد
َ -1499و َعنْهُ َأنّ َرسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
ستَجبْ ل »  .متفقٌ عليه .
دَعوتُ َربّي  ،فَلم ي ْ

ع بِإثٍ َ ،أوْ َقطِيعةِ َرحِمٍ  ،ما لَ ْم يَسْتعْجِ ْل » قِيلَ  :يا
ستَجَابُ لِل َعبْ ِد مَا لَم يد ُ
وف ِروَاَي ٍة لُسْلِمٍ  « :ل يزَا ُل يُ ْ
س ُر ِعنْد
ستَجِيبُ ل َ ،فيَسْتَحْ ِ
رسُولَ اللّ ِه مَا ال ْستِعْجَالُ ؟ قَالَ َ « :يقُولُ  :قَدْ د َعوْتُ  ،وَقَدْ َد َعوْتُ فَلَم أَ َر يَ ْ
ذلك  ،ويَ َدعُ ال ّدعَا َء » .
ل عََليْ ِه وسَلّم  :أَيّ ال ّدعَاءِ َأسْمعُ؟ قَالَ
َ -1500وعَنْ أَب أُما َمةَ رَضيَ اللّه عَنْهُ قَالَ  :قِيلَ ِل َرسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
 « :جوْفَ الّليْلِ ال ِخرِ  ،وَ ُدبُ َر الصَّلوَاتِ الكْتُوباتِ » رواه الترمذي وقالَ  :حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :مَا عَلى
َ -1501وعَ ْن ُعبَا َدةَ بْ ِن الصّا ِمتِ رضِي اللّه عنْهُ َأنّ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ع بِإثْم ،
صرَف عنْهُ مِنَ السّو ِء ِمثَْلهَا  .ما لَم ي ْد ُ
ض مُسْلِ ٌم يَ ْدعُو اللّه تَعال بِ َد ْعوَةٍ إِ ّل آتَاهُ اللّه ِإيّاهَا َ ،أوْ َ
الَ ْر ِ
َأوْ قَطِي َعةِ رحِمٍ » َفقَالَ رَ ُج ٌل مِ َن القَ ْومِ  :إِذا ُن ْكثِرُ  .قَالَ  « :اللّه أَ ْكثَرُ».
صحِيحٌ  :وَرَواهُ الاكِ ُم مِنْ رِوايةِ أَب سعيِ ٍد وَزَاد فِيهَِ « :أ ْو يَدّخر لهُ مِنَ
رواه الترمذي وقال حَدِيثٌ حَسنٌ َ
الَجْرِ مِثْلَها » .
ل عََليْ ِه وسَلّم كَان يقُو ُل عِنْد الكرْبِ « :
صلّى ا ُ
 -1502وعَ ِن ابْنِ عَبّاسٍ رضي اللّه عْنهُما أَنّ رسُولَ اللّه َ
ب العَ ْرشِ العظِيمِ  ،ل إِلَهَ إِلّ اللّه رَبّ السمَواتِ  ،وربّ
ل إِلَه إِلّ اللّه العظِيمُ اللِيمُ  ،ل إِله إِلّ اللّه رَ ّ
الَرْض  ،ورَبّ العرشِ الكريِ » متف ٌق عليه .
 -253باب كرامات الولياء وفضلهم
قال اللّه تعال { :أل إن أولياء اللّه ل خوف عليهم ول هم يزنون ،الذين آمنوا وكانوا يتقون ،لم
البشرى ف الياة الدنيا وف الخرة ،ل تبديل لكلمات اللّه؛ ذلك هو الفوز العظيم } .
وقال تعال { :وهزي إليك بذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشرب } الية.
وقال تعال { :كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا ،قال :يا مري أن لك هذا؟ قالت هو
من عند اللّه؛ إن اللّه يرزق من يشاء بغي حساب } .
وقال تعال { :وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إل اللّه فأووا إل الكهف ينشر لكم ربكم من رحته ويهيّء
لكم من أمركم مرفقا ،وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمي وإذا غربت تقرضهم
ذات الشمال } الية.

 -1503وعنْ أب ُمحَمّ ٍد َعبْدِ الرّحْمن بنِ أب بكر الصّدّيقِ رضي اللّه عْنهُما أنّ أصْحاب الصّ ّف ِة كانُوا
ل عََليْهِ وسَلّم قَالَ م ّرةً « م ْن كانَ عِنْ َد ُه طَعا ُم اثنَيِ َ ،فلْي ْذ َهبْ ِبثَالث  ،ومَنْ
صلّى ا ُ
ُأنَاسا ُفقَرَاءَ وأ ّن النب َ
س » أوْ كَما قَا َل  ،وأنّ أبَا َبكْرٍ رضي اللّه َعنْهُ جا َء بثَلَثةٍ ،
س وبِسَادِ ٍ
كَا َن عِنْد ُه طعامُ أ ْرَب َعةٍ  ،فَ ْليَ ْذ َهبْ بَا ِم ٍ
ل عََليْهِ وسَلّم  ،ثّمّ َلِبثَ َحتّى
صلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم بِعَش َرةٍ  ،وَأنّ أبَا َبكْ ٍر َتعَشّى ِعنْد النب َ
صلّى ا ُ
وَانْطَلَقَ النب َ
ك عَنْ
صلّى العِشَاءَ  ،ثُمّ َرجَعَ َ ،فجَا َء َبعْدَ ما َمضَى من اللّيلِ مَا شاءَ اللّه  .قَاَلتْ امْ َرَأتُهُ  :ما حبسَ َ
أضْيافِكَ ؟ قَالَ  :أوَ ما عَشّيتِهمْ ؟ قَاَلتْ  :أبوْا َحتّى تَجِي َء وَقدْ ع َرضُوا عََلْيهِم قَال َ :ف َذهَْبتُ أنَا ،
ع َو َسبّ وَقَالَ  :كُلُوا َهنِيئا  ،واللّه ل َأطْعمُ ُه أبَداًِ  ،قال  :وايُ اللّهِ ما ُكنّا
فَاختبأْتُ َ ،فقَالَ  :يَا غُْنثَرُ  ،فج ّد َ
ت أكثَ َر مِمّا كَاَنتْ َقبْلَ ذلكَ َ ،فنَ َظرَ إَليْهَا
َنأْخذُ منْ ُلقْمةٍ إلّ ربا مِنْ َأ ْسفَِلهَا أ ْكثَ ُر ِمنْهَا حتّى َشبِعُوا  ،وصَارَ ْ
أبُو بكْرٍ َفقَال ل ْم َرَأتِهِ  :يَا أُ ْختَ بن ِفرَاسٍ مَا هَذا ؟ قَاَلتْ  :ل وَقُ ّر ِة عَين لي النَ أَكثَ ُر ِمْنهَا َقبْلَ ذَلكَ
ك مِنَ الشّيطَانِ  ،يَعن يَمينَهُ  ،ثُمّ أَكَ َل مِنهَا لٍقمةً ،
ِبثَلثِ مرّاتٍ َ ،فأَكَل ِمْنهَا أبُو بكْ ٍر وَقَال  :إنّمَا كَانَ ذل َ
صبَحَت ِعنْ َد ُه  .وكانَ َبيْننَا وَبيْنَ قَو ٍم عهْدٌ  ،فَ َمضَى الجَلُ ،
ل عََليْهِ وسَلّم َفأَ ْ
ثُمّ حَمََلهَا إل النب صَلّى ا ُ
َفَتفَرّقنَا اثن عشَرَ َر ُجلً َ ،معَ كُلّ رَ ُج ٍل ِمنْهُم ُأنَاسٌ  ،اللّه أعْلَم كَ ْم َمعَ كُلّ رَ ُجلٍ َفأَكَلُوا ِمْنهَا َأجْ َمعُونَ .
ضيَافُ أن
ف الضّيفُ أ ِو الَ ْ
حلَ َ
ف أبُو بَكْ ٍر ل يَطْعمُه َ ،فحََل َفتِ الرَأ ُة ل تَ ْطعِمَه  ،فَ َ
وف روايَة َ :فحَلَ َ
شيْطَانِ َ ،فدَعا بالطّعامِ َفأَكَ َل َوأَكَلُوا ،
ل يَطعَمَه  ،أوْ يطعَمُوه َحتّى يَطعَمه َ ،فقَا َل أبُو َبكْرٍ  :ه ِذهِ مِنَ ال ّ
ت بَن ِفرَاس  ،ما هَذا ؟ فَقاَلتْ  :وَقُ ّرةِ
ت مِنْ َأ ْسفَِلهَا أَكْثَ َر ِمْنهَا َ ،فقَال :يَا أُ ْخ َ
جعَلُوا ل يَرَْفعُونَ ُلقْ َمةً إلّ رَب ْ
َف َ
ل عََليْ ِه وسَلّم فذَكَرَ َأنّه أَكَلَ
َعيْن إنَا النَ لَكْثَ ُر ِمْنهَا َقبْ َل أنْ َنأْكُلَ َ ،فأَكَلُوا  ،وَب َعثَ بَا إل النب صَلّى ا ُ
مِنهَا .
ل عََليْ ِه
وف رواي ٍة  :إنّ أبَا َبكْرٍ قَالَ ِل َعبْدِ الرّ ْحمَنِ  :دُونَكَ أَضْيافَكَ  ،فَإنّي ُمنْ َطلِقٌ إل النب صَلّى ا ُ
غ مِنْ قِراهُم َقبْ َل أنْ أجِيءَ  ،فَانْ َطلَ َق عبْدُ الرّحَن َ ،فَأتَاهم بَا ِعنْدهُ َ .فقَال  :ا ْطعَمُوا  ،فقَالُوا :
وسَلّم  ،فَافْ ُر ْ
ب َمنْزِلَنا  ،قَال  :اقْبَلُوا َعنّا ِقرَاكُم ،
ب مَنَِلنَا ؟ قال  :اطعموا  ،قَالُوا  :مَا نَحْ ُن بآكِلِي حتَى يَجِيء ر ُ
أيْنَ رَ ّ
ت َعنْهُ  ،فَقالَ :
حيْ ُ
فإنّه إنْ جَاءَ ولَ ْم تَ ْطعَمُوا َلنَلقَيَ ّن ِمنْهُ َ ،فأََبوْا َ ،فعَرَ ْفتُ أنّه يَجِد عََليّ َ ،فلَمّا جا َء َتنَ ّ
سكَتّ ث قال  :يا عبد الرحن .فسكت َ ،فقَالَ  :يا غُنثَرُ
ماصنعتم ؟ فأَ ْخبَروهُ  ،فقالَ يَا َعبْدَ الرّحَنِ فَ َ
ق  ،أتَانَا
ضيَافِكَ َ ،فقَالُوا  :صَد َ
خرَجتُ َ ،فقُ ْلتُ  :سلْ أَ ْ
ت عََليْكَ إن ُكْنتَ تَس َمعُ صوت لا ِجْئتَ  ،فَ َ
أَقْسَ ْم ُ
بِهِ َ .فقَالَ :إنّمَا اْنتَظَ ْرتُمون وَاللّه ل أَطعَمُه الّليَْلةَ  ،فَقالَ الخَرون  :وَاللّ ِه ل نَطعَمُه َحتّى تَطعمه َ ،فقَالَ :

ض َع يَدَه َ ،فقَالَ :بِسْمِ اللّهِ  ،الول مِنَ
َويَْلكُم مَاَلكُ ْم ل َتقْبَلُونَ عنّا ِقرَاكُم ؟ هَاتِ َطعَامَكَ  ،فَجا َء بِهِ َ ،فوَ َ
الشّيطَانِ َفأَكَ َل َوأَكَلُوا  .متف ٌق عليه .
ب الَاهٍلُ  ،وقوله « :
قوله ُ « :غنْثَر » بغي معجمةٍ مضموم ٍة  ،ث نو ٍن ساكِنةٍ  ،ثُمّ ثا ٍء مثلثةٍ وهو  :الغَ ّ
ضبُ .
فجدّع » أي َشتَمه وَالَدْع  :القَطع  .قوله ِ « :ي ُد عليّ » هو بكسر اليمِ  ،أيْ َ :يغْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :لقَدْ كَان فِيما
 -1504وعنْ أب هُ َرْيرَة رضي اللّه َعنْهُ قَالَ  :قال َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َقبَْلكُ ْم مِ َن الُم ِم نَاسٌ مدّثو َن  ،فإن يَكُ ف ُأمّت أَ َحدٌ  ،فإنّ ُه عُمَ ُر » رواه البخاري  ،ورواه مسلم من روايةِ
عائشةَ  ،وف رِوايتِهما قا َل ابنُ َو ْهبٍ  « :م ّدثُونَ » أَي  :مُل َهمُون.
س َرةَ  ،رضي اللّه َعْنهُمَا  .قَالَ َ :شكَا أهْلُ الكُوَفةِ َسعْدا َ ،ي ْعنِي  :ابْنِ أب وَقّاصٍ ،
 -1505وعنْ جَابِر بن ُ
ش َكوْا َحتّى ذكَرُوا
رضي اللّه َعنْهُ  ،إل عُمَرَ ب ِن الَطّابِ  ،رضي اللّه َعنْهُ  ،فَعزَلَه وَاسَْتعْمَ َل عََلْيهِمْ عمّارا  ،فَ َ
س ُن تُصَلّيَ .فقَالَ :
َأنّ ُه ل يُحْسِ ُن ُيصَلّي َ ،فأْرسَلَ إلَيْهِ َ ،فقَالَ :ياأَبا إسْحاقَ  ،إ ّن هؤُلءِ ي ْزعُمُو َن أنّكَ ل تُحْ ِ
صلّي صَل َة العِشَاءِ
ل عََليْهِ وسَلّم ل أَخْ ِر ُم َعْنهَا أُ َ
صلّى ا ُ
أمّا َأنَا واللّهِ فَإنّي ُكنْتُ أُصَلّي بِهمْ صَلةَ َرسُولِ اللّه َ
َفأَرْكُدُ ف الُولََييَنِ َ ،وأُخِفّ ف الُ ْخرَييْنِ  ،قال  :ذَلِكَ الظَ ّن بكَ يَا أبَا إسْحاقَ  ،وأَرس َل َمعَهُ رَ ُجلً َأوْ
سجِدا إ ّل سَأَ َل َعنْهُ َ ،ويُْثنُو َن َمعْرُوفاَ ،حتّى دَ َخلَ
ع مَ ْ
سأَ ُل عَنْهُ َأهْ َل الكُوَفةِ  ،فَلَ ْم يَ َد ْ
رجَالً إلَى الكُوفَ ِة يَ ْ
مَسْجِدا ِلبَن َعْبسٍ َ ،فقَامَ َرجُ ٌل ِمْنهُمْ ُ ،يقَالُ لَهُ أُسامةُ بنُ َقتَا َدةَ ُ ،يكَنّى أبا َسعْ َدةََ ،فقَالَ َ :أمَا إ ْذ نَشَ ْدَتنَا فَإنّ
َسعْدا كانَ ل يسِ ُي بِالسّ ِرّي ِة ول َيقْسِمُ بِالسّوّيةِ  ،وَل يعْدِلُ ف ال َقضِّيةِ  ،قَا َل سعْدٌ َ :أمَا وَاللّهِ ل ْد ُعوَ ّن ِبثَلثٍ
 :الّلهُ ّم إنْ كَانَ عبْدكَ هذا كَاذِبا  ،قَام ِريَآءً  ،وسُ ْم َعةً َ ،فَأطِلْ عُمُ َرهُ َ ،وأَطِلْ َفقْ َرهُ َ ،وعَرّضْهُ للفِتَنِ  ،وَكَانَ
َبعْدَ ذلكَ إذا ُسئِ َل َيقُولُ َ :شيْخٌ َكبِ ٌي َمفْتُون  ،أصَابتْن َدعْو ُة سعْدٍ .
قَا َل عَبْ ُد اللِكِ ب ُن عُميْرٍ الرّاوِي عنْ جَابرِ ب ِن سَ ُم َرةَ َفأَنا َرَأْيتُهُ بَعْدَ َق ْد َسقَط حَا ِجبَا ُه عَلى عيْنيْ ِه مِ َن الكِبَرِ ،
وَإنّهُ َليََتعَ ّرضُ للجوارِي ف الطّرقِ فَيغْمِ ُزهُنّ  .متف ٌق عليهِ .
 -1506وع ْن عُ ْر َوةَ بن الزّبيْر أ ّن سعِيدَ بنَ َزيْ ٍدِ بْنِ عمْرو بْ ِن ُن َفيْلِ  ،رضي اللّه عَنْهُ خَاصَمتْهُ أ ْروَى ِبْنتُ
ضهَا َ ،فقَا َل َسعِيدٌ  :أنَا ُكنْتُ آ ُخ ُذ مِنْ أرْضِها َشيْئا
ت أنّهُ أَخَ َذ َشيْئا مِنْ أرْ ِ
لكَم  ،وَا ّدعَ ْ
أوْسٍ إل مَ ْروَانَ بْ ِن ا َ
ل عََليْهِ
ت مِنْ َرسُولِ اللّه صَلّى ا ُ
س ْع َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ،؟ قَالَ  :مَاذا ِ
ت مِنْ َرسُولِ اللّه َ
سعْ ُ
بعْدَ الذي ِ

ل عََليْهِ وسَلّم يقُولُ  « :مَنْ أَخَ َذ ِشبْرا مِنَ ال ْرضِ ظُلْما ُ ،طوّقَهُ
صلّى ا ُ
وسَلّم ؟ قَالَ  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّهِ َ
ي » َفقَالَ لَهُ م ْروَانٌ  :ل أ ْسأَلُكَ َبّيَنةً بعْد هذا َ ،فقَال سعيدٌ  :الّلهُ ّم إنْ كاَنتْ كاذِبةً َ ،فأَعْمِ
إل سبْعِ أرض َ
ضهَا إذ وََق َعتْ ف
ب َبصَ ُرهَا  ،وبْينَما هِي تْشي ف أرْ ِ
ضهَا  ،قَالَ  :فَمَا ماَتتْ َحتّى َذهَ َ
بصرهَا  ،وَاقْتُ ْلهَا ف أرْ ِ
ُحفْرةٍ َفمَاتتْ  .متف ٌق عليه .
وف روايةٍ لسلِمٍ ع ْن مُحمّدِ بن َزيْد بن عبد اللّه بن عُمَر َب ْعنَاهُ وَأنّ ُه رآهَا عَمْياءَ َت ْلتَ ِمسُ الُدُرَ تَقُولُ :
ص َمتْهُ فِيهَا  ،فَوقَعتْ فِيها  ،وَكاَنتْ َقبْرهَا .
ت عَلى بِئْرٍ ف الدّارِ الت خَا َ
أصَاَبتْن د ْع َو ُة سعًيدٍ َ ،وَأنّها مرّ ْ
ضرَتْ أُحُدٌ دَعان أب مِنَ الّليْلِ َفقَال  :مَا
َ -1507وعَنْ جَاِبرِ بنِ عبْدِ اللّهِ رضي اللّه َعْنهُما قَال  :لّا َح َ
ل عََليْهِ وسَلّم  ،وَإنّي ل َأتْ ُركُ بعْدِي أع ّز عََليّ
صلّى ا ُ
أُرَان إ ّل َم ْقتُول ف أوّل مَنْ يُ ْقتَ ُل مِنْ أصْحابِ النب َ
ص بِأَ َخوَاتِكَ َخيْرا :
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،وإنّ عَليّ َديْنا فَا ْقضِ  ،وا ْسَتوْ ِ
صلّى ا ُ
ك غَيْرِ نَ ْفسِ رسُولِ اللّهِ َ
ِمنْ َ
حنَا َ ،فكَانَ أوّل َقتِيلٍ  ،ودََفْنتُ مَعهُ آ َخرَ ف َقبْ ِرهِ  ،ثُمّ لَ ْم تَ ِطبْ نفسي أ ْن أتْرُكهُ مع آ َخرَ  ،فَا ْستَخْرَجته
صبَ ْ
فأَ ْ
جعَلتُهُ ف َقبْ ٍر عَلى حٍ َدةٍ  .رواه البخاري .
ض ْعتُ ُه َغيْر أُ ُذنِهِ  ،فَ َ
بعْ َد ِسّتةِ أ ْشهُرٍ  ،فَإذا هُو َكَي ْومِ وَ َ
ل عََليْهِ وسَلّم َخرَجا مِ ْن ِعنْدِ النب
صلّى ا ُ
ب النب َ
َ -1508وعَ ْن أَنسٍ رضي اللّه َعنْهُ أنّ َرجَُليْ ِن مِنْ أصْحا ِ
ي بيْنَ أيديهِما َ ،فلَمّا افتَرَقَا  ،صا َر مَعَ ك ّل واحِدٍ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ف َليَْل ٍة مُ ْظلِ َم َة ومَعهُمَا ِمثْلُ ا ِلصْبَا َح ِ
َ
مِنهما وَاحِدٌ حَت أتَى أهْلَهُ .
رواه البخاري مِنْ ط ُرقٍ  ،وف ب ْعضِها أنّ الرّجَُليْنِ أُسيْدُ بنُ حُضيٍُ  ،وعبّادُ ب ُن بِشْرٍ رضي اللّه َعنْهُما .
ط َعيْنا
ل عََليْ ِه وسَلّم عَشَ َر َة رهْ ٍ
 -1509وعنْ أب هُ َريْرةَ  ،رضي اللّه َعنْهُ  ،قَال  :بَعثَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
سَرّي ًة  ،وأمّ َر علْيهِم عَاصِمَ ب َن ثاِبتٍ النصاريّ  ،رضي اللّه عنْهُ  ،فَانطََلقُوا حتّى إذا كانُوا بالَدْاةِ  ،بيْنَ
حيّ م ْن هُ َذيْ ٍل يُقا ُل لُ ْم  :بنُوا لِحيَانَ َ ،فَنفَرُوا ل ْم بقَريب م ْن مِاِئةِ رجُلٍ رَامٍ فَا ْقَتصّوا
عُسْفانَ وم ّكةَ  ،ذُكِرُوا لَ ِ
س بِ ْم عاصِ ٌم ؤَأصحابُهُ  ،لَأوا إل َموْضِعٍ  ،فَأحاطَ ب ُم ال َقوْمُ َ ،فقَالُوا انْزلوا َ ،فأَعْطُوا
آثَا َرهُمْ َ ،فلَمّا أ َح ّ
بأيْدِيكُ ْم ولكُم العَهْ ُد والِيثاقَ أ ْن ل َنقْتُل ِمْنكُم أحدا َ ،فقَالَ عاصم بن ثابت  :أيها القومُ َ ،أمّا َأنَا فل َأنْزِلُ
ل عََليْ ِه وسَلّم فَر َموْهُ ْم بِالّنبْلِ َف َقتَلُوا عَاصِما  ،ونَزَل إلَْيهِ ْم ثَلَثةُ
عَلَى ذِمةِ كَافرٍ  .اللهمّ أ ْخبِ ْر َعنّا نَِبيّكَ صَلّى ا ُ
َنفَ ٍر على العه ِد والِيثاقِ ِ ،منْهُمْ خُبيْبٌ  ،و َزيْدُ بنُ ال ّدِثنِة و َرجُلٌ آ َخرُ  ،فََلمّا اسْتَ ْم َكنُوا ِمْنهُمْ أطَْلقُوا أ ْوتَار

سيّهمْ  ،فرَبطُوهُمْ بِها  ،قَال الرّج ُل الثّاِلثُ  :هذا أوّ ُل الغَ ْد ِر واللّهِ ل أصحبُك ْم إنّ ل بؤلءِ ُأسْوةً  ،يُري ُد
قِ ِ
ال َقتْلى  ،فَجرّو ُه وعالوه  ،فَأب أنْ َيصْحَبهُمْ َ ،ف َقتَلُوهُ  ،وانْطََلقُوا ُبَبْيبٍ  ،وَزيْدِ بنِ ال ّدِثَنةِ  ،حت بَاعُوهُما
ب ّكةَ َبعْد وَقْعةِ بدرٍ  ،فَابتَاعَ َبنُو الارِثِ اب ِن عامِ ِر بن نوْفَلِ ب ِن َعبْدِ مَنَافٍ ُخبَيْبا  ،وكانَ ُخبَيبُ ُهوَ َقتَل
ب ِعنْدهُم أسِيا حَت أجْ َمعُوا على َقتْلِهِ  ،فَا ْستَعا َر مِ ْن ب ْعضِ بنَاتِ الارِثِ
ث َي ْومَ بَ ْدرٍ  ،فَلِبثَ خُبيْ ٌ
الَارِ َ
ج ُبنَ ّي لَا َوهِي غَافِلةٌ حَت َأتَاهُ َ ،فوَ َج ْدتُه ُمجْلِسَ ُه عَلى فَخ ِذهِ وَالُوسَى
مُوسَى يَسْتحِ ّد بَا َفَأعَا َرتْهُ  ،فَدَ َر َ
بِيده َ ،ففَزِعتْ َف ْز َعةً عَرََفهَا ُخبَْيبٌ َ ،فقَال  :أتَخْشيْنَ أن أ ْقتُلَهُ ما ُكْنتُ لفْعل ذلكَ  ،قَاَلتْ  :وَاللّهِ ما رأْيتُ
أسِيا َخيْرا مِنْ خُبيبٍ  ،فواللّهِ َلقَ ْد وَج ْدتُ ُه يوْما يأَكُلُ ِقطْفا مِنْ عِنبٍ ف ي ِد ِه  ،وإنّهُ لُوثَ ٌق بِالدي ِد وَما َب ّكةَ
مِنْ ثَ َرةٍ  ،وَكَاَنتْ تقُولُ :إنّهُ لَرزقٌ رَزقَهُ اللّه ُخبَيبا  ،فََلمّا خَرجُوا بِ ِه مِ َن الَرمِ لِيقْتُلُوهُ ف الِلّ  ،قَال لُم
سبُوا أنّ ماب ج َزعٌ
خُبيبُ  :دعُون أُصلي ركعَتيْنِ  ،فتَرَكُوهُ  ،فَركعَ رَ ْك َعَتيْنِ ،فقالَ  :واللّهِ َلوْل أنْ تَح َ
َلزِدْتُ  :الّلهُمّ أ ْحصِهمْ عددا  ،وا ْقتُله ْم بَدَدا  ،ول ُتبْ ِق ِمنْهُم أحدا  .وقال:
ستُ أُبال حيَ أُقْت ُل مُسْلِما
فلَ ْ

على أيّ جْنبٍ كَانَ للّ ِه مصْرعِي

شأْ
وذلِكَ ف ذَاتِ اللَ ِه وإ ْن ي َ

ُيبَا ِركْ عَلَى أوْصا ِل شِ ْل ٍو مُ َم ّزعِ

ل عََليْ ِه وسَلّم  .أصْحَابهُ ي ْو َم
ب هُو سَنّ ِلكُ ّل مُسِْلمٍ ُقتِ َل صبْرا الصّلةَ وأ ْخبَر يعن النب صَلّى ا ُ
وكانَ خُبيْ ٌ
س مِنْ قُرْيشٍ إل عاصِم بن ثابتٍ حيَ حُ ّدثُوا أنّهُ ُقتِل أنْ ُي ْؤتَوا بشَيءٍ ِمنْ ُه ُيعْرفُ .
ث نَا ٌ
أُصِيبُوا خبهُ ْم  ،وبعَ َ
ح َمتْهُ مِنْ ُرسُِلهِمْ َ ،فلَ ْم يقْدِرُوا أنْ
ص ٍم ِمثْلَ الظّّلةِ مِنَ ال ّدبْرِ  ،فَ َ
ل مِ ْن عُظَماِئهِمْ  ،فبَعثَ اللّه ِلعَا ِ
وكَانَ قتَل رَ ُج ً
َيقْ َطعُوا مِن ُه َشيْئا  .رواه البخاري .
قولُهُ  :الَ ْدَاةُ َ :موْضِعٌ  ،وَالظّّلةُ  :السحاب  ،وال ّدبْرُ  :النّحْلُ  .وَقوْلُهُ  « :ا ْقتُ ْلهُ ْم بِدَدا » بِكس ِر
الباءِ وفتحهَا  ،فمن كسر  ،قال هو جعٍ بِ ّدةٍ بكسر الباءِ  ،وهو النصِيب  ،ومعناه ا ْقتُ ْلهُـمْ ِحصَصا ُمنْقَسِ َمةً
لِك ّل واحِ ٍد ِمْنهُ ْم نصيبٌ  ،ومن َفتَح  ،قَالَ َ :م ْعنَاهُ ُ :مَتفَرّقِيَ ف ال َقتْلِ واحِدا َبعْ َد وَاحِد مِنَ الّتبْدِيدِ .
ح ُة سبقت ف مواضِعها مِ ْن هذا الكتاب مِنها حديثُ الغُلم الذي كانَ يأت
وف الباب أحاديثٌ َكثِيَةٌ صحِي َ
ب والسّاحِ َر و ِمْنهَا حَديثُ جُرَيجٍ  ،وحديثُ أصحَابِ الغار الذين َأطْبقَتْ عَليْه ُم الصّخْرةُ  ،وحديثُ
الرّاهِ َ

الرّجُلِ الذي سَمِعَ صَوتا ف السّحاب يقولُ  :اسْقِ حدِيقة فلنٍ  ،وغيُ ذلك والدّلئِلُ ف الباب كثيةٌ
شهُورةٌ  ،وبِاللّ ِه الّتوْفِيقُ .
مَ ْ
ط  :إنّي ل ُظنّهُ
س ْعتُ عُمرَ رضي اللّه عنْ ُه َيقُولُ لِشَيءٍ ق ّ
 -1510وعَن ابْنِ عُمر رضي اللّه عْنهُما قال  :ما ِ
كَذا إلّ كَانَ كَمَا يَظُنّ  ،رواهُ البُخَاري .

كتاب المور النهي عنها
 -254باب تري الغيبة والمر بفظ اللسان
قال اللّه تعال { :ول يغتب بعضكم بعضا ،أيب أحدكم أن يأكل لم أخيه ميتا فكرهتموه! واتقوا
اللّه إن اللّه تواب رحيم } .
وقال تعال {:ول تقف ما ليس لك به علم؛ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولً } .
وقال تعال { :ما يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد } .
اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يفظ لسانه عن جيع الكلم إل كلما ظهرت فيه الصلحة ،ومت استوى
الكلم وتركه ف الصلحة فالسنة المساك عنه؛ لنه قد ينجر الكلم الباح إل حرام أو مكروه وذلك
كثي ف العادة والسلمة ل يعدلا شيء.
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :مَنْ كَا َن ُي ْؤمِ ُن بِاللّ ِه وَالَي ْومِ
 -1511وَعنْ أب هُريْ َرةَ رضي اللّه عنْ ُه عَنِ النب صَلّى ا ُ
الخِرِ فَليقُلْ َخيْرا  ،أ ْو لَيصْ ُمتْ » متفقٌ عليه .
حتُهُ ،
ت مصْل َ
وَهذا الَديثُ صَرِيحٌ ف َأنّهُ َينْبغي أن ل يتَكَلّم إلّ إذا كَان الكَلمُ َخيْرا َ ،وهُو الّذي َظهَرَ ْ
َومَت شَكّ ف ُظهُو ِر ا َلصْلَحةِ  ،فَل َيتَكَلّمُ .
ي الُسْلِ ِميَ أ ْفضَلُ؟ قال  « :مَ ْن سَِلمَ
 -1512وعَنْ أب مُوسَى رضي اللّه َعنْهُ قَال ُ :ق ْلتُ يا َرسُولَ اللّهِ أ ّ
الُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ َويَ ِدهِ »  .متفق عليه .
حيَيْهِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَ ْن َيضْمَنْ ل ما بيْنَ َل ْ
َ -1513وعَ ْن َسهْلِ ب ِن سعْدٍ قَال  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َومَا بيْنَ رِ ْجَليْهِ أضْمنْ ل ُه الَنّة »  .متفقٌ عليهِ .
ل عََليْهِ وسَلّم َيقُولُ  :إ ّن الْ َعبْد َلَيتَكَلّمُ بِالكَلِمةِ
صلّى ا ُ
َ -1514وعَنْ أب هُ َرْي َرةَ رضي اللّه َعنْهُ أَنّ ُه سَمِعَ النب َ
ب »  .متفقٌ عليهِ .
ق والغْرِ ِ
مَا َيتَبيّ ُن فيهَا يَزِ ّل بَا إل النّا ِر أْبعَدَ مِمّا بيْنَ الشْ ِر ِ
ومعن َ « :يتََبيّ ُن » َيتَ َفكّ ُر أّنهَا َخيْ ٌر أمْ ل .

ضوَانِ اللّ ِه َتعَال مَا
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إ ّن اْلعَبْدَ َلَيَتكَلّ ُم بِالكَلِم ِة مِنْ رِ ْ
صلّى ا ُ
َ -1515و َعنْهُ عن النب َ
يُلقِي لَا بَالً َيرَْفعُهُ اللّه بَا دَرَجاتٍ  ،وَإ ّن الْعبْدَ َلَيتَكلّمُ بالْكَِل َم ِة مِ ْن سَخَطِ اللّ ِه تَعال ل يُلْقي لَا بالً يهِوي
بَا ف َج َهنّم » رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم
صلّى ا ُ
ث الُزنّ رضي اللّه َعنْهُ أنّ َرسُولَ اللّه َ
 -1516وعَنْ أب َعبْدِ الرّح ِن بِلل ب ِن الار ِ
قالَ  « :إنّ الرّجُ َل لَيَتكَلّمُ باْلكَلِ َم ِة مِنْ ِرضْوانِ اللّهِ تَعال ما كَا َن يَظُ ّن أ ْن تَبُْل َغ مَا بَل َغتْ ي ْكتُبُ اللّه اللّه بَا
ضوَانَهُ إل َي ْومِ ي ْلقَاهُ  ،وَإنّ الرّجُلَ َلَيتَكَلّمُ بالكَلِمةِ مِ ْن سَخَطِ اللّه مَا كَانَ ي ُظنّ أن َتبْلُغَ ما بَل َغتْ ي ْكُتبُ اللّه
ِر ْ
لَ ُه بَا سَخَطَهُ إل َي ْومِ ي ْلقَاهُ » .رواهُ مالك ف « الُوطّإِ » والترمذي وقال :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
 -1517وعَ ْن ُسفْيان ب ِن عبْدِ اللّهِ رضي اللّه عنْهُ قَال ُ :ق ْلتُ يا رسُولَ اللّهِ حَدّثن بأمْ ٍر أعَْتصِ ُم بِهِ قالَ « :
ف عََليّ ؟ َفأَخَذَ بِلِسَانِ َنفْسِهِ  ،ثُمّ قَال :
قُلْ ربّي اللّه  ،ثُ ّم ا ْسَتقِمْ » ُق ْلتُ  :يا رسُول اللّهِ ما أَخْوفُ مَا َتخَا ُ
« هذا »  .رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل ُتكْثِرُوا الكَلمَ
َ -1518وعَن ابنِ عُمَر رضي اللّه عْنهُمَا قَالَ  :قَالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ب القَاسي
ب َغيْرِ ذِ ْكرِ اللّهِ  ،فَإنّ َكثْرَة الكَل ِم ِبغَيْرِ ذِكْرِ اللّه تَعالَى قَسْوةٌ لِ ْل َق ْلبِ  ،وإنّ أْبعَ َد النّاسِ مِنَ اللّ ِه القَل ُ
»  .رواه الترمذي .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَ ْن وَقَاهُ اللّه شَ ّر مَا
 -1519وعنْ أب هُريرَة رضي اللّه عَنهُ قَالَ  :قال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
بيْنَ لَحْييْ ِه  ،وشَ ّر مَا َبيْنَ رِ ْجَليْهِ دَخَ َل الّنةَ » َروَاه التّرمِذي وقال  :حديث حسنٌ.
َ -1520وعَ ْن ُعقْبةَ ب ِن عامِرٍ رضي اللّه عنْهُ قَالَ  :قُ ْلتُ يا رَسول اللّ ِه مَا النّجاةُ ؟ قَال  « :أمْسِكْ عََليْكَ
ك » رواه الترمذي وقالَ  :حديثٌ حسنٌ .
سعْكَ بْيتُكَ  ،وابْكِ على خَطِيئَتِ َ
لِسانَكَ  ،وَْليَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :إذا أَصْبح ابْنُ آدم ،
 -1521وعن أب سَعي ٍد الُدْرِيّ رضي اللّه َعنْهُ عن النب صَلّى ا ُ
ت اسَتقَمْنا وإنِ
فَإ ّن ال ْعضَاءَ كُّلهَا ُتكَفّرُ اللّسانَ َ ،تقُو ُل  :اتّقِ اللّه فينَا  ،فَإنّما ن ُن بِكًَ  :فَإ ِن اسَْتقَ ْم َ
جنَا » رواه الترمذي .
اعْوججت ا ْعوَج ْ
معن « ُتكَفّرُ اللّسَان »  :أَي تَذِ ّل وتَخْضعُ لَهُ .

ت يا رسُول اللّهِ أخبن ِبعَمَ ٍل يُ ْدخِلُن الَنّة  ،وُيبَاعِدُن عن
 -1522وع ْن مُعاذ رضي اللّه عنهُ قال  :قُ ْل ُ
النّارِ ؟ قَال  « :لَقدْ سَأَْلتَ ع ْن عَظِي ٍم  ،وإنّهُ َليَسِيٌ عَلى م ْن يَسّ َرهُ اللّه َتعَال علَيهِ َ :تعْبُد اللّه ل تُشْر ُك بِهِ
ح ّج الَبْيتَ إن استطعت إَِليْهِ سَِبْيلً ،ثُمّ قَال  « :أل
َشيْئا  ،وُتقِي ُم الصّلةَ  ،وتُؤت الزّكَا َة  ،وتصُو ُم رمضَانَ وتَ ُ
صوْمُ ُجّنةٌ َ، .الصّدَقةٌ ت ْطفِي ُء الَطِيئة كما يُ ْطفِيءُ الَا ُء النّار  ،وصلةُ الرّجُلِ منْ
ليْرِ ؟ ال ّ
با َ
أدُلّك عَلى أبْوا ِ
ج ْوفِ الّليْلِ » ثُ ّم تَل { :تتجاف ُجنُوبُ ْم عَنِ ا َلضَاجِ ِع } حتّى بلَغَ { يعْمَلُونَ } [ السجدة  . ] 16 :ثُمّ
س المْرِ
س المْرِ  ،وعمو ِدهِ  ،وذِرْو ِة سَنامِهِ » قُلتُ  :بَلى يا رسول اللّهِ  :قَالَ  « :رأْ ُ
قال « :أل أُ ْخبِ ُر َك بِرَأ ِ
لهَادُ » ثُمّ قال  « :أل أُ ْخبِ ُركَ بـمِلكِ ذلكَ كله ؟» قُ ْلتُ :
السْل ُم  ،وعَمُو ُد ُه الصّلةُ  .وذروةُ سنامِ ِه ا ِ
بَلى يا رسُولَ اللّهِ َ .فأَخ َذ بِلِسَانِهِ قالَ  « :كُفّ عَليْكَ هذا » ُق ْلتُ :يا رسُولَ اللّ ِه وإنّا ُلؤَاخَذون بَا َنتَكلّ ُم بِهِ
سَنِتهِمْ ؟ » .رواه الترمذي
ك  ،وهَلْ يَ ُكبّ النّاسَ ف النّا ِر على وَجُو ِههِم إلّ حصَائِدُ ألْ ِ
؟ فقَال  :ثَكِلتْكَ ُأمّ َ
وقال  :حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ  ،وقد سبق شرحه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :أَتَ ْدرُو َن ما الغِيبةُ؟»
صلّى ا ُ
 -1523وعنْ أب هُرَيرةَ رضي اللّه عنهُ أنّ رسُول اللّه َ
قَالُوا  :اللّه ورسُولُهُ َأعَْلمُ  .قال  « :ذِك ُركَ َأخَاكَ با يكْ َرهُ » قِيل  :أَفرأيْتَ إن كان ف أخِي ما أَقُولُ ؟ قَالَ :
« إنْ كانَ فِيهِ ما تقُولُ َفقَ ِد ا ْغتَبْته  ،وإنْ لَ ْم يكُن فِيهِ ما َتقُولُ َفقَ ْد بتّهُ » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال ف ُخطْبتِ ِه يوْم النّحر بِمنً ف
 -1524وعنْ أب بكْرةَ رضي اللّه عنْ ُه أنّ رسُول اللّه صَلّى ا ُ
حرْمة يو ِمكُم هذا  ،ف شهرِكُ ْم هذا ،
ضكُم حرا ٌم عََلْيكُم كَ ُ
جةِ الودَاعِ  « :إنّ دِماءَكُم  ،وأمْوالَكم وأعْرا َ
حّ
ف بلَدِكُم هذا  ،أل هَلْ بّلغْت » متفقٌ عليه .
سبُك مِنْ ص ِفيّة كذا وكَذَا
ل عََليْ ِه وسَلّم ح ْ
 -1525وع ْن عائِشة رضِي اللّه عنْها قَاَلتْ ُ :ق ْلتُ للنب صَلّى ا ُ
قَال بعْضُ الرّوا ِة  :تعْن َقصِيةٌ  ،فقال  « :لقَدْ قُ ْلتِ كَلِمةً لو مُزجتّ باءِ البحْر لَزَجتْه  » ،قَاَلتْ  :وحكَْيتُ
ت إنْسانا وإنّ ل كذا وَكَذَا » رواه أبو داود  ،والترمذي وقال :
له إنسانا فقال  « :ما أ ِحبّ أن ح َكيْ ُ
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
ومعن  « :م َز َجتْهُ » خَالطته مُخَالَطة يَت َغيّ ُر بَا طَعْمُهُ  ،أوْ رِيُهُ لِشِد ِة نتنها وقبحها  ،وهَذا مِنْ أبلغَ الزّواجِرِ
ع ِن الغِيَبةِ  ،قَال اللّ ُه تَعال  { :وما ينْطِقُ ع ِن الَوى  ،إن ُهوَ إل و ْحيّ يوحَى } [ النجم . ] 4 :

ل عََليْ ِه وسَلّم  « :لّا عُرِجَ ب مررْتُ بِ َق ْو ٍم
َ -1526وعَ ْن أَنسٍ رضي اللّه عنهُ قالَ  :قَالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
س يَخمِشُونَ بَا وجُو َههُ ُم وَصُدُو َرهُم َ ،فقُ ْلتُ  :م ْن هؤلءِ يَا ِجبْرِيل ؟ قَال  :هؤلءِ الّذِينَ
لُ ْم أ ْظفَا ٌر مِن نُحا ٍ
َيأْكُلُونَ ُلحُوم النّاسِ  ،ويَ َقعُون ف أعْراضِهمْ  » ،روا ُه أبو داود.
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :كُلّ الُسِل ِم عَلى الُسْلِمِ
صلّى ا ُ
 -1527وعن أب هُريْرة رضي اللّه عنْهُ أنّ رسُول اللّه َ
حرَامٌ َ :دمُ ُه وعِرْضُ ُه َومَالُهُ » رواهُ مسلم .
 -255باب تري ساع الغيبة
وأمر من سع غيبة مرّمة بردّها  ،والِنكار على قائلها
فإن عجز أو ل يقبل منه فارق ذلك الجلس إن أمكنه
قال اللّه تعال { :وإذا سعوا اللغو أعرضوا عنه } .
وقال تعال { :والذين هم عن اللغو معرضون } .
وقال تعال { :إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولً } .
وقال تعال { :وإذا رأيت الذين يوضون ف آياتنا فأعرض عنهم حت يوضوا ف حديث غيه ،وإما
ينسينك الشيطان فل تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالي } .
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :منْ ر ّد عَ ْن عِ ْرضِ أخيهِ،
 -1528وعنْ أب الدّرْداءِ رضي اللّه عَنْهُ ع ِن النب صَلّى ا ُ
ردّ اللّه عنْ وجْه ِه النّا َر يوْ َم القِيَا َمةِ » رواه الترمذي وقالَ  :حديثٌ حسنٌ .
 -1529وع ْن ِعتْبَانَ بنِ مالِكٍ رضي اللّ ُه عنْهُ ف حدِيثِهِ الطّوي ِل الشْهو ِر الّذي تقدّم ف باب الرّجاءِ قَالَ :
حبّ
ك مُنافِ ٌق ل يُ ِ
شمِ ؟ » َفقَال رجل :ذل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم يُصلّي فَقال  « :أيْنَ مالِكُ بنُ الدّخْ ُ
قامَ النب صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل تقُلْ ذلكَ  ،أل تَراه قد قَال  :ل إلهَ إلّ اللًه يُريدُ بذلك
اللّه ورسُولَهُ َ ،فقَال النب صَلّى ا ُ
وجْه اللّه  ،وإن اللّه قدْ َح ّرمَ على النّارِ منْ قال  :ل إله إلّ اللّه يبَْتغِي بِذلكَ وجْهَ اللّه » متف ٌق عليه .
« وعِتبانُ » بكسر العي على الشهور  ،و ُحكِي ضمّها  ،وبعدها تاء مثنا ٌة مِ ْن فوق  ،ثُ ّم باء موحدةٌ  .و «
شمُ » بضم الدال وإسكان الاءِ وضمّ الشي العجمتي .
الدّخْ ُ

ص ِة ت ْوبَتِهِ وقد سبقَ ف باب الّتوْبةِ .
 -1530وعَنْ ك ْعبِ بنِ مالكٍ رضي اللّه َعنْهُ ف حدِيثِهِ الطّويلِ ف ق ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم وهُو جَاِلسٌ ف ال َقوْم بِتبُوكَ  « :ما فعل َك ْعبُ بنُ مالك ؟ » فقالَ رجُلٌ
قال  :قال النب صَلّى ا ُ
مِ ْن بَن سلِ َمةَ  :يا رسُولَ اللّه حبس ُه بُرْداهُ  ،والنّظَرُ ف عِطْفيْهِ  .فقَال لَهُ معاذُ بنُ جبلٍ رضي اللّه عنْه  :بِئس
ل عََليْ ِه وسَلّم .متفق عليه
ما ُق ْلتَ  ،واللّ ِه يا رسُولَ اللّ ِه ما عَلِمْنا عَليْهِ إلّ خيْرا  ،فَس َكتَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
.
« عِ ْطفَاهُ » جانِباهُ  ،وهو إشارةٌ إل إعجابه بنفسهِ .
 -256باب بيان ما يُباح من الغيبة
اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي ل يكن الوصول إليه إل با وهو ستة أسباب:
الول التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إل السلطان والقاضي وغيها من له ولية أو قدرة على إنصافه
من ظاله ،فيقول :ظلمن فلن بكذا.
الثان الستعانة على تغيي النكر ورد العاصي إل الصواب ،فيقول لن يرجو قدرته على إزالة النكر:
فلن يعمل كذا فازجره عنه ،ونو ذلك ،ويكون مقصوده التوصل إل إزالة النكر ،فإن ل يقصد ذلك
كان حراما.
الثالث الستفتاء ،فيقول للمفت :ظلمن أب أو أخي أو زوجي أو فلن بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي
ف اللص منه وتصيل حقي ودفع الظلم؟ ونو ذلك فهذا جائز للحاجة ،ولكن الحوط والفضل أن
يقول :ما تقول ف رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا؟ فإنه يصل به الغرض من غي تعيي،
ومع ذلك فالتعيي جائز كما سنذكره ف حديث هند (انظر الديث رقم  )1532إن شاء اللّه تعال.
الرابع تذير السلمي من الشر ونصيحتهم ،وذلك من وجوه؛ منها جرح الجروحي من الرواة
والشهود ،وذلك جائز بإجاع السلمي بل واجب للحاجة .ومنها الشاورة ف مصاهرة إنسان أو
مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غي ذلك أو ماورته ،ويب على الشاوَر أن ل يفي حاله بل يذكر
الساوئ الت فيه بنية النصيحة .ومنها إذا رأى متفقها يتردد إل مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف
أن يتضرر التفقه بذلك ،فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة ،وهذا ما يُغلط فيه ،وقد
يمل التكلم بذلك السد ويلبّس الشيطان عليه ذلك وييل إليه أنه نصيحة فليُتَفطن لذلك .ومنها أن

ل ونو
يكون له ولية ل يقوم با على وجهها ،إما بأن ل يكون صالا لا ،وإما بأن يكون فاسقا أو مغف ً
ذلك ،فيجب ذكر ذلك لن له عليه ولية عامة ليزيله ويول من يصلح ،أو يعلم ذلك منه ليعامله
بقتضى حاله ول يغتر به ،وأن يسعى ف أن يثه على الستقامة أو يستبدل به.
الامس أن يكون ماهرا بفسقه أو بدعته كالجاهر بشرب المر ،ومصادرة الناس وأخذ الكس وجباية
الموال ظلما وتول المور الباطلة ،فيجوز ذكره با ياهر به ،ويرم ذكره بغيه من العيوب إل أن
يكون لوازه سبب آخر ما ذكرناه.
السادس التعريف ،فإذا كان النسان معروفا بلقب كالعمش والعرج والصم والعمى والحول
وغيهم جاز تعريفهم بذلك ،ويرم إطلقه على جهة التنقص ،ولو أمكن تعريفه بغي ذلك كان أول.
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها ممع عليه .ودلئلها من الحاديث الصحيحة الشهورة؛ فمن
ذلك:
ل عََليْ ِه وسَلّم فقَالَ  « :ائ َذنُوا لهُ،
شةَ رضي اللّه َعْنهَا أن َر ُجلً استأْذَن عَلى النب صَلّى ا ُ
 -1531عَ ْن عَائِ َ
بئس أخو العشِ َيةِ ؟ » متفقٌ عليه .
ا ْحتَ ّج بهِ البخاري ف جَوا ِز غيبةِ أهلِ الفسا ِد وأهلِ الرّيبِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَا َأظُن فُلنا وفُلنا يعرِفَا ِن مِ ْن ديننا
 -1532وعْنهَا قَاَلتْ  :قَالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
َشيْئا » رواه البخاريّ  .قال الليثُ بنُ سعْدٍ أحدُ رُواةِ هذا الَدِيثِ  :هذَانِ الرّجُلنِ كَانَا مِنَ ا ُلنَاِفقِيَ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فقلت  :إ ّن أبا
 -1533وعنْ فَاطِم َة بنْتِ َقْيسٍ رضي اللّه عَنْها قَاَلتْ  :أَتيْتُ النب صَلّى ا ُ
صعْلُوكٌ ل مالَ له  ،وأمّا
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أمّا ُمعَاوِيةُ َ ،ف ُ
لهْ ِم ومُعاوِيةَ خَطبان ؟ فقال رسول اللّهِ صَلّى ا ُ
اَ
لهْ ِم فل يضَ ُع العَصا ع ْن عاتِقِ ِه » متفقٌ عليه .
أبو ا َ
ضرّابُ للنّساءِ » وهو تفسي لرواية  « :ل َيضَ ُع العَصا عَ ْن عاِتقِهِ »
لهْمِ ف َ
وف روايةٍ لسلمٍ  « :وأمّا أبُو ا َ
وقيل  :معناه  :كثيُ السفارِ .

ل عََليْ ِه وسَلّم ف سفَ ٍر
صلّى ا ُ
 -1534وعن زيْد بنِ أرَْقمَ رضي اللّه عنهُ قال  :خَر ْجنَا مع رسولِ اللّهِ َ
أصاب النّاس فيهِ شِدةٌ  ،فقال عبدُ اللّه بنُ أب  :ل ُتْن ِفقُوا على م ْن ِعنْد رسُولِ اللّه حت يْنفَضّوا وقال َ :لئِنْ
ل عََليْ ِه وسَلّمَ ،فأَخْ ْبتُ ُه بِذلكَ ،
رج ْعنَا إل الدِيَنةِ ليُخرِج ّن الع ّز ِمنْها الذَلّ َ ،فَأَتيْتُ رسول اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم ،
فأرسلَ إل عبد اللّه بن أب فَا ْجَتهَد يِينَهُ  :ما َفعَل  ،فقالوا  :كَذَب زيدٌ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
فَوقَع ف َنفْسِي مِمّا قالو ُه شِ ّدةٌ حت أنْزَل اللّه تعال َتصْدِيقي { :إذا جاءَك ا ُلنَاِفقُون } ث دعاهم النب صَلّى
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ ،ليَسْت ْغفِرَ لم فَل ّووْا ُرؤُو َسهُمْ  .متفقٌ عليه .
اُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  :إنّ أبا
 -1535وع ْن عائشةَ رضي اللّه عنها قالتْ  :قالت ِهنْدُ امْرَأةُ أب ُسفْيانَ للنب صَلّى ا ُ
ت مِنه  ،وهَو ل يعْلَمُ ؟ قال ُ « :خذِي ما
سُفيانَ رجُ ٌل شَحِيحُ وَليْس ُيعْطِين ما يَ ْكفِين وولَدِي إ ّل ما أخَذْ ُ
ف » متفقٌ عليه .
ك ووَلَ َدكِ بالعْرُو ِ
ي ْكفِي ِ
 -257باب تري النميمة
وهي نقل الكلم بي الناس على جهة الِفساد
قال اللّه تعال {:هاز مشاء بنميم } .
وقال تعال { :ما يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد }.
ل عََليْهِ وسَلّم  « :ل يَدْخُلُ النةَ نّامٌ»
 -1536وعَنْ ح َذْيفَةَ رضي اللّه عنهُ قالَ  :قال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  :م ّر ِبقَبيْنِ فقال « :إّنهُمَا
صلّى ا ُ
 -1537وعَ ْن ابن عَباسٍ رضي اللّه َعْنهُمَا أنّ َرسُول اللّهِ َ
سَتتِرُ
ُيعَذّبان َ ،ومَا ُيعَ ّذبَانِ ف كَبيٍ  ،بَلى إنّهُ كَبيٌ  :أمّا أحَ ُدهَا َ ،فكَانَ يشِي بالنّمِي َمةِ ،وأمّا الخرُ َفكَانَ ل ي ْ
مِ ْن بولِه » .
متف ٌق عليه  ،وهذا لفظ إحدى روايات البخاري .
ي كبي ف َزعْمِهما وقيلََ :كبِيٌ َترْكُهُ عَلَيهما.
قا َل العُلَماءُ  :م ْعنَى« :وما ُيعَ ّذبَانِ ف كَبيٍ» أ ْ

ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :أل ُأَنبّئكُم ما العَضْهُ ؟ هي
سعُودٍ رضي اللّه عنْ ُه أنّ النب صَلّى ا ُ
 -1538وعن ابن م ْ
س » رواه مسلم .
النّمِيمةُ  ،القَالَ ُة بيْ َن النّا ِ
ض ُة »
« العَضْ ُه »  :بفَتْح العي ا ُلهْمََل ِة  ،وإسْكان الضّا ِد ا ُلعْجَ َم ِة  ،وبالاءِ على وزنِ الوجهِ ،ورُوي  « :العِ َ
ب والبُهتانُ  ،وعَلى الرّواية الول  :العَضْهُ
بِكسْ ِر العَيْنِ و َفتْ ِح الضّا ِد ا ُلعْجَ َم ِة عَلى وَ ْزنِ العِ َدةِ  ،وهِي  :الكذِ ُ
ضهَهُ َعضْها  ،أي  :رماهُ بال َعضْهِ .
مصدرٌ  ،يقال َ :ع َ
 -258باب النهي عن َنقْل الديثِ وكلم الناس
ف مفسد ٍة ونوها
ع إليه حاجةٌ كَخَو ِ
إل ولة المورِ إذا ل تدْ ُ
قال اللّه تعال { :ول تعاونوا على الث والعدوان } .
وف الباب الحاديث السابقة ف الباب قبله.
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل ُيبَّلغْن أحدٌ من
سعُودٍ رضي اللّه عنهُ قالَ  :قالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1539وعن ابن مَ ْ
ب أنْ أَ ْخرُجَ إِلْيكُ ْم وأنا سليمُ الصّدْ ِر » رواه أبو داود والترمذي .
أصْحاب عنْ أ َح ٍد َشيْئا  ،فَإنّي أُ ِح ّ
 -259باب ذم ذي الوجهي
قال اللّه تعال { :يستخفون من الناس ول يستخفون من اللّه وهو معهم ،إذ يبيتون ما ل يرضى من
القول ،وكان اللّه با يعملون ميطا } اليتي.
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :تَجدُو َن النّاسَ
 -1540وعن أب هُريرةًَ رضي اللّه َعنْهُ قالَ  :قالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
معا ِدنَ  :خِيا ُرهُم ف الاهِلّيةِ خيا ُرهُم ف السْلمِ إذا َف ُقهُوا  ،وتدُونَ خِيارَ النّاسِ ف هذا الشّأنِ أش ّدهُمْ لهُ
كَراهِيةً  ،وتَجدُونَ شَرّ النّاسِ ذا الوجْهيْنِ  ،الذي يأت هؤل ِء بِوجْ ِه وَهؤل ِء ِبوَجْهِ » متف ٌق عليه .
 -1541وعنْ ممدِ بن َزيْ ٍد أنّ نَاسًا قَالُوا لَ ّد ِه عبدِ اللّه ب ِن عُمْرو رضي اللّه عنْهما  :إنّا نَ ْدخُ ُل عَلَى
ف ما نتكلّمُ إذَا َخرَ ْجنَا مِ ْن عِن ِدهِمْ قال ُ :كنًا نعُدّ هذا ِنفَاقا عَلى َعهْدِ رسولِ اللّه
سَلطِيننا فنقو ُل لُ ْم بِخل ِ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  .رواه البخاري .
َ
 -260باب تري الكذب

قال اللّه تعال { :ول تقف ما ليس لك به علم } .
وقال تعال { :ما يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد } .
ق يهْدِي
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إنًّ الصّ ْد َ
 -1542وع ْن ابنِ مسعود رضي اللّه عنْهُ قال  :قالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ب َيهْدِي إل
ب ِعنْدَ اللّهِ صِدّيقا ،وإ ّن الْكَذِ َ
إل الْبِ ّر وَإنّ ال ّب يهْدِي إل الّنةِ  ،وإنّ الرّجُل لَيصْ ُدقُ حتّى يُكتَ َ
الفُجُو ِر وإنّ الفُجُو ًرَ يهْدِي إل النارِ  ،وإن الرجلَ ليكذبَ حَت يُكْتبَ عنْدَ اللّهِ كَذّابا » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال « :أَرْبعٌ
 -1543وعن عبدِ اللّهِ ب ِن عَمْرو ب ِن العاص رضي اللّه عْنهُما  ،أنّ النب صَلّى ا ُ
منْ كُنّ فِيهِ  ،كان مُنافِقا خالِصا  ،ومنْ كَانتْ فيهِ َخصَْل ٌة ِمنْهُنّ  ،كَانتْ فِيهِ َخصْل ٌة مِ ْن نِفاقٍ حتّى يَد َعهَا :
إذا اؤتُمِنَ خَانَ  ،وَإذا حدّثَ َكذَبَ  ،وإذا عاهَ َد غَدَرَ  ،وإذا خَاصمَ فجَ َر » متفقٌ عليه .
وقد سب َق بيانه مع حديثِ أب هُ َريْ َر َة بنحوهِ ف « باب الوفا ِء بالعهد » .
حلْمٍ لْ ي َرهُ
حلّ َم بِ ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،قالَ  « :مَ ْن تَ َ
 -1544وعن ابن عباسٍ رضي اللّه عْنهُما عن النب َ
صبّ ف أُ ُذَنيْهِ
ف أنْ َي ْعقِ َد بيْن َشعِيتيِ  ،ولَ ْن ي ْفعَلَ  ،ومِنِ ا ْستَمَع إل حديثِ َقوْم وهُمْ لهُ كا ِرهُونَُ ،
ُ ،كلّ َ
ح وَليْس بِناف ٍخ » رواه البخاري .
ف أنْ ينفُ َخ فيها الرّو َ
ب وَكُلّ َ
النُكُ َي ْو َم القِيا َمةِ  ،ومَنْ صوّر صُورةً  ،عُذّ َ
ب و « النك » بالدّ وض ّم النونِ
« تَحلّم » أي  :قا َل أنهُ حَلم ف َن ْومِهِ ورَأى كَذا وكَذا  ،وهو كاذ ٌ
وتفيفِ الكاف  :وهو الرّصَاصُ الذابُ .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :أ ْفرَى الفِرَى أنْ يُرِيَ
صلّى ا ُ
 -1545وعن ابنِ عُمرَ رضي اللّه عْنهُما قالَ  :قال النب َ
الرجُ ُل عيَْنيْهِ ما َل ْم تَرَيا » .
رواهُ البخاري  .ومعناه  :يقو ُل  :رأيتُ فيما ل يره .
ل عََليْ ِه وسَلّم مِما يُ ْكثِ ُر أنْ
 -1546وعن سَ ُم َرةَ بنِ ُجنْدُبٍ رضي اللّه عَنْهُ قالَ  :كانَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
يقولَ لصحابهِ  « :هَلْ َرأَى أحدّ مِنكُ ْم مِن رؤيا؟» في ُقصّ عليهِ م ْن شَاءَ اللّه أنْ ي ُقصّ  .وَإنّهُ قال لنا ذات
غَدَاةٍ  « :إنّهُ أتَان الّليَْلةَ آتيانِ  ،وإّنهُما قال ل  :انطَل ْق  ،وإنّي انْطَل ْقتُ معهُما  ،وإنّا أتَْينَا عَلى رجُلٍ
جرُ
خ َرةِ ِل َرْأسِهِ  ،فَيثْلَغُ َرأْسهُ َ ،فَيتَ َدهْدهُ الَ َ
خ َرةٍ  ،وِإذَا ُه َو َيهْوي بالصّ ْ
جعٌ  ،وإِذَا آَخَرُ قَائِ ٌم عََليْهِ ِبصَ ْ
ُمضْطَ ِ

هَا ُهنَا  .فيتب ُع الَجَ َر فيأْخُـ ُذ ُه  ،فل يَر ِجعُ إَليْه َحتّى َيصِحّ َرْأسُهُ كما كان  ،ثُ ّم َيعُو ُد عََليْهِ  ،فَيفْع ُل بهِ ِمثْلَ
ما َفعَل الَ ّرةَ الول »،قال  :قلتُ لما ُ :سبْحانَ اللّهِ  ،ما هذانِ ؟ قال ل  :انْطَلِ ْق انْطَلِقْ ،فانْطََلقْنا .فأَتيْنَا
ب مِنْ حَديدٍ  ،وإذا ُهوَ َيأْتى أحَد ِش ّق ْي وَ ْجهِ ِه فيُشَ ْرشِرُ
ستَلْقٍ ل َقفَاه وَإذا آ َخرُ قائ ٌم عليهِ بكَلّو ٍ
عَلى رَجُل مُ ْ
شِدْقَهُ إل قَفاهُ  ،ومنْخِرهُ إل َقفَاهُ  ،وَعينَهُ إل قَفاهُ  ،ثُ ّم يتَحوّل إل الانبِ الخرِ َفَي ْفعَل ب ِه مثْلَ ما فعلًَ
ك الانِبُ كما كانَ  ،ثُ ّم َيعُو ُد عليْهِ َ ،فَيفْعَل ِمثْلَ
غ مِنْ ذلكَ الانب حتّى يصِحّ ذل َ
بالانب الول  ،فَما َيفْ ُر ُ
ما فَعلَ ف الَ ّرةِ الول  .قال  :قلتُُ :سبْحَانَ اللّه  ،ما هذان ؟ قال ل  :انْطِل ْق انْطَلِقْ  ،فَانْ َطَلقْنَا  .فَأَتيْنا
سبُ أنهُ قال  :فإذا فيهِ َلغَطٌ  ،وأصْواتٌ  ،فَاطَّلعْنا فيهِ فَإِذَا فِيهِ رجا ٌل ونِساء ُعرَاةٌ  ،وإذا
عَلى ِمثْل الّتنّورِ َفأَحْ ِ
ت ما هؤلءِ ؟ قال ل  :انْطَِلقْ
ضؤُوا  ،قل ُ
ضوْ َ
هُ ْم يأتِيهمْ َل َهبٌ مِنْ َأسْف ِل ِمْنهُمْ  ،فإذا أتَاهُمْ ذلكَ الّل َهبُ َ
سْبتُ أَن ُه كانَ يقُولُ  « :أَحْم ُر ِمثْلُ ال ًدّمِ  ،وإذا ف الّنهْرِ رَجُ ٌل سابِحٌ
انْطَلِقْ ،فَانْطَل ْقنَاَ .فأَتيْنَا على نرٍ ح ِ
سبَحُ ،ثُ ّم يَأتْ
ط الّنهْرِ رجُلٌ قَد جَمَ َع عِن َدهُ حِجارةً َكثِيَة  ،وإذا ذلكَ السّابِحُ يسبح ما يَ ْ
يَسْبحُ  ،وَإذا على شَ ّ
سبَحُ  ،ثُ ًمّ يَرْجِعُ إليهِ  ،كُلّمَا
ذلكَ الذي قَدْ جَ َع ِعنْدهُ الِجارةًَ َ ،فَي ْفغَرُ ل َه فاهُ َ ،فيُ ْلقِمُهُ حجرا َ ،فَينْطَِلقُ َفيَ ْ
رجع إليْهِ َ ،فغَر فاهُ لهُ  ،فَألْقمهُ حَجَرا  ،قلت لما  :ما هذانِ ؟ قال ل  :انْطلِقْ انطلِق  ،فانْ َطلَقنا َ .فَأَتيْنَا
ل مَ ْرأَى  ،فإذا هو عِندَه نارٌ يشّها وَيسْعى َحوَْلهَا  ،قلتُ
على رَ ُجلٍ ك ِريِه الَرْآةِ  ،أ ْو كأَك َرهِ ما أنت رَاءٍ ر ُج ً
لما  :ما هذا ؟ قال ل  :انْطَِلقْ انْطلِقْ  ،فَانْطَلقنا  .فَأتَينا على روْض ٍة ُمعْتَ ّمةٍ فِيها مِنْ ك ّل َنوْرِ الرّبيعِ  ،وإذا
ضةِ رَج ٌل طويلٌ ل أكادُ أرى رأسَ ُه طُولً ف السّماءِ  ،وإذا حوْ َل الرجلِ منْ أكثر ولدان ما
بيْ َن ظهْرِي الرّو َ
َرَأْيُتهُمْ قطّ  ،قُلتُ :ما هذا ؟ وما هؤلءِ ؟ قال ل  :انطَل ْق انْطَلِقْ فََانْطَلقنا  .فَأتيْنَا إل َدوْحةٍ عظِيمَة لَمْ أر
َدوْحةً قطّ أعظ َم مِنها  ،ول أحْسنَ  ،قال ل  :ا ْرقَ فيها ،فَارتَقينا فيها  ،إل مدِينةٍ مَْبِنّيةٍ بَِلبِنٍ ذَهبٍ ولبٍ
حنَاَ ،ففُتحَ لَناَ ،فدَخَلناهَا َ ،فتََلقّانَا رجا ٌل شَطْ ٌر مِن خَ ْل ِقهِم كأحْس ِن ما أنت
ض ٍة  ،فأتَينَا باب الَدينة فَاسْتفتَ ْ
فّ
را ٍء  ،وشَط ٌر مِنهم كأَقْبحِ ما أنتَ راءِ  ،قال لم  :اذهبوا ف َقعُوا ف ذلك الّنهْر  ،وإذا ُه َو نَه ٌر معتَ ِرضٌ يْرِي
كأن ما َءهُ الحضُ ف البياض  ،فذَهبُوا فوقعُوا فيه  ،ثُمّ رجعُوا إلينا قد َذهَب ذلكَ السّو ُء عَنهمْ  ،فَصارُوا ف
أحسن صُورةٍ .قال  :قال ل  :هذه َجّنةُ عدْن  ،وهذاك منلُكَ  ،فسمَا بصَرِي صُعدا  ،فإذا قصر مِثلُ الرّبابة
البيضاءِ  .قال ل  :هذاك منِلُكَ  .قلتُ لما  :بارك اللّه فيكُما ،فَذران فأدخُلْه  .قال  :أما الن فل  ،وأنتَ
داخلُهُ  .قلت لُما  :فَإنّي رأَيتُ ُمنْذُ اللّيلة عجبا ؟ فما هذا الذي رأيت ؟ قال ل  :إنَا سَنخبِرُك .أمّا
الرجُ ُل الوّلُ الذي أتَيتَ عَليه يُثلَغُ رأسُ ُه بالَجَرِ  ،فإنّهُ الرّجُ ُل يأخُ ُذ القُرْآنَ فيُفضُه  ،وينامُ عن الصّلةِ
ت عَليْهِ يُشرْش ُر شِدْقُه إل قَفاهُ  ،و َمنْخِرُه إل قَفا ُه  ،و َعيْنهُ إل قفاهُ  ،فإنه الرّجُلُ
الكتُوبةِ  .وأمّا الذي أتَي َ

ب الكذب َة تبلُ ُغ الفاقَ  .وأمّا الرّجا ُل والنّسا ُء العُراةُ الذين هُمْ ف مِثل بِناءِ الّتنّورِ  ،فإنّهم
َيغْدو مِ ْن َبيْتِه فَيكذ ُ
سبَحُ ف الَنهْرِ  ،ويلْق ُم الِجارة  ،فإنّهُ آكِلُ الرّبا .وأمّا الرّجُلُ
الزّنا ُة والزّوان  .وأما الر ُج ُل الّذي أتَيْت عليْ ِه ي ْ
الكَريهُ الَرآةِ الذي عندَ النّا ِر يَحُشّها ويسْعى َحوْلَها فإنّهُ مالِكُ خازنُ جَهنّمَ .وأما الرّجُلُ الطّوي ُل الّذي ف
ت على الفِطْ َرةِ » وف رواية البَرْقَانِي « :
ال ّروْضةِ  ،فإنه إبراهيم  ،وأما الوِلدانُ الذينَ حوْله  ،فك ّل ُموْلود ما َ
وُلِد على الفِطْ َرةِ »  .فقال بعض السلميَ  :يا رسول اللّه  ،وأولدُ الشرِكيَ ؟ فقال رسولُ اللّه صَلّى الُ
عََليْ ِه وسَلّم « :وأولدُ الشركيَ »  .وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنم قوم
خلطوا عملً صالا وآخر سيئا تاوز ال عنهم  .رواه البخاري .
ض مُقدّسةِ » ث ذكَره  .وقال  « :فانطََل ْقنَا إل
وف رواية له  « :رأيتُ اللّيَلةَ رجُلَي أتَيان فأخْرجان إل أ ْر ِ
خرُجوا
ضيّ ٌق وأ ْسفَلُهُ وَاسعٌ َ ،يَتوَقّ ُد تَحتهُ نارا ،فإذا ارَتفَعت ا ْرتَ َفعُوا حَت كادُوا أنْ يَ ْ
نَقبٍ مثل التنّو ِر  ،أعْلهُ َ
 ،وإذا َخمَدت َ ،رجَعوا فيها  ،وفيها رجا ٌل ونساء عراةٌ  .وفيها  :حت أتَينَا على نَهرٍ من دًَم  ،ول يشك
ط النّهر رجُ ٌل  ،وبيْ َن يديهِ حجارةٌ  ،فأقبل الرّجُلُ الذي ف النّهرِ ،
فيه رجُلٌ قائ ٌم على وسط النًّهرِ  ،وعلى ش ّ
فَإذا أراد أنْ يْ ُرجَ  ،رمَى الرّجُ ُل بِحجرٍ ف فِيه  ،فر ّدهُ حْيثُ كانَ  ،فجعلَ ُكلّمَا جاءَ ليخْرج َجعَ َل يَرْمي ف
فيه بجرٍ  ،فيْجِعُ كما كانَ .وفيهَا  « :فصعدا ب الشّجَرةَ  ،فَأدْخلن دارا لَمْ أر َقطّ أحْس َن مْنهَا  ،فيها
خ َوشَباب »  .وفِيهَا  « :الّذي رأيْت ُه يُشَ ّق شِدْقُ ُه فكَذّابٌ  ،يُحدّثُ بالْكذبةِ َفتُحْملُ عنْهَ حتّى
رجا ٌل ُشيُو ٌ
َتبْلُ َغ الفاق ،فيصْنَ ُع بهِ ما رأْيتَ إل يوْم اْلقِيامةِ »  .وفيها  « :الّذي رأيْتهُ يُشْ َدخُ رأسُهُ فر ُجلُ علّمهُ اللّه
اْلقُرآنَ  ،فنام عنهُ بِالّليْلِ  ،ولَ ْم يعْم ْل فيه بِالّنهَارِ  ،فُيفْع ُل بِه إل يوم اْلقِيامةِ »  .والدّارُ الول الت د َخ ْلتَ دارُ
شهَدا ِء  ،وأنا ِجبْريلُ  ،وهذا مِيكائيلُ  ،فارْفع رأسَك  ،فرفعتُ
عا ّمةِ الُؤمنيَ  ،وأمّا هذه الدّارُ فدَارُ ال ّ
ك عُمُرٌ
رأْسي  ،فإذا فوقي مِثلُ السّحابِ  ،قال :ذاكَ منلُكَ  ،قلتُ  :دَعان أدْ ُخلْ منل  ،قال  :إنّهُ بَقي لَ َ
لَم تَستكمِلْهُ  ،فَل ْو اسَْتكْملته  ،أتيت منْزِلَكَ » رواه البخاري .
شقّه  .قولهَ « :يتَدهْده » أي :
قوله َ « :يثْلَغ َرأْس ُه » وهو يالثاءِ الثلثة والغيِ العجمة  ،أي  :يشدخُ ُه ويَ ُ
يتدحرجُ  ،و « الكَلّوبُ » بفتح الكاف  ،وضم اللم الشددة  ،وهو معروف  .قوله  « :فيُشَرشِ ُر » أي :
ُيقَطّعُ  .قوله  « :ضوْضَوؤوا » وهو بضادين معجمتي  ،أي صاحوا  .قوله  « :في ْفغَرُ » هو بالفاءِ والغي
العجمة  ،أي  :يفتحُ  .قوله « :الرآةِ » هو بفتح اليم  ،أي  :النْظَر  .قوله  « :يُشّها » هو بفتح الياء
ض ٍة ُمعْتَ ّم ِة » هو بضم اليم وإسكان العي
وضم الاءِ الهملة والشي العجمة  ،أي  :يوقدها  ،قوله  « :روْ َ

وفتح التاء وتشديد اليم  ،أي  :وافي ِة النّبات طويلَته  .قَولُهُ  « :دوْ َح ٌة » وهي بفتح الدال  ،وإسكان الواو
حضُ » هو بفتح اليم وإسكان الا ِء الهملة وبالضّاد
وبالاءِ الهملة  :وهِي الشّج َر ُة الْكبيةُ  ،قولُهُ « :الَ ْ
صعُدا »  :بضم الصاد والعي  :أيْ :
العجمة  :و ُهوَ الّلبَنُ  .قولُهُ « :فَسَما بصرِي » أي  :ا ْرَتفَعَ  « .وَ ُ
مُ ْرَتفِعا « .وَالرّبابةُ »  :بفتح الراءِ وبالباءِ الوحدة مُكررة  ،وهي السّحابة .
 -261باب بيان ما يوز من الكذب
حُتهَا ف
ْإعْلَ ْم أ ّن الْكَذب ،وَإنْ كَانَ أصْلُ ُه مُحرّما ،فيَجُوزُ ف بعْض الحْوالِ بشرُوطٍ قد أوْضَ ْ
خَتصَرُ ذلك أنّ الكل َم وسيلةٌ إل القاصدِ َ ،فكُ ّل َم ْقصُودٍ مْمُو ٍد يُ ْمكِن تْصيلُ ُه ب َغيْر
كتاب« :الذْكارِ» ومُ ْ
حصِيلُ ذلك
ب فيه ،وإنْ لَ ْم يُمكِ ْن تصيله إلّ بالكذبِ جاز الْكذِبُ .ثُمّ إن كا َن تَ ْ
ب يَحْ ُر ُم الْكذِ ُ
اْلكَذِ ِ
ب واجِبا  ،فإذا ا ْختَفي مُسْل ٌم مِن ظالٍ
ب مُباحا  ،وإنْ كا َن واجِبا  ،كان الكَذِ ُ
القْصُو ِد مُباحا كَا َن الْكَذِ ُ
يريد قَتلَه  ،أوْ أ ْخذَ مالِه  ،وأخَفي مالَه  ،و ُسئِل إنسانٌ عنه  ،وجب الكَذبُ بإخفائِه  ،وكذا لو كانَ عِندهُ
وديعة  ،وأراد ظالِمٌ أخذَها ،وجب اْلكَذِبُ بإخفائها  ،والحْوطُ ف هذا كُلّه أ ْن ُيوَرّي  ،ومعْنَى الّتوْرِيةِ :
ظ  ،وبِالنّسْبةِ
أن ي ْقصِد بِعبا َرتِه َم ْقصُودا صَحيحا لْيسَ هو كاذِبا بالنّسّبةِ إَليْهِ  ،وإنْ كانَ كاذِبا ف ظاهِرِ اللّف ِ
إل ما يفهَم ُه الُخَاطَبُ وَل ْو تَركَ الّتوْرِيةَ وَأطْلَق عِبارةَ الكذِبِ  ،فليْس بِحرَامٍ ف هذا الَالِ .
وا ْستَد ّل الْعُلَماءُ بَوازِ الكَذِب ف هذا الَال بدِيث أمّ كُلْثومٍ رضي اللّه عْنهَا أنّها سَ ِم َعتْ رسول اللَْه
ب الّذي يُصل ُح بيْنَ النّاسِ  ،فينمِي َخيْرا أو يقولُ َخيْرا » متفقٌ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم يقولُ َ « :ليْس الكَذّا ُ
َ
عليه .
زاد مسلم ف رواية  « :قالت  :أمّ ُك ْلثُومٍ  :ولَم أسْمعْهُ يُرْ ّخصُ ف شَي ٍء مِمّا يقُو ُل النّاسُ إلّ ف
ثلثٍ َ :تعْن  :الَرْبَ  ،والصْلحَ بيْن النّاسِ  ،وحديثَ الرّجُ َل امْ َرَأتَهُ  ،وحديث ال ْرَأةِ زوْ َجهَا .
ث على التثّبت فيما يقوله ويكيه
 -262باب ال ّ
قال اللّه تعال  { :ول تقف ما ليس لك به علم } .
وقال تعال { :ما يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد } .

ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :كفي بالَرءِ كَذِبا أ ْن يُحَدّثَ
 -1547وعنْ أب هُريْرة رضي اللّه عنْهُ أنّ النبّ صَلّى ا ُ
ِبكُلّ ما سعِ » رواه مسلم .
حدِيثٍ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :منْ حدّث عنّي بِ َ
صلّى ا ُ
 -1548وعن سُرة رضي اللّه عنْهُ قال  :قال رسُولُ اللّه َ
يرَى أنّهُ كذِبٌ َ ،فهُو أح ُد الكَاذِبي » رواه مسلم .
ح إ ْن تَشب ْعتُ
 -1549وعنْ أساءَ رضي اللّه عنْها أن امْرأة قاَلتْ  :يا َرسُول اللّه إنّ ل ض ّرةَ فهل عَليّ جنا ٌ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :الُتشبّ ُع بِما لـم يُعْطَ كَلبِس َث ْوبَي زُورٍ
من زوجي غيْرَ الذي يُعطِين ؟ فقال النبّ صَلّى ا ُ
» متفقٌ عليه .
الُتشبّعُ  :هو الذي يُظهرُ الشّبع وليس بشبعان  ،ومعناها هُنا  :أنّ ُه يُظهرُ أنه حَصلَ له فضِيل ٌة وليْستْ حاصِلة
 « .ولبِس َثوْب زورٍ » أي  :ذِي زُورٍ  ،وهو الذي ي َزوّ ُر على النّاس  ،بأن َيتَ َزيّى بِزيّ أهل الزّه ِد أو العِلم
س وليْس هو ِبتِلك الصّفةِ  ،وقيل َغيْرُ ذلك واللّه أعلم .
أو الثرْوةِ  ،ليغْت ّر بِهِ النّا ُ

 -263باب بيان غلظ تري شهادة الزور
قال اللّه تعال { :واجتنبوا قول الزور}.
قال اللّه تعال { :ول تقف ما ليس لك به علم }
وقال تعال  { :ما يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد }
وقال تعال { :إن ربك لبالرصاد }
وقال تعال { :والذين ل يشهدون الزور }
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أل أُنبّئكُم بأكب
صلّى ا ُ
 -1550وعن أب بكْرةَ رضي اللّه عَنْهُ قال  :قالَ رسولُ اللّه َ
ق الوالِديْ ِن » وكان ُمّتكِئا فَجلَس  ،فقال
الكَبائِر ؟ قُلنَا  :بَلَى يا رسول اللّهِ  .قَالَ  « :الشراكُ باللّه  ،و ُعقُو ُ
 « :أل وَقوْلُ الزّورِ  ،وشهادةُ الزورِ » فما زال ُيكَرّ ُرهَا حت قلنا َ :لْيتَهُ سكَت  .متفق عليه .
 -264باب تري لَعْن إنسان بعَينه أو دابة
 -1551عن أب زْي ٍد ثابتِ ب ِن الضّحاكِ النصاريّ رضي اللّه عن ُه  ،وهو من أهْل بيْعةِ الرّضوانِ قال  :قَالَ
ي بِمّلةٍ غيْ ٍر السْلمِ كاذبا ُمَتعَمّدا ،فهُو كما قَالَ ،
ل عََليْهِ وسَلّم  « :من حَلَف عَلى يِ ٍ
صلّى ا ُ
رسُولُ اللّهِ َ
ومنْ َقتَل نَفس ُه بشي ٍء  ،عُذّب بِ ِه يوْم القِيامةِ  ،وَليْس على رجُ ٍل نَذْرٌ فِيما ل يَملِكهُ  ،ولعنُ ا ُل ْؤمِنِ َك َقتْلِ ِه »
متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ل ينْبغِي ِلصِدّي ٍق أنْ
صلّى ا ُ
 -1552وعنْ أب هُريْرةَ رضي اللّه عنهُ أنّ رسُول اللّه َ
يكُونَ َلعّانا » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل يكُونُ الّلعّانُون
 -1553وعنْ أب الدّردَاءِ رضي اللّه َعنْهُ قال  :قالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
شُفعَاءَ  ،ول ُشهَدَا َء ي ْومَ القِيا َمةِ » رواه مسلم .

ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل تَلعنُوا
 -1554وعَ ْن سَمُ َر َة بْنِ ُجنْدُبٍ رضي اللّه عنْهُ قالَ  :قالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
بلعنةِ اللّه  ،ول بِغضبِهِ  ،ول بِالنّا ِر » رواه أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :ليْس الؤمِنُ
 -1555وعن ابن مسعودٍ رضي اللّه عنهُ قال  :قال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
بِال ّطعّانِ  ،ول الّلعّا ِن ول الفَا ِحشِ  ،ول البذِيّ » رواه الترمذي وقالَ  :حديثٌ حسنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  :إ ّن العبْد إذا لَع َن
 -1556وعنْ أب الدّرْداءِ رضي اللّه عنهُ قال  :قال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
َشيْئا  ،صعِدتِ الّلعْنةُ إل السّماء  ،فُتغَْل ُق أبْوابُ السّماءِ دُونَها  ،ثُ ّم تَهبِطُ إل ال ْرضِ  ،فتُغلَ ُق أبوابُها دُونَها ،
ثّ ّم تَأخُذُ يينا وشِمال  ،فإذا ْل تَجِدْ مساغا رجعت إل الذي ُلعِنَ  ،فإنْ كان أهلً لِذلك  ،وإلّ رجعتْ إل
قائِلِها » رواه أبو داود .
ل عََليْهِ وسَلّم ف بعضِ
صلّى ا ُ
 -1557وع ْن عِمْرَانَ بنِ الُصيْنِ رضي اللّه عْنهُما قال  :بينَما رسُولُ اللّه َ
ل عََليْ ِه وسَلّم
صلّى ا ُ
أ ْسفَا ِرهِ  ،وامرَأٌة مِ َن النصا ِر عَلى نَاَقةٍ  ،فضجِرَتْ َفَلعََنْتهَا  ،فَسمع ذلكَ َرسُولُ اللّهِ َ
فقالَ  « :خُذوا ما عليها ودعُوها  ،فإنّها ملعُوَنةٌُ » قا َل عِمرَانُ  :ف َكَأنّي أرَاهَا النَ تشي ف النّاسِ ما يع ِرضُ
لَا أحدٌ  .رواه مسلم .
 -1558وعن أب ب ّر َزةَ نَضَل َة بْ ِن عُبيْدٍ السل ِميّ رضي اللّه عنْهُ قال  :بينما جاريةٌ على ناَقةٍ علَيها بع ُ
ض
ل عََليْ ِه وسَلّم وتَضايَقَ ب ُم الَبلُ  ،فقالتْ  :حَلْ  ،الّلهُم العنْها فقال
متَاع ال َق ْومِ  ،إ ْذ َبصُرَتْ بالنبّ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل تُصا ِحبْنا نَاَق ٌة عليها لعْن ٌة » رواه مسلم .
النبّ صَلّى ا ُ
قوله  « :حلْ » بفتح الاءِ الُهملةِ  ،وإسكان اللّم  ،وهَي كلِمةٌ لزَ ْج ِر البلِ.
ستَشْك ُل معْنَاهُ  ،وَل إشْكال فيه  ،بل الُرادُ النّهيُ أنْ تُصا ِحَبهُ ُم تِلك النّاَقةُ ،
واعْلَم أنًّ هذا الديث قد يُ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم بلْ ُكلّ ذلك وَما سوَاهُ
صحْبةِ النب صَلّى ا ُ
حهَا وَرُكُوبِها ف َغيْرِ ُ
وليس فيه ن ٌي عن بْيعِها و َذبْ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم بِها  ،لنّ ه ِذ ِه التّصرّفاتِ كُّلهَا
م َن التّصرّفاتِ جائِ ٌز ل منْع ِمنْه  ،إلّ مِنْ مُصاحَبتِهِ صَلّى ا ُ
كانتْ جائزة فمُنع بْعضٌ ِمنْها  ،فَبقِي الباقِي على ما كَانَ  .واللّه أعْلَمُ.

 -265باب جواز لَعْن بعض أصحاب العاصي غي ا ُلعَيّنِي
ستَوصِل َة » وأنّهُ قال« :
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :لعَنَ اللّه الوَاصَِل َة والُ ْ
َوثَبت ف الصّحي ِح أن رسُول اللّه صَلّى ا ُ
صوّرين  ،وأنّه قال  « :لعنَ اللّه مَ ْن غَيّر منارَ الرْض » أيْ  :حُدُودها ،
لعَنَ اللّه آكِلَ الرّبا » وأنّهُ َلعَ َن الُ َ
وأنّهُ قال « :لَعنَ اللّه السّا ِرقَ يَس ِرقُ البيضَة » وأنهُ قال « :لَعنَ اللّه مَنْ لعن والِديْ ِه » « وََلعَنَ اللّه مَنْ ذبح
ي»
لِغيْرِ اللّه » وأنهُ قال  « :منْ أ ْحدَثَ فِيها حدثا أوْ آوى مدِثا  ،فَعليّهِ َل ْعَنةُ اللّهِ واللِئ َكةِ والنّاسِ أجْمعِ َ
ب وأنّه
وأنّهُ قالَ  « :الّلهُ ّم العنْ ِرعْلً ،وذَكوانَ َوعُصّي َة  ،عصَوا اللّه و َرسُولَهُ » وَه ِذ ِه ثلثُ قبائِل مِ َن العَرَ ِ
ي مِنَ الرّجا ِل بِالنّساءِ ،
قال « :لَعنَ اللّه اليهو َد اتَذُوا قُبو َر أنبيَائِهم مسَاجِ َد » وأنّهُ « لَعن الُتشبهِ َ
شّبهَاتِ مِ َن النّسَاءِ بالرّجالِ » .
والت َ
ضهَا ف صحيحي البخاري ومسل ٍم  ،وبعْضُها ف أح ِدهِمَا  ،وإنّما
وَجَمي ُع ه ِذهِ اللفاظِ ف الصحي ِح  ،ب ْع ُ
ت الختصَار بِالشارةِ إلْيهَا  ،وسأذك ُر مُعظَ َمهَا ف أبوابا مِنْ هذا الكتاب  ،إن شاءَ اللّه تعال .
قَصدْ ُ
 -266باب تري سَبّ السلم بغي حقّ
قال اللّه تعال { :والذين يؤذون الؤمني والؤمنات بغي ما اكتسبوا فقد احتملوا بتانا وإثا مبينا } .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :سِباب الُسِْلمِ
 -1559وع ِن ابنِ مَسعودٍ رضي اللّه عَنهُ قال  :قال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
فُسوقٌ  ،وِقتَالُهُ ُكفْرٌ » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقولُ  « :ل يَرمي رجُلٌ
 -1560وعنْ أب ذرّ رضي اللّه عنْهُ أنّهُ سِع رسُول اللّه صَلّى ا ُ
ل بِالفِسْقِ أو الكُفْرِ  ،إلّ ارتدت علي ِه  ،إنْ ْل يَكُن صا ِحبُهُ كذلكَ » رواه البخاريّ .
َر ُج ً
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :ا ُلتَسابا ِن مَا قَال َفعَلى
 -1561وعنْ أب هُرَيرةَ رضي اللّه عنْهُ أنّ رسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
البَادِي ِمْنهُما حتّى يَ ْعتَدِي الظلُومُ » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم بِرجُلٍ قَدْ شَرِب قالَ  « :اضربُوهُ » قال أبو ُه َريْرَة :
 -1562وعنهُ قالَ  :أُتَ النبّ صَلّى ا ُ
ب بثوبهِ  ،فَلمّا انصَرفَ  ،قال بعض القَوم  :أخزاكَ اللّه  ،قال
ب بِنعْلِه  ،والضّارِ ُ
ب بِي ِدهِ  ،والضّار ُ
َف ِمنّا الضّار ُ
 « :ل تقُولُوا هذا  ،ل ُتعِينُوا عليهِ الشّيطَانَ » رواه البخاري .

ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :من قَذَف مْلُوكَ ُه بِالزّنا يُقا ُم عليهٍ
س ْعتُ رسُول اللّه صَلّى ا ُ
 -1563وعنْهُ قالَ ِ :
الَ ّد يومَ القِيامَةِ  ،إ ّل أنْ َيكُونَ كما قالَ » متف ٌق عليه .
 -267باب تري سَبّ الموات بغي ح ّق ومصلحة شرعية
هي التحذير من القتداء به ف بدعته وفسقه ونو ذلك فيه الية والحاديث السابقة ف الباب قبله.
سبّوا المواتَ،
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل تَ ُ
 -1564وعن عائِشةَ رضي اللّه عنها قالتْ  :قال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
فَإّنهُمْ قد أ ْفضَوْا إل ما قَدّموا » رواه البخاري .
 -268باب النهي عن اليذاء
قال اللّه تعال { :والذين يؤذون الؤمني والؤمنات بغي ما اكتسبوا فقد احتملوا بتانا وإثا مبينا } .
ل عََليْ ِه وسَلّم:
 -1565وع ْن عبدِ اللّه ب ِن عَمرو بن العاص رضي اللّه عْنهُمَا قالَ  :قال َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
« الُسْلِمُ م ْن سَِلمَ الُسِْلمُو َن مِنْ لِسَانِ ِه وي ِدهِ  ،وا ُلهَاجِرُ م ْن هَجَر ما َنهَى اللّه عنْهُ » متف ٌق عليه .
ح عن النّا ِر  ،ويَدْخَل
ل عََليْهِ وسَلّم  « :مَنْ أحبّ أن يُ َزحْز َ
 -1566وعنهُ قالَ  :قال رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
حبّ أ ْن ُيؤْتَي إليْ ِه » رواه مسلم .
ل والَي ْومِ ال ِخرِ  ،وَْليَأتِ إل النّاسِ الذي يُ ِ
الّنةَ  ،فلتَأتِ ِه منِّيتُهُ و ُه َو يُؤمِنُ با ِ
ث طويلٍ سب َق ف باب طاعةِ وُل ِة المُورِ .
وهُو ب ْعضُ حَدي ٍ
 -269باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر
قال اللّه تعال { :إنا الؤمنون إخوة } .
وقال تعال { :أذلة على الؤمني أعزة على الكافرين } .
وقال تعال { :ممد َرسُول ال ّلهِ ،والذين معه أشداء على الكفار رحاء بينهم } .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ل تَبا َغضُوا  ،ول تاسدُوا ،و َل
 -1567وع ْن أنسٍ رضي اللّه عَنهُ أنّ النبّ صَلّى ا ُ
جرَ أخَاه فَوقَ ثلثٍ »متفقٌ عليه .
حلّ لِمُسِْل ٍم أنْ يهْ ُ
تَدابَرُوا  ،ول َتقَاطعُوا  ،وَكُونُوا عِبادَ اللّ ِه إخوانا  ،ول يَ ِ

ب الَّن ِة َي ْومَ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال ُ « :ت ْفتَ ُح أبْوا ُ
 -1568وعنْ أب هُ َريْ َرةَ رضي اللّ ُه َعنْهُ أنّ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
ل كانَت بيْنهُ وَبيْنَ أخي ِه شَحْناءُ فيقالُ :
الثَنيْ ِن وَي ْومَ الَمِيس َ ،فيُ ْغفَرُ ِلكُ ّل عبْ ٍد ل يُشْ ِركُ بِاللّ ِه شَيئا  ،إلّ ر ُج ً
أنْظِرُوا هذيْنِ حتّى يصطَلِحا  ،أنْظِرُوا ه َذيْنِ حتّى يَصطَلِحا  » ،رواه مسلم .
س وَاثَنيْنِ » وذَكَر ْن َوهُ .
ض العْمالُ ف كُ ّل يومِ خَمي ٍ
وف روايةٍ له ُ « :تعْ َر ُ
 -270باب تري السد
هو تن زوال نعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا
قال اللّه تعال { :أم يسدون الناس على ما آتاهم اللّه من فضله } .
وفيه حديث أنس السابق ف الباب قبله (انظر الديث رقم . )1564
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :إيّاكُ ْم والسدَ  ،فإنّ
 -1569وعَنْ أب هُرَيرة رضي اللّه عنْهُ أنّ النبّ صَلّى ا ُ
شبَ » رواه أبو داود .
الس َد يأكُلُ السناتِ كَما َتأْكُ ُل النًا ُر الطبَ  ،أوْ قال العُ ْ
 -271باب النهي عن التجسّس
والتسمّع لكَلم مَن يكره استما ُعهُ
قال اللّه تعال { :ول تسسوا } .
وقال تعال { :والذين يؤذون الؤمني والؤمنات بغي ما اكتسبوا فقد احتملوا بتانا وإثا مبينا } .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إيًاكُمْ والظّنّ  ،فإن
صلّى ا ُ
 -1570وعنْ أب هُريْرةَ رضي اللّه عنهُ أنّ رسُول اللّه َ
ب الدِيثَ  ،ول تَسّسُوا  ،ول تَجسّسُوا ول تنافَسُوا ول تَاسَدُوا  ،ول تَبا َغضُوا ،ول تَدابَروُا ،
الظّنّ أكذ ُ
وكُونُوا عِباد اللّهِ إخْوانا كَما أمر ُكمْ  .الُسِْلمُ أخُو الُسِْلمِ  ،ل يظلِمُهُ  ،ول يذُلُهُ ول يْق ُر ُه  ،التّقوى ههُنا ،
التّقوَى ههُنا » ويُشي إل صَ ْدرِه « بِحْسبِ امري ٍء مِن الشّرّ أن ْيقِر أخاهُ السِلم  ،كُلّ الُسلمِ على الُسْلِمِ
صوَرِكُ ْم  ،وأعمالكم ولك ْن َينْظُرُ إل
حرَامٌ  :دمُ ُه  ،وعِرْضُهُ  ،ومَالُه ،إنّ اللّه ل َينْظُرُ إل أجْسادِكُمْ ،وَل إل ُ
ُقلُوبِكُمْ».

وف رواية  « :ل تَحاسَدُوا  ،وَل تَبَا َغضُوا  ،وَل تَجَسّسُوا ول تَسّسُوا ول َتنَاجشُوا وكُونُوا ِعبَادَ اللّهِ
إ ْخوَانا » .
وف روايةٍ  « :ل َتقَا َطعُوا  ،وَل تَدَابَرُوا  ،وَل َتبَاغَضُوا ول تَاسدُوا  ،وَكُونُوا ِعبَادَ اللّهِ إ ْخوَانا » .
ضكُ ِم على بيع َب ْعضٍ » .
وف رواية  « :ل َتهَاجَروا وَل َيبِ ْع َبعْ ُ
رواه مسلم  :بكلّ هذه الروايات  ،وروى البخاري أكثَرَها .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :إنّكَ إن
 -1571وعَ ْن ُمعَاويةَ رضي اللّه عنْهُ قالَ  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ت أ ْن تُفسِدَهُ َم » حديثٌ صحيح.
ت الُسْلِميَ أفسَ ْدَتهُمْ  ،أوْ كِدْ َ
اتّب ْعتَ عَوْرا ِ
رواهُ أبو داود بإسناد صحيح.
حَيتُهُ خَمرا  ،فقالَ :
 -1572وع ِن ابنِ مسعودٍ رضي اللّه َعنْ ُه أنّهُ ُأِتىَ ِبرَجُلٍ فَقيلَ لَهُ  :هذَا فُلنٌ َتقْطُرُ ِل ْ
سسِ  ،ولكِنْ إن يظهَرْ َلنَا شَيءٌ  ،نَأخُ ْذ بِهِ  ،حَديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ .
إنّا قَ ْد نُهينَا ع ِن التّجَ ّ
رواه أبو داود بإسْنا ٍد عَلى شَرْطِ البخاري ومسلمٍ .
 -272باب النهي عن سوء الظ ّن بالسلمي من غي ضرورة
قال اللّه تعال { :يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيا من الظن إن بعض الظن إث } .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :إيّاكُ ْم وَالظًّنّ  ،فإنّ
صلّى ا ُ
 -1573وعنْ أب هُرَيرةَ رضي اللّه عنْهُ أنّ َرسُول اللّه َ
ب الَدِيثِ » متفقٌ عليه .
الظّنّ أكذَ ُ
 -273باب تري احتقار السلمي
قال اللّه تعال { :يا أيها الذين آمنوا ل يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيا منهم ،ول نساء من
نساء عسى أن يكن خيا منهن ،ول تلمزوا أنفسكم ،ول تَنَاَبزُوا باللقاب؛ بئس السم الفسوق بعد
اليان ،ومن ل يتب فأولئك هم الظالون } .

وقال تعال { :ويل لكل هزة لزة } .
سبِ امْرِي ٍء مِنَ
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ « ِبحَ ْ
صلّى ا ُ
 -1574وعنْ أب هُرَيرة رضي اللّه َعنْهُ أنّ َرسُولَ اللّهِ َ
الشّ ّر أن ْيقِرَ أخَاهُ الُسِْلمَ » رواه مسلم  ،وقد سبق قرِيبا بطوله .
لنّةَ منْ كَانَ
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :ل يَ ْدخُ ُل ا َ
 -1575وعَن ابْنِ مسعُودٍ رضي اللّه عنهُ  ،عن النب صَلّى ا ُ
سَنةً  ،فقال :
ب أنْ َيكُو َن َثوْبُهُ حَسنا  ،وَنعْلُهُ حَ َ
ح ّ
ف قَ ْلبِ ِه ِمْثقَالُ ذَ ّر ٍة مِنْ ِكبْرٍ َ » ،فقَالَ َرجُ ٌل  :إنّ الرّجُ َل يُ ِ
ط النّاسِ » رواه مسلم .
ب الَمَال  ،الكِبْ ُر بَ َط ُر الَقّ  ،وغَمْ ُ
ح ّ
« إنّ اللّه جَمِي ٌل يُ ِ
َو َم ْعنَى « بطر الَقّ »  :دَفْعه  « ،وغَمْ ُطهُم »  :ا ْحِتقَارهُمْ  ،وقَ ْد َسبَ َق بيانُهُ أوْضَح مِ ْن هَذا ف باب الكِبِ .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :قالَ رَجُلٌ
ب بن عبدِ اللّه رضي اللّه عنهُ قالَ  :قالَ رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -1576وعن ُجنْدُ ِ
 :واللّ ِه ل َي ْغفِرُ اللّه لفُلنٍ َ ،فقَالَ اللّه عَ ّز وَ َجلّ  :مَنْ ذا الّذِي َيتَأَلّى عليّ أنْ ل أغفِرَ لفُلنٍ إنّي قَد غَفَرْتُ
ك » رواه مسلم .
لَهُ ً ،وَأَ ْحبَ ْطتُ عمَلَ َ
 -274باب النهي عن إظهار الشماتة بالسلم
قال اللّه تعال { :إنا الؤمنون إخوة } .
وقال تعال { :إن الذين يبون أن تشيع الفاحشة ف الذين آمنوا لم عذاب أليم ف الدنيا والخرة } .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :ل تُ ْظ ِهرِ
 -1577وع ْن وَاثِلةَ ب ِن ال ْسقَعِ رضي اللّه عنْهُ قالَ  :قال رسُولُ اللّهِ َ
ك » رواه الترمذي وقال  :حديث حسنٌ .
الشّمَاتَة لخيك فَيْحْهُ اللّ ُه وَيبتَلِي َ
سسِ ُ « :كلّ الُسِْلمِ على الُسْلِمِ حرَامٌ » الديث .
وف الباب حديثُ أب هريرةَ السابقُ ف باب التّجَ ّ
 -275باب تري ال ّطعْن ف النساب الثابتة ف ظاهر الشرع
قال اللّه تعال { :والذين يؤذون الؤمني والؤمنات بغي ما اكتسبوا فقد احتملوا بتانا وإثا مبينا } .

ل عََليْ ِه وسَلّم  « :اثَْنتَان ف النّاسِ
َ -1578وعَنْ أب هُ َرْي َرةَ رضي اللّه َعنْهُ قالَ  :قَالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ب  ،والّنيَاحةُ على الّيت » رواه مسلم .
هُمَا ِبهِم ُكفْرٌ  :ال ّطعْنُ ف النّسَ ِ
 -276باب النهي عن الغش والِداع
قال اللّه تعال { :والذين يؤذون الؤمني والؤمنات بغي ما اكتسبوا فقد احتملوا بتانا وإثا مبينا } .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :منْ حَ َل عََلْينَا
صلّى ا ُ
َ -1579وعَنْ أب هُرَيرةَ رضي اللّه عَنه أنّ َرسُولَ اللّهِ َ
شنَا َ ،فَلْيسَ ِمنّا » رواه مسلم .
السّلحَ َ ،فَلْيسَ ِمنّا  ،ومَ ْن غَ ّ
صبْ َر ِة طَعامٍ  ،فَأ ْدخَ َل يدهُ فيها  ،فَناَلتْ أصَابِعُ ُه
ل عََليْهِ وسَلّم م ّر عَلى ُ
وف روايةٍ لَه أنّ َرسُول اللّه صَلّى ا ُ
بََللً َ ،فقَالَ  :مَا هَذَا يا صَا ِحبَ ال ّطعَامِ ؟ » قَالَ أصَابتْهُ السّمَا ُء يَا َرسُولَ اللّه قَالَ « :أفَل جَع ْلتَه َف ْوقَ ال ّطعَامِ
شنَا َفَلْيسَ ِمنّا » .
َحتّى يَراهُ النّاس  ،مَ ْن غَ ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :ل َتنَاجشُوا » متف ٌق عليه .
َ -1580و َعنْهُ أنّ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
جشِ  .متف ٌق عليه.
ل عََليْ ِه وسَلّم َنهَى عن النّ َ
َ -1581وعَ ْن ابنِ عُمر رضي اللّه َعْنهُمَا  ،أنّ النبّ صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم أنّ ُه يُخْدعُ ف البُيُوعِ ؟ َفقَالَ َرسُولُ اللّهِ
 -1582و َعنْهُ قَالَ  :ذَ َكرَ رَ ُجلٌ لِ َرسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :منْ باَي ْعتَ َ ،فقُلْ ل خِلَبةَ » متفقٌ عليه .
َ
« الِلبةُ » با ٍء معجمةٍ مكسورة  ،وباءٍ موحدة  :وهي الدِيعةُ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ َخبّب َزوْجَة
َ -1583وعَنْ أب هُ َرْي َرةَ رضي اللّه عَنهُ قَال  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
س ِمنّا » رواهُ أبو داود .
امْرِيءٍ  ،أ ْو مْلُوكَهُ  ،فََلْي َ
« خبب » با ٍء معجمة  ،ث باءٍ موحدة مكررة  :أيْ  :أفس َدهُ وخدعَهُ .

 -277باب تري الغَدر
قال اللّه تعال { :يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } .
وقال تعال { :وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولً } .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ « :
صلّى ا ُ
 -1584وعَ ْن عبْدِ اللّ ِه بْ ِن عَمْرو بْ ِن العاص رضي اللّه َعْنهُمَا أنّ رسُولَ اللّه َ
أرْب ٌع مَنْ كُنّ فيهِ  ،كا َن ُمنَافِقا خالصا َ ،ومَ ْن كانتْ فيه َخصَْل ٌة ِمنْهُنّ  ،كانَ فِيهِ َخصَْل ٌة مِ َن النّفاقِ حتّى
يدعها  :إذا أؤتِنَ خانَ  ،وإذا حدّثَ كَذَب  ،وإذا عاهَدَ غَدَر  ،وإذا خَاصَم فَجر »  .متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم« :
صلّى ا ُ
سعُودٍ  ،واب ِن عُمرَ  ،وأنسٍ رضي اللّه عنهُمْ قَالُوا  :قَالَ النبّ َ
 -1585وعن ابن م ْ
ِلكُ ّل غَادِرٍ ِلوَا ٌء ي ْومَ القِيامةِ ُ ،يقَالُ  :ه ِذ ِه غَدْ َرةُ فُلنٍ » متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم قَال ِ :لكُ ّل غَا ِدرٍ لِوا ٌء عِندَ
صلّى ا ُ
َ -1586وعَنْ أب َسعِي ٍد الُدْرِي رضي اللّه عَنهُ أ ّن النب َ
إ ْستِه َي ْو َم القِيامةِ يُرْفَعُ لَ ُه بِقدْرِ غدْ ِر ِه  ،أل ول غَادر أعْظ ُم غَدْرا مِ ْن أمي عا ّمةٍ » رواه مسلم .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال  :قَالَ اللّه تعال ثَلَث ٌة أنا
 -1587وعنْ أب هُرَيرةَ رضي اللّه عنهُ عن النب َ
َخصْ ُمهُ ْم ي ْومَ ال ِقيَا َمةِ َ :رجُلٌ أعطَى ب ثُ ْم غَدَرَ  ،وَرجُ ٌل باع حُرا فأَكل ثنَهُ  ،ورجُ ٌل استَأجرَ أجِيا ،
فَا ْسَتوْف مِنهُ  ،ولَ ْم ُيعْطِهِ أجْ َر ُه » رواه البخاري .
 -278باب النهي عن ال ّن بالعطية ونوها
قال اللّه تعال { :يا أيها الذين آمنوا ل تبطلوا صدقاتكم بالن والذى } .
وقال تعال  { :الذين ينفقون أموالم ف سبيل اللّه ث ل يتبعون ما أنفقوا منا ول أذى } .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :ثَلث ٌة ل يُكلّ ُمهُمْ اللّه ي ْومَ
صلّى ا ُ
 -1588وعنْ أب ذَرّ رضي اللّه عنهُ عنِ النبّ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم
القيام ِة  ،ول َينْظُ ُر إلْيهِمْ  ،ول ُيزَكّيهِ ْم َولُ ْم عذابٌ أليمٌ » قال  :فَقرأها رسولُ اللّه صَلّى ا ُ
ث مَرّاتٍ  .قال أبو ذرّ  :خَابُوا وخَسِروا م ْن هُمْ يا رسولَ اللّه  ،قال الُسبِلُ  ،وا َلنّانُ ،وا ُلْنفِقُ سلعتهُ
ثَل َ
ب » رواه مسلم .
ف الكَاذ ِ
بالِل ِ
خيَلءِ.
وف روايةٍ له  « :السب ُل إزارهُ » يعْن  :السْبِلُ إزَارهُ وثَ ْوبَهُ أسفَ َل مِ ِن ال َكعَْبيْنِ لل ُ

 -279باب النهي عن الفتخار والبغي
قال اللّه تعال { :فل تزكوا أنفسكم هو أعلم بن اتقى } .
وقال تعال{:إنا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون ف الرض بغي الق،أولئك لم عذاب أليم}.
ل عََليْهِ وسَلّم  « :إن اللّه تَعال
صلّى ا ُ
 -1589وعَ ْن عِياض بْنِ حار رضي اللّه عنْهُ قَال قَال رسُولُ اللّهِ َ
أوْحَى إلّ أن تواضعُوا حَت ل يبْ ِغيَ أحَدٌ على أح ٍد  ،ول يفْخرَ أحدٌ على أح ٍد » رواه مسلم .
قال أهلُ اللغةِ  :البَغيُ  :الّتعَدّي والستِطالةُ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :إذا قال الرّجُلُ :
صلّى ا ُ
 -1590وعن أب هُريرةَ رضي اللّه عنْهُ أنّ رسُول اللّه َ
ك النّاسُ  ،فهُو أهَْل ُكهُ ْم » رواه مسلم .
هلَ َ
شهُورةُ  « :أهْل ُكهُمْ » بِرف ِع الكافِ  ،و ُروِي ِبنَصبِهَا .وهذا النّهي لنْ قالَ ذلكَ عجْبا بِنفْسِهِ ،
الرّوايةُ ال ْ
وتصاغُرا للناسِ  ،وا ْرتِفاعا عَليْهمْ  ،فهَذَا هُو الرام  ،وأما منْ قالهُ لا يرى ف الناس مِن ن ْقصٍ ف أمْر
ديِنهِم  ،وقَال ُه تَحزّنا عَلْيهِمْ  ،وعلى الدّي ِن  ،فل بأس ب ِه َ .هكَذا فَسّرهُ العُلما ُء وفصّلوهُ  ،ومِمنْ قالَه مِنَ
ك اب ُن أنسٍ ،والَطّابّ ،والميدِيّ وآخرونَ  ،وقد أوْضَحْته ف كتاب « الذْكَارِ » .
الئم ِة العْلم  :مال ُ
 -280باب تري الجران بي السلمي فوق ثلثة أيام
إل لبدعة ف الهجور أو تظاهرٍ بفسقٍ أو نو ذلك
قال اللّه تعال { :إنا الؤمنون إخوة فأصلحوا بي أخويكم } .
وقال تعال { :ول تعاونوا على الث والعدوان } .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل َتقَا َطعُوا  ،ول تَدابروا
 -1591وع ْن أَنسٍ رضي اللّه عنهُ قال  :قال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
جرَ أخَاهُ فَوقَ ثَلثٍ » متفقٌ
 ،ول تباغضُوا  ،ول تاسدُوا  ،وكُونُوا عِبادَ اللّهِ إخْوانا  .ول يِ ّل لُسِْل ٍم أنْ يهْ ُ
عليه .

ل عََليْهِ وسَلّم قَال  « :ل يِ ّل لُسْلِ ٍم أ ْن
 -1592وعنْ أب أيوبَ رضي اللّه عنْ ُه أنّ رسُول اللّه صَلّى ا ُ
جرَ أخَا ُه ف ْوقَ ثَلثِ لَيالٍ  :يلَتقِيانِ  ،فيُع ِرضُ هذا ويُع ِرضُ هذا  ،و َخيْ ُرهُما الّذِي يبْدأ بالسّلمِ » متفقٌ
َيهْ ُ
عليه .
ض العْمالُ ف
ل عََليْ ِه وسَلّم ُ « :تعْر ُ
 -1593وعنْ أب هُريرةَ رضي اللّه عنْه قَال  :قَال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
كُلّ اثني وخَميس  ،فيغفِر اللّه ِلكُلّ امْري ٍء ل يُشْ ِركُ بِاللّهِ شَيْئا  ،إل امْرءًا كَاَنتْ بْينَهُ وبيْنَ أخِي ِه شَحْناءُ ،
فيقُو ُل  :اتْرُكُوا هذَينِ حتّى يصْطلِحا » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقُولُ  « :إنّ الشّيْطَانَ
س ْعتُ رسُول اللّه صَلّى ا ُ
 -1594وعَنْ جابرٍ رضي اللّه عنْهُ قَال ِ :
حرِيشِ بيْنهم » رواه مسلم .
ب ولكِن ف التّ ْ
س أنْ َي ْعبُدهُ الُصلّون ف جَزيرةِ العر ِ
َقدْ يئ َ
« التَحْرِيشُ » الفسا ُد وتغييُ ُقلُوبِهم وَتقَاطُعُهم .
ل عََليْ ِه وسَلّم « ل يِ ّل لسْلِمٍ أنْ
 -1595وعنْ أب هريرة رضي اللّه َعنْه قَال  :قال رسول اللّه صَلّى ا ُ
ق ثلثٍ فمات دخَل النَار » .
جرَ أخَاه ف ْوقَ ثَلثٍ  ،فمنْ هَجر َف ْو َ
يهْ ُ
رواهُ أبو داود بإسْنادٍ على شرْطِ البخاري .
 -1596وعَنْ أب خرَاشٍ حدْ َردِ بن أب حدْر ٍد السْلمي  ،ويُقَالُ السّلمي الصّحابِي رضي اللّه َعنْهُ أنّ ُه
ل عََليْهِ وسَلّم يقُولُ  « :منْ هَجر أخا ُه َسَنةً َفهُو كَسفْكِ دمِهِ » .رواه أبو داود بإسناد
سَ ِم َع النب صَلّى ا ُ
صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :ل َيحِ ّل ُل ْؤمِنٍ أ ْن
صلّى ا ُ
 -1597وعنْ أب هُ َريْرةَ رضي اللّه َعنْهُ أنًّ رسُولَ اللّهِ َ
ت بِ ِه ثَلثٌ َ ،ف ْليَ ْلقَهُ  ،وْليُسَلّ ْم عََليْهِ  ،فَإن رَ ّد عليهِ السّلم ،فقَ ِد ا ْشتَرَكَا ف
ج َر ُم ْؤمِنا َف ْوقَ ثَلثٍ  ،فَإنْ مرّ ْ
يهْ ُ
ج الُسلّ ُم مٍن الجْرةِ».
الجْرِ  ،وإنْ لَ ْم يَ ُر ّد عََليْهِ َ ،فقَدْ با َء بالثِ  ،و َخرَ َ
ج َرةُ للّ ِه تَعال فََليْس مِنْ هذَا ف شيءٍ .
رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسن  .قال أبو داود  :إذا كَاَنتِ ال ْ
 -281باب النهي عن تناجي اثني دو َن الثالث

بغي إذنه إل لاجةٍ وهو أن تيحدثا بلسا ٍن ل يفهمه
قال اللّه تعال { :إنا النجوى من الشيطان } .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :إذا كَانُوا ثَلَثةً ،فَل
صلّى ا ُ
 -1598وعن ابْنِ عُمَرَ رضي اللّه عْنهُمَا أنّ رسُولَ اللّهِ َ
َيَتنَاجَى اْثنَانِ دُو َن الثّاِلثِ » متفقٌ عليه .
ورواه أبو داود وَزاد  :قَا َل أبُو صال ُ :ق ْلتُ لبْ ِن عُمرَ  :فأربعة ؟ قَالَ  :ل يض ّركَ».
ت أنَا وَابْ ُن عُم َر عِند دارِ خالِ ِد بن عُقَبةَ الت
ورواه مالك ف « الُوطأ »  :ع ْن عبْدِ اللّهِ بنِ دِينَارٍ قَالَ ُ :كنْ ُ
ف السّوقِ  ،فَجاءَ ر ُج ٌل يُري ُد أنْ ُينَا ِجيَهُ  ،وَليْس مع اب ِن عُمر أحَ ٌد َغيْري ،فَدعا ابنُ عُمرَ ر ُجلً آخر حتّى
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
ُكنّا أ ْرَب َعةً  ،فقال ل وللرّجُ ِل الثّاِلثِ الّذي دَعا  :ا ْستَأخِرا َشيْئا  ،فإنّي سَ ِم ْعتُ رسُولَ اللّه َ
وسَلّم َيقُولُ  « :ل َيتَنَاجَى اثْنَانِ دونَ وَاحدٍ » .
ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :إذا ُكْنتُمْ ثَلثة ،فَل
صلّى ا ُ
سعُودٍ رضي اللّه عن ُه أنّ رسُولَ اللّهِ َ
 -1599وَعن ابنِ م ْ
ك يُح ِزنُهُ » متفقٌ عليه.
َيَتنَاجى اْثنَانِ دُونَ الخَرِ حتّى ْتتَلِطُوا بالنّاسِ  ،مِنْ أجْل أنّ ذَل َ
 -282باب النهي عن تعذيب العَبْد والدابة
والرأة والولد بغي سبب شرعي أو زائد على قدر الدب
قال اللّه تعال { :وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والساكي والار ذي القرب والار النب
والصاحب بالنب وابن السبيل وما ملكت أيانكم؛ إن اللّه ل يب من كان متا ًل فخورا } .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :عُذّبتِ امْرَأةٌ ف هِ ّرةٍ
صلّى ا ُ
 -1600وَع ِن ابنِ عُمر رضي اللّه عْنهُما أنَّْ رسول اللّهِ َ
حبستها َحتّى ماتَتْ  ،فَدَخَلتْ فِيهَا النّا َر  ،ل هِ َي أطْعمتْهَا وس َقتْها  ،إذ هي حبَسْتهَا ول هِي َترَكتْهَا تَأكُلُ
مِنْ خَشَاشِ الرض » متفقٌ عليه .
ي العجمة الكررة  :وهي هَوامّها وحشَراتُها .
« خَشَاشُ ال ْرضِ » بفتح الاء العجمةِ  ،وبالش ِ

 -1601وعنْهُ أنّهُ م ّر ب ِفتْيَا ٍن مِنْ قُرْيشٍ قَ ْد نصبُوا طَيْرا وهُمْ ي ْرمُونَ ُه وقَدْ جعلُوا لِصاحبِ ال ّطيْرِ كُلّ خَاطِئةٍ
مِ ْن َنبِْلهِمْ َ ،فلَمّا رأوُا ابنَ عُم َر تفَرّقُوا َفقَا َل اب ُن عُمَرَ  :منْ َفعَلَ هذا ؟ لَعنَ اللّه مَن فَعلَ هذا  ،إنّ رسُولَ اللّه
ح غَرضا  .متفقٌ عليه .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َلعَ َن من اتّخَ َذ َشيْئا فِيهِ الرّو ُ
َ
« الْغ َرضُ »  :بفتح الغي العجمة  ،والرا ِء وهُو الَدفُ  ،والشّيءُ الّذي ُي ْرمَى إلَيهِ .
صبَ َر اْلَبهَائمُ  .متف ٌق عليه
ل عََليْ ِه وسَلّم أنّ ُت ْ
 -1602وعَ ْن أَنسٍ رضي اللّه عنْهُ قَال َ :نهَى رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
 ،و َم ْعنَاه  :تُحْبسَ ل ْل َقتْلِ .
َ -1603وعَنْ أب عَل ّي ُس َويْدِ ب ِن ُمقَ ّرنٍ رضي اللّ ُه عنْهُ  ،قَالَ َ :لقَدْ رَأيْتُن سابِ َع سْب َعةٍ مِنْ بن مُق ّرنٍ مَالنَا
ل عََليْ ِه وسَلّم أنْ ُن ْعِتقَها.
خَا ِدمٌ إ ّل واحِدةٌ لَطمها أصْغ ُرنَا فأمَرنَا رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
رواه مسلم  .وف روايةٍ  « :سابِع إخْوةٍ ل » .
ت صوتا
ضيَ اللّه عنْهُ قَال ُ :كنْتُ أضْرِبُ غلما ل بالسّوطِ ،فَس ِم ْع ُ
سعُو ٍد البدْرِيّ ر ِ
 -1604وعنْ أب مَ ْ
صوْتَ مِ َن اْلغَضب ،فََلمّا دنَا ِمنّي إذا هُو رسُولُ اللّه صَلّى الُ
سعُو ٍد » َفلَمْ أ ْفهَ ْم ال ّ
مِنْ خَلفي  « :اعلَ ْم أبا مَ ْ
ك عَلى هذا الغُلمِ » َفقُ ْلتُ  :ل أضْربُ
سعُو ٍد أنّ اللّه أقْدرُ عَليْكَ مِنْ َ
عََليْ ِه وسَلّم فَإذا هُو َيقُولُ  « :اعلَمْ أبا م ْ
ملُوكا بعْ َدهُ أبدا .
سوْطُ مِنْ يدِي مِنْ هيْبتِهِ .
سقَطَ ال ّ
وف روَايةٍ  :فَ َ
ك النّارُ  ،أوْ
حتْ َ
وف روايةٍ  :فقُ ْلتُ  :يَا رسُول اللّه هُو حُرّ لِوجْهِ اللّه تعال َفقَال  « :أمَا لوْ لَ ْم َت ْفعَلْ ،لََلفَ َ
لَسّتكَ النّا ُر » رواه مسلم  .ب ِذهِ الرواياتِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :منْ ضرب غُلما له حَدا ل
 -1605وَع ِن ابْنِ عُمر رضي اللّه عْنهُمَا أنّ النبّ صَلّى ا ُ
يأتِهِ  ،أو لَطَمَهُ  ،فإن َكفّارتَهُ أن ُي ْعِتقَهُ » رواه مسلم .
س مِنَ النباطِ  ،وق ْد
 -1606وعن هِشَام بن حكيم بن حزامٍ رضي اللّهُ عْنهُما أنّهُ مرّ بالشّامِ على أنَا ٍ
صبّ على ُرؤُو ِسهِم ال ّزْيتُ َ ،فقَال  :ما هَذا ؟ قًيل ُ :يعَ ّذبُونَ ف الَراجِ  ،وَف رِوايةٍ :
أُقِيمُوا ف الشّمْس  ،و ُ

ل عََليْهِ وسَلّم يقُولُ  « :إن اللّه يُعذّبُ
صلّى ا ُ
ُحبِسُوا ف الِزيةِ َ .فقَال هِشَامٌ  :أ ْشهَدُ لس ِم ْعتُ رسُول اللّهِ َ
الذِي َن يُع ّذبُو َن النّاس ف ال ّدنْيا » فَدَخَل على المِيِ  ،فح ّدثَهُ  ،فَأمر بِهم فخُلّوا  .رواه مسلم « النبَاطُ »
الفلّحُو َن مِنَ العجمِ.
ل عََليْ ِه وسَلّم حِمارا مْوسُومَ
 -1607وع ِن ابنِ عبّاسٍ رضي اللّه َعْنهُما قَال  :رأى رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
الوجْهِ  ،فَأنْكَر ذلكَ ؟ َفقَال  :وَاللّ ِه ل أسِمُهُ إل أقْصى شَي ٍء مِنَ الوجْهِ  ،وَأم َر ِبحِمَا ِرهِ َ ،ف ُكوِيَ ف
جاعِرَتيْهِ  ،فهو أوّ ُل مَ ْن كوى الَاعِرَتيْنِ  .رواه مسلم .
« الاعِرتَانِ »  :نَاحِيتَا الور َكيْن حوْل ال ّدبُر .
ل عََليْهِ وسَلّم  :مَرّ علَيهِ ِحمَارٌ قد ُوسِم ف و ْجهِه فقَال  :لعن اللّه الّذي وسهُ
 -1608و َعنْهُ أ ّن النبّ صَلّى ا ُ
» رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم عن الضّرْبِ ف الوجهِ ،وع ِن الوسْمِ ف الوجهِ .
وف رواية لسلم أيضا :نَهى رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -283باب تري التعذيب بالنار
ف كل حيوان حت النملة ونوها
ل عََليْهِ وسَلّم ف بعثٍ فَقال « :إن
صلّى ا ُ
 -1609عنْ أب هُريْرة رضي اللّه عنْهُ قَال  :بعثنا رسُولُ اللّه َ
ل عََليْهِ
وج ْدتُم فُلنا وفُلنا » لِرجَُليْ ِن مِنْ قُريش سّاهُمَا « فأحْرِقُوهُمَا بالنّا ِر » ثُمّ قَال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ب ِبهَا إل اللّه ،
وسَلّم حِيَ أردْنا الُرُوج  « :إنّي ُكْنتُ أم ْرتُكمْ أن تُحْرقُوا فُلنا وفُلنا  ،وإنّ النّار ل ُيعَذ ُ
فَإنْ وجَ ْدتُموهُما فَا ْقتُلُوهُما » رواه البخاري .
ل عََليْهِ وسَلّم ف سفَر  ،فَانْطَلَ َق
صلّى ا ُ
سعُودٍ رضي اللّه عنْهُ قَال ُ :كنّا مع رسُولِ اللّه َ
 -1610وعن ابنِ م ْ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم
ت الُمّر ُة َتعْ ِرشُ فجاءَ النب َ
لَاجتِهِ  ،فَرأيْنَا ُحمّر ًة م َعهَا َفرْخَانِ َ ،فأَخ ْذنَا فَرْخيْها  ،فَجَاء ْ
فقال  « :منْ فَجع ه ِذهِ بِولَ ِدهَا ؟ رُدّوا وَلَدهَا إليْهَا » وَرأى قَ ْرَي َة نَمْلٍ َقدْ حرّ ْقنَاهَا ،فَقال  « :مَنْ ح ّرقَ ه ِذهِ
ب النّارِ »  .رواه أبو داود بإسناد صحيح .
؟ » ُق ْلنَا  :نَحْنُ  .قَالَ  « :إنّ ُه ل ينَْبغِي أ ْن ُيعَذّب بالنّارِ إلّ ر ّ
قوله  « :قَرْي َة نَمْ ٍل » معناهُ  :موْضِ ُع النّمْ ِل مَع النّملِ .

 -284باب تري مطل غلن بقّ طلبه صاحبه
قال اللّه تعال { :إن اللّه يأمركم أن تؤدوا المانات إل أهلها } .
وقال تعال { :فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتن أمانته }
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :مَطْ ُل ال َغنِ ّي ظُلْمٌ ،وَإذَا
َ -1611وعَنْ أب هُري َرةَ رضي اللّه عَنْ ُه أنّ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
أُتبِعَ أحَدُكُ ُم عَلى مَلًيءٍ فَ ْلَيْتبَعُ » متف ٌق عليه .
َم ْعنَى « أُتبِعَ » أُحِيلَ .
 -285باب كراهة عود الِنسان ف هبة ل يسلمها إل الوهوب له
وف هبة وهبها لولده وسلمها أو يسلمها وكراهية شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو
أخرجه عن زكاة أو كفارة ونوها ول بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :الّذِي يعُودُ ف ِهبَتهِ
 -1612عَ ِن اب ِن عَبّاسٍ رضي اللّه عْنهُما أن َرسُولَ اللّه َ
كَالكَلبِ يرجعُ ف َقْيئِهِ » متف ٌق عليه .
ب يَقيءُ  ،ثّ ّم يعُودُ ف َقْيئِهِ َفيَأكُلُهُ » .
وف روايةٍ َ « :مثَ ُل الّذي يَر ِجعُ ف صدَقتِهِ َ ،كمَث ِل الكَ ْل ِ
وف روايةٍ  « :العائِدُ ف ِهبَتِهِ كالعائدِ ف َقْيئِهِ » .
ت عَلى فَرَسٍ ف سبيلِ اللّه فأَضَاعَ ُه الّذي كَانَ
َ -1613وعَ ْن عُمَ َر بن الَطّابِ رضي اللّه عنْهُ قَالَ  :حَمَ ْل ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َفقَالَ  « :ل
ت أنْ أ ْشتَريَ ُه  ،وظََنْنتُ أنّ ُه يَبيعُهُ ِبرُ ْخصِ  ،فسَألتُ النبّ صَلّى ا ُ
ِعنْدَه  ،فَأرد ُ
ك وإن أعْطَاكَ ُه بِدِ ْرهَمٍ  ،فَإ ّن اْلعَائد ف صَدََقتِهِ كَاْلعَائِدِ ف قْيئِهِ » متفقٌ عليه .
تَشتَ ِر ِه وَل َتعُدْ ف صدََقتِ َ
ت بِهِ عَلى بعْض الُجاهِدِينَ.
ح ْلتُ عَلى فَرسٍ ف سَبيلِ اللّه » م ْعنَاهُ  :تَصدّ ْق ُ
قوله َ « :

 -286باب تأكيد تري مال اليتيم
قال اللّه تعال { :إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنا يأكلون ف بطونم نارا وسيصلون سعيا } .
وقال تعال { :ول تقربوا مال اليتيم إل بالت هي أحسن } .
وقال تعال { :ويسألونك عن اليتامى قل إصلح لم خي ،وإن تالطوهم فإخوانكم ،وال يعلم الفسد
من الصلح } .
سبْ َع الُوِبقَاتِ ،
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :ا ْجَتنِبُوا ال ّ
 -1614وَعن أب هُريْرة رضي اللّه َعنْهُ عَن النّبّ َ
ح ُر وََقتْلُ الّن ْفسِ الت ح ّرمَ اللّهُ إ ّل بِالقّ  ،وَأكْلُ
قَالُوا  :يا َرسُولَ اللّه ومَا هُن ؟ قال  :الشّرْك بِاللّهِ  ،وَالسّ ْ
ت الُؤ ِمنَات الغافِلتِ » متف ٌق عليه .
ف الُحْصنَا ٍ
ال ّربَا  ،وَأكْلُ مال اليتِي ِم  .والتّولّي ي ْومَ الزّحْفِ  ،وقذ ُ
« الُوِبقَاتُ » ا ُلهْلكَاتُ .
 -287باب تغليظ تري الربا
قال اللّه تعال { :الذين يأكلون الربا ل يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس؛ ذلك
بأنم قالوا إنا البيع مثل الربا ،وأحل اللّه البيع وحرم الربا ،فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما
سلف وأمره إل اللّه ،ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ،يحق اللّه الربا ويرب الصدقات
} إل قوله تعال { :يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وذروا ما بقي من الربا } الية.
وأما الحاديث فكثية ف الصحيح مشهورة؛ منها حديث أب هريرة السابق ف الباب قبله (انظر الديث
رقم . )1609
ل عََليْ ِه وسَلّم آكِلَ الرّباَ
صلّى ا ُ
َ -1615وعَن ابنِ مَسْعودٍ رضي اللّه َعنْهُ قَالَ َ « :لعَنَ رسُولُ اللّهِ َ
وموكِلهُ» رواه مسلم .
زاد الترمذي وغيه َ « :وشَاهديه  ،وَكَاتبَ ُه » .

 -288باب تري الرياء
قال اللّه تعال { :وما أمروا إل ليعبدوا اللّه ملصي له الدين حنفاء } .
وقال تعال { :ل تبطلوا صدقاتكم بالن والذى ،كالذي ينفق ماله رئاء الناس } .
وقال تعال { :يراؤون الناس ول يذكرون اللّه إل قليلً } .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :قَالَ اللّه
َ -1616وعَنْ أب هُرْي َرةَ رضي اللّه عنْهُ قَالَ  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
تعَال  :أنَا أغْن الشّرَكَا ِء عَنِ الشّركِ  ،منْ عَم َل عَمَل أشْركَ في ِه َمعِى َغيْرِى  ،تَر ْكتُ ُه وشِرْكَ ُه » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :إنّ أوّ َل النّاسِ يُ ْقضَى ي ْو َم الْقِيا َمةِ
س ْعتُ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
َ -1617و َعنْهُ قَالَ ِ :
شهِدَ َ ،فُأِتىَ بِهِ  ،فَعرّفَ ُه ِنعْ َمتَهُ َ ،فعَرَفهَا  ،قالَ  :فَمَا عَ ِم ْلتَ فِيها ؟ قَالَ  :قَاتَ ْلتُ فِيكَ َحتّى
عَليْهِ رجُ ٌل اسْتُ ْ
ب عَلى وَ ْجهِهِ َحتّى
ح َ
شهِدْتُ  :قالَ كَ َذبْت  ،وَل ِكنّكَ قَات ْلتَ ل َن يُقالَ َجرِيء َ ،فقَدْ قِيلَ  ،ثُمّ ُأمِ َر بِهِ فَسُ ِ
ا ْستُ ْ
أُْل ِقىَ ف النّارِ  .وَرَجُل تَعلّم الْعِّل َم وعَلّمَهُ  ،وقَرَأ اْلقُرْآنَ  ،فَأِتىَ بِهِ َ ،فعَرّفَهُ نِعَمهُ َف َعرََفهَا  .قالَ  :فمَا عمِ ْلتَ
ك اْلقُرآنَ  ،قَالَ  :كَ َذْبتَ  ،ول ِكنّك َتعَلّمْت اْلعِلْ َم َوعَلّ ْمتُهُ ،
ت اْلعِلْ َم َوعَلّ ْمتُهُ  ،وَقَرَأتُ فِي َ
فِيهَا ؟ قالَ  :تَعلّ ْم ُ
حبَ عَلى وَ ْجهِهِ َحتّى أُْلقِىَ ف النّارِ  ،وَرَ ُجلٌ
سِ
وَقرَأتُ الْقرآن لِيقا َل  :هو قَارِىءٌ َ ،فقَدْ قِيلَ  ،ثُ ّم أمِرَ  ،فَ ُ
ف الَال َ ،فُأتِى بِهِ فَعرّفَهُ نعمَهُ َ ،فعَرََفهَا  .قال  :فَمَا عَمِلْت فيها ؟ قال  :ما
وسّعَ اللّه عََليْهِ  ،وَأعْطَاه مِ ْن أصنَا ِ
ت ليُقَالَ  :هو َجوَادٌ
ت فيها لَك  .قَالَ  :كَ َذْبتَ  ،ولكِنّكَ َفعَ ْل َ
حبّ أنْ يُْنفَ َق فيهَا إلّ أْن َفقْ ُ
ت مِن سَبيلٍ ُت ِ
ترك ُ
حبَ عَلَى و ْجهِ ِه ثُمّ أْل ِقىَ ف النار » رواه مسلم .
سِ
َفقَدْ قي َل  ،ثُمّ أمِ َر بِهِ فَ ُ
« َجرِيء » بفتح اليم وكسر الرّا َء وبالدّ أىّ  :شُجَاعٌ حَاذقٌ .
ف مَا
َ -1618وعَ ْن ابنِ عُمَرَ رضي اللّه َعْنهُما أ ّن نَاسا قَالُوا لَهُ  :إنّا نَدْخُ ُل عَلى سَلطِيننا َفَنقُو ُل لُ ْم بِخِل ِ
َنَتكَلّمُ إذا َخرَ ْجنَا م ْن عنْدِهمْ ؟ قالَ ابْ ُن عُ َمرَ رضي اللّه عْنهُمَا ُ :كنّا َنعُدّ هذا ِنفَاقا عَلى َعهْد َرسُولِ اللّهِ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  .رواه البخاري .
َ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :مَن
 -1619وعنْ ُجنْدُب بن َعبْدِ اللّه ب ِن ُسفْيانَ رضي اللّه َعنْهُ قَالَ  :قالَ النبّ صَلّى ا ُ
سَمّ َع سَمّعَ اللّه بِهِ  ،ومَ ْن يُ َرَائِى اللّه يُ َرئِى بِهِ » متف ٌق عليه .
سلِ ٌم أيضا مِنْ ِروَاَيةِ ابْ ِن َعبّاسٍ رضي اللّه عَْنهُمَا .
وَرَواهُ مُ ْ

« سَمّ َع » بتَشْدِي ِد الِيمِ َ ،و َم ْعنَاهُ  :أ ْشهَرَ عمَلَهُ للنّاس ريَاءً « َسمّعَ اللّه بِهِ » أيْ َ :فضَحَهُ َيوْ َم اْلقِيَا َمةِ ،
ي  :أ ْظهَرَ
س الْعَمَل الصّالَ ِلَيعْظُ َم عِنْدهُمْ «رَاءَى اللّه بِهِ » أ ْ
و َمعْن  « :منْ رَاءَى » أيْ  :مَنْ َأظْهَرَ للنّا ِ
سَرِي َرتَهُ عَلى رُؤوس الَلئِقِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَ ْن َتعَلّم عِلْما
 -1620وعَنْ أب هُرْي َرةَ رضي اللّه عنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
لّنةِ َي ْو َم الْ ِقيَا َمةِ
فا َ
ب بِهِ عَرَضا مِنَ ال ّدنْيَا  ،لَ ْم َيجِ ْد عَرْ َ
مِمّا ُيْبَتغَى بِ ِه وَجْهُ اللّ ِه عَ ّز وَجَلّ ل َيَتعَلّمُهُ إلّ ِلُيصِي َ
» َيعْن  :رِ َيهَا  .رواه أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ  .والحاديثُ ف الباب كثيةٌ مشهورةٌ .
 -289باب ما يتوهم أنه رياء وليس برياء
ل عََليْ ِه وسَلّم  :أَرَأْيتَ الرّجُلَ الذى يعْملُ
 -1621عنْ أب ذَرّ رضي اللّه عنْهُ قَال  :قِيل لِرسُولِ اللّه صَلّى ا ُ
الْعم َل مِ َن اليْرِ  ،ويْمدُه النّاسُ عليه ؟ قال ِ « :تلْكَ عاجِ ُل بُشْرَى ا ُل ْؤمِنِ »  ،رواه مسلم .
 -290باب تري النظر إل الرأة الجنبية
والمرد السن لغي حاجة شرعية
قال اللّه تعال { :قل للمؤمني يغضوا من أبصارهم ويفظوا فروجهم } .
وقال تعال { :إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولً } .
وقال تعال { :يعلم خائنة العي وما تفي الصدور } .
وقال تعال { :إن ربك لبالرصاد } .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَال ُ :كِتبَ على ابْنِ آدم َنصِيبُ ُه مِ َن
َ -1622وعَنْ أب هُريْرةَ رضي اللّه عنْهُ عنِ النب َ
ال ّزنَا مُدْ ِركٌ ذلكَ ل ماَلةَ  :اْل َعيْنَانِ ِزنَاهُمَا النّ َظ ُر  ،والُ ُذنَانِ ِزنَاهُما الستِماعُ  ،واللّسَانُ ِزنَاهُ اْلكَلمُ  ،وَالْيدُ
ج أ ْو ُيكَ ّذبُهُ » .
ك الْفرْ ُ
ِزنَاهَا اْلبَ ْطشُ  ،والرّجْلُ ِزنَاهَا الُطَا  ،واْلقَلْب َي ْهوَى َوَيتَمنّى  ،وُيصَ ّدقُ ذل َ
خَتصَ َرةٌ .
ي مُ ْ
متف ٌق عليه  .وهذا َلفْظُ مسلمٍ  ،ورواي ُة الْبُخار ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :إيّاكُ ْم والُلُوسِ ف
 -1623وعنْ أب سعِي ٍد الُدْرِيّ رضي اللّه عنْهُ عَنِ النب صَلّى ا ُ
ل عََليْهِ
الطّرُقَاتِ  » ،قَالُوا  :يَا َرسُول اللّه ماَلنَا مِنْ مالِسِنا بُدّ َ :نتَحَدّثُ فيها  .فَقالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ

جِلسَ  ،فأَعْطُوا الطّرِيقَ َحقّ ُه » قَالُوا  :ومَا َحقّ الطّرِيق يَا َرسُولَ اللّه ؟ قَالَ « :
وسَلّم  « :فإذا أبَْيتُمْ إلّ ال ْ
ف والنّهىُ عنِ ا ُلْنكَرِ » متف ٌق عليه .
ض البصر  ،وكَفّ الذَى  ،وردّ السّل ِم  ،والمْرُ بِا َلعْرُو ِ
َغ ّ
ث فيها َفجَاءَ رسُو ُل
حدّ ُ
ضىَ اللّه عنْهُ قَالَ ُ :كنّا ُقعُودا بالفنِيةِ نَت َ
 -1624وعَنْ أب طلْحةَ زيْدِ ب ِن سهْلٍ رَ ِ
صعُداتِ ؟ » َفقُلنا  :إنّما قَعدنَا لغَي ما بَأس
س ال ّ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َفقَامَ علينا فقال  « :مالكُ ْم َولَجاِل ِ
اللّه َ
 :قَع ْدنَا َنتَذاكرُ  ،ونتحدّثُ  .قال  « :إما ل فَأدّوا َح ّقهَا َ :غضّ البصرِ  ،ورَدّ السّلم  ،وحُسْ ُن الكَلم »
رواه مسلم .
ت » بضَمّ الصّا ِد والعيْن  .أي  :الطّرقَات .
« الصّعدا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم عَ ْن نَ َظ ِر الفجأةِ َفقَال« :
َ -1625وعَنْ َجرِير رضي اللّه عنْهُ قَالَ  :سأْلتُ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
اصْ ِرفْ بصَرَك » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم و ِعنْ َدهُ مَيمونهُ،
ت ِعنْدَ َرسُولِ اللّه صَلّى ا ُ
 -1626وَع ْن أ ّم سَلَمةَ رضي اللّه عْنهَا قَاَلتْ ُ :كنْ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ا ْحتَجِبا ِمنْ ُه » َفقُ ْلنَا
صلّى ا ُ
ك بعْ َد أنْ ُأمِ ْرنَا بِالِجابِ َفقَالَ النبّ َ
َفأَ ْقبَ َل ابنُ أ ّم مكتُوم  ،وذل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :أَفعَمْياوَانِ
 :يا َرسُولَ اللّهِ أَليْس ُهوَ أعْمَى  :ل ُيْبصِ ُرنَا  ،ول يعْرُِفنَا ؟ فقَال النبّ صَلّى ا ُ
ستُما تُبصِرانِهِ ؟ » رواه أبو داود والترمذي وقَالَ َ :حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.
أْنتُما ألَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ل َينْظُرُ الرّجُلُ إل
 -1627وعنْ أب سَعيدٍ رضي اللّه عنْهُ أنّ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
عوْرةِ الرّجُلِ  ،وَل الَرْأةُ إل عوْ َرةِ الَرْأ ِة  ،ول ُيفْضِى الرّجُلُ إل الرّجُلِ ف ثوبٍ واحِدٍ  ،ول ُت ْفضِى الَرْأةُ إل
ب الوا ِحدِ » رواه مسلم .
الَرْأةِ ف الثّوْ ِ

 -291باب تري اللوة بالجنبية
قال اللّه تعال { :وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب } .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :إيّاكُ ْم وَالدّخُولَ
َ -1628وعَ ْن ُعقَْب َة بْن عَامِرٍ رضي اللّه َعنْهُ أنّ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
ت  »،متفقٌ عليه .
عَلَى النّسَاءِ » َ ،فقَالَ َرجُ ٌل مِ َن النْصَارِ أفَرأْيتَ الْح ْموَ ؟ قالَ  « :الْح ْموُ ا َلوْ ُ
« الْحَم ُو » قَرِيبُ ال ّزوْجِ كأخِيهِ  ،وابن أخيه  ،وابْنِ عمّهِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :ل يَخُْل َونّ أحدُكُمْ
صلّى ا ُ
َ -1629وعَن ابنِ عبّاسٍ رضي اللّه عْنهُما أنّ رسُول اللّه َ
ح َرمٍ » متفقٌ عليه .
بِامْرأةٍ إلًّ مَعَ ذِي مَ ْ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :حُرْم ُة نِسا ِء الُجاهِدِينَ
 -1630وعن بُريْدةَ رضي اللّه عنْهُ قَالَ  :قَال رسُول اللّه َ
ل مِ َن الُجاهدينَ ف أهلِهِ َ ،فيَخُونُهُ
حرْم ِة أمهاتِهمْ  ،ما مِنْ رجُل مِ ْن اْلقَاعِدِين ْيلُفُ ر ُج ً
علَى اْلقَاعِدِينَ كَ ُ
صلّى الُ
فِيهِم إ ّل وقَف ل ُه َيوْم اْلقِيامةِ  ،فَيأخُ ُذ مِن حسَناتِ ِه ما شَاءَ َحتّى يَرضي » ثُ ّم اْلتَفت إليْنَا رسُولُ اللّه َ
عََليْ ِه وسَلّم َفقَالَ  « :ما َظّنكُمْ ؟ » رواهُ مسلم .
 -292باب تري تشبه الرجال بالنساء
والنساء بالرجال ف لباس وحركة وغي ذلك
خنّثي مِنَ الرّجالِ،
ل عََليْهِ وسَلّم الُ َ
 -1631عن ابنِ عبّاسٍ رضي اللّه عْنهُما قَالَ َ :لعَنَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
والُتَرجّلتِ مِن النّساءِ .
ل عََليْهِ وسَلّم الُتَشبّهي مِن الرّجالِ بِالنسا ِء  ،والُتَشّبهَات مِن النّسَاءِ
صلّى ا ُ
وف رواية  :لَعنَ رسُولُ اللّهِ َ
بِالرّجالِ  .رواه البخاري .
ل عََليْهِ وسَلّم الرّجُل يلْبسُ ِلبْسةَ الرْأةِ
صلّى ا ُ
 -1632وعنْ أب هُريْرةَ رضي اللّه عنهُ قال  :لَعنَ رسُولُ اللّه َ
 ،والرْأةِ تَ ْلِبسُ ِلبْسةَ الرّجُلِ  .رواه أبو داود بإسناد صحيح .

صْنفَانِ مِنْ أه ِل النّارِ لْ أ َرهُما َ :ق ْو ٌم معهم
ل عََليْهِ وسَلّم ِ « :
 -1633وعنْه قَال  :قَال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ت مَائِلتٌُ ،رؤُو ُسهُنّ كَأسْنِمةِ
ت مُمِيل ٌ
ب الْبقَ ِر َيضْرِبونَ بِها النّاس  ،ونِساء كاسياتٌ عارِيا ٌ
سِياطٌ كأ ْذنَا ِ
ختِ الائَِل ِة ل يَدْخٌل َن الّنةَ  ،ول يِ ْدنَ رِ َيهَا  ،وإنّ رِ َيهَا َليُوجَ ُد مِنْ مسِ َيةِ كذَا وكَذَا » رواه مسلم .
اْلبُ ْ
ستُ ُر بعْض بدنِها ،
معن « كاسيات » أيْ  :مِ ْن نعْ َمةِ اللّه « عارِياتٌ » مِن ُشكْ ِرهَا وَقِيل  :معناهُ  :ت ْ
س َثوْبا رقِيقا يصِفُ َل ْو َن بدِنهَا  .ومعْن « مائِلتٌ »
وَتكْشِفُ ب ْعضَهُ إظْهارا لِجمالِها ونوه  .وقيل  :تَ ْلِب ُ
قيل  :عَن طاعة اللّه تعال وما يَل َز ُمهُنّ ِحفْظُهُ  « ،مِيلتٌ » أيْ :يُعلّ ْم َن غَيهُنّ ِفعَْلهُ ّن ال ْذمُوم  ،وقيل
ي ُمتَبخْترات ُ ،ممِيلتٍ ل ْكتَافِهنّ  ،وقِيلَ  :مائِلتٌ ْيتَشِ ْطنَ الِشْ َط َة الَيْلءَ  :وه َى مِشْ َط ُة الْبغَايا
مائِلتٌ يَمْشِ َ
ختِ » أيْ  :يُكبّ ْرنَها ويُعظّمْنها
 .و « مُميلتٌ »  :يُمشّطْ َن َغيْرهُ ّن تِلْكَ الِشْ َطةَ ُ « .رؤُو ُسهُنّ كَأسْنِم ِة اْلبُ ْ
بلَفّ عِمَامة أ ْو عِصاب ٍة أو نَحْوه .
 -293باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :ل تأْكُلُوا بِالشّمَالِ  ،فَإنّ
 -1634عنْ جابرٍ رضي اللّه عنْهُ قَال  :قَال َرسُولُ اللّه َ
ب بِشِمالِ ِه » رواه مسلم .
شيْطَانَ يأكُل ويَشْرَ ُ
ال ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :ل َيأْكَُلنّ أحدُكُمْ
صلّى ا ُ
 -1635وعَن ابنِ عُمر رضي اللّه عْنهُما أنّ َرسُولَ اللّه َ
ب ِبهَا » رواهُ مسلم .
بِشِمالِهِ  ،وَل يَشْربَ ّن ِبهَا  .فَإنّ الشّيْطَا َن َيأْكُ ُل بِشِمالِ ِه وَيشْر ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  :إنّ الْيهُود والنّصارى ل
صلّى ا ُ
 -1636وعَنْ أب هُرَي َرةَ رضي اللّه عنْهُ أنّ َرسُول اللّه َ
صبِغُونَ َ ،فخَالِفوهُمْ » متفقٌ عليه .
َي ْ
صفْر ٍة أوْ حُمْرةٍ  ،وأمّا السّوادُ  ،فَمنْه ّي َعنْهُ كَما َسنَذْكُرُ ف
ض بِ ُ
س البْي ِ
ب َشعْرِ اللّحْيةِ والرّأ ِ
الُرَادُ ِ :خضَا ُ
الْباب بعْ َدهُ  ،إن شاء اللّه تعال .

 -294باب ني الرجل والرأة عن خضاب شعرها بسواد
 -1637عنْ جابرٍ رضي اللّه عنهُ قَال ُ :أتِى باب قُحاَف َة والِدِ أب بكْ ٍر الصّدّيقِ رضي اللّه عْنهُما يوم فتْ ِح
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :غيّرُوا هَذا وا ْجتَنبُوا السّوادَ
م ّكةَ ورأسُهُ ولِحيتُهُ كالّثغَا َمةِ بياضا َ ،فقَالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
» رواه مسلم.
 -295باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس
دون بعض  ،وإباحة حلقه كله للرجل دون الرأة
ل عََليْ ِه وسَلّم ع ِن القَزعِ .متفق عليه.
 -1638عن ابن عُمر رضي اللّه عنهُما قَالََ :نهَى رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ض َشعْر رأسِ ِه وتُ ِركَ ب ْعضُهُ،
ل عََليْ ِه وسَلّم صبِيا قَدْ حُلِقَ ب ْع ُ
صلّى ا ُ
 -1639و َعنْهُ قَالَ  :رَأى َرسُولُ اللّه َ
ك وَقَال  « :احِْلقُوهُ كُلّهُ أو اتْرُكُوهُ كُلّ ُه » .
َفَنهَاهَ ْم عَنْ ذَلِ َ
ط البُخَارِي وَمسْلِم .
رواهُ أبو داود بإسناد صحيحٍ على شَرْ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم أ ْمهَل آلَ ج ْعفَرٍ رضي اللّه
 -1640وع ْن عبْدِ اللّه بنِ ج ْعفَر رضي اللّه َعْنهُما أنّ النب صَلّى ا ُ
عنه ثَلثا  ،ثُ ّم أتَاهُمْ َفقَالَ  « :ل َتْبكُوا على أخِى َبعْ َد الْيوم » ثُمّ قَال  « :ا ْدعُوا ل َبنِيّ أخِى » فجِى َء ِبنَا
حلَقَ ُرؤُوسنَا  .رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح على شَ ْرطِ
لقَ » َفأَمرهُ  ،فَ َ
َكَأنّنا أفْ ُرخٌ َفقَال  « :ا ْدعُوا ل ال ّ
البخاري ومُسِْلمٍ .
ل عََليْ ِه وسَلّم أنْ ْتلِ َق الَرأةُ رَأ َسهَا  .رواهُ
 -1641وعَن عَِلىّ رضي اللّه عنْهُ قَالَ َ :نهَى رسُول اللّه صَلّى ا ُ
النّسائى .
 -296باب تري وصل الشعر والوشم والوَشر وهو تديد السنان
قال اللّه تعال { :إن يدعون من دونه إل إناثا وإن يدعون إل شيطانا مريدا ،لعنه اللّه .وقال لتذن من
عبادك نصيبا مفروضا ،ولضلنهم ولمنينهم ولمرنم فليبتكن آذان النعام ،ولمرنم فليغين خلق اللّه

ل عََليْهِ وسَلّم َفقَالتْ  :يا َرسُولَ اللّه إ ّن
ت النبّ صَلّى ا ُ
 -1642وعَ ْن أسْمَاءَ رضي اللّه عْنهَا أنّ امْرَأ ًة سأل ِ
حصْبةُ  ،فتم ّرقَ َشعْ ُرهَا  ،وإنّي َزوّ ْجتُها  ،أَفأَصِلُ فِيهِ ؟ فقال َ « :لعَنَ اللّه الْواصِلة والْمَوصولة
اْبنَتِي أصَاَبْتهَا الْ َ
» متفقٌ عليه .
وف روايةٍ  « :الواصَِل َة  ،والُسْتوصَِل َة » .
ق » هو بالرّا ِء  ،ومعناه  :انْتَشَرَ َوسَقَطَ  « ،واْلوَاصِلة »  :الت َتصِ ُل َشعْرهَا  ،أو َشعْر غيها
َقوَْلهَا َ « :فتَم ّر َ
شعْرٍ آخر  « .وا َلوْصُولة »  :الت يُوصَ ُل َشعْ ُرهَا .
بَ
سأَلُ م ْن َيفْعَلُ ذلكَ َلهَا .
« والُستَوصَِل ُة »  :الت تَ ْ
ح ُوهُ  ،متف ٌق عليه .
وعَ ْن عائشة رضي اللّه عْنهَا نَ ْ
ص ًة مِ ْن
َ -1643وعَنْ حيْ ِد بن عبْدِ الرّحْمن أنّهُ سع مُعاوَيةَ رضي اللّه عنْ ُه عامَ حجّ علَى الِْنبَر َوَتنَاول ُق ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيْنهَى عنْ
سعْتُ النبّ صَلّى ا ُ
َشعْرٍ كَاَنتْ ف يد حَرِسيّ َفقَالَ  :يا أهْل الَدِيَنةِ أيْ َن عُلَمَاؤكُمْ ؟ ِ ،
ي اتّخَ َذهَا نِسَاؤُهُ ْم » متف ٌق عليه .
ِمثْ ِل هَ ِذهِ ويقُولُ  « :إنًّمَا هََل َكتْ بنُو إسْرَائِيل ِح َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َلعَ َن الْواصَِل َة وَالُسْتوصَِلةَ ،
 -1644وعَ ِن ابنِ عُمر رضي اللّه عنْهُ أنّ رسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
واْلوَاشِمَة والُستَوشِمة  .متفقٌ عليه .
ت والُستَوشات وا ُلتَنَمّصات  ،والُتَفلّجات
 -1645وعن ابنِ مَسعُودٍ رضي عنْهُ قَال  :لعنَ اللّه الْواشِما ِ
لِلحُسْن  ،ا ُل َغيّراتِ خَلْقِ اللّه َ ،فقَاَلتْ لَ ُه امْرأَةٌ ف ذلكَ َ .فقَالَ :وما ل ل أْلعَنُ مَنْ َلعَنَ َرسُولُ اللّه صَلّى الُ
عََليْ ِه وسَلّم َوهُو ف كتاب اللّه ؟  ،قَالَ اللّه تَعال َ { :ومَا آتَاكُمُ ال ّرسُولُ فَخُذُو ُه وَما َنهَاكُمْ عَنْهُ فَاْنَتهُوا }
[ الشر  . ] 7 :متفقٌ عليه .
ص ُة
سُنهَا و ُهوَ اْل َوشْـرُ  ،والنّامِ َ
« الَُتفَلّج ُة »  :هي الت تبْ ُر ُد مِ ْن أ ْسنَاِنهَا ِلَيتَباع َد ب ْعضُها مِ ْن ب ْعضٍ قَليلً وتُحَ ّ
 :هِي الت تَأْ ُخ ُذ مِ ْن َشعْرِ حـاجب َغيْ ِرهَا  ،وتُرَّققُهُ لِيـصِيـرَ حَسنا  ،وا ُلتَنمّصةُ  :الت تَأمُرُ م ْن ي ْفعَلُ ِبهَا
ذَلِكَ .

 -297باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيها
وعن نتف المرد شعر ليته عند أول طلوعه
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ :
 -1646ع ْن عَ ْمرِو ب ِن ُش َعْيبٍ  ،عن أبيهِ  ،عنْ جَ ّدهِ رضي اللّه َعنْهُ  ،عنِ النب صَلّى ا ُ
ي  ،والنسائِيّ بَأسَانِيدَ حسَنةٍ  ،قَالَ
شيْبَ  ،فَإنّ ُه نُورُ الُسِْل ِم يوْ َم اْلقِيامةِ » رواهُ أبو داو َد والتّ ْرمِذِ ّ
« َل َتنِْتفُوا ال ّ
الترمذي  :هُو حديثٌ حَسَنٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  «:منْ عمِل عملً َليْس
شةَ رضي اللّه َعْنهَا قَاَلتْ  :قَالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -1647وع ْن عائِ َ
علي ِه أمْ ُرنَا فهُو رَ ّد » رواه مسلم .
 -298باب كراهية الستنجاء باليمي
ومس الفرج باليمي من غي عذر
ل عََليْهِ وسَلّم قَال  « :إذَا بال أحدُ ُكمْ َ .فلَ يأْخُ َذنّ
صلّى ا ُ
 -1648عنْ أب َقتَادةَ رضي اللّه َعنْهُ ع ِن النب َ
ذَكَر ُه ِبيَمِينِهِ  ،وَ َل يسَْتنْ ِج بِيمِينِهِ  ،و َل يتَن ّفسْ ف النَاءِ » .
متف ٌق عليه  .وف الْباب أحاديثٌ َكثِيةٌ صحِيحةٌ .
 -299باب كراهة الشي ف نع ٍل واحدةٍ  ،أو خفّ واحد لغي عذر
وكراهة لبس النعل والف قائما لغي عذر
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :ل ْيشِ أحدُكُم ف َنعْلٍ
 -1649عنْ أب هُريرةَ رضي اللّه عنْهُ أنًّ رسُول اللّه َ
واحِ َدةٍ  ،لِيْنعَ ْلهُما جِيعا  ،أوْ لِيخَْل ْعهُمَا جِيعا » .
ح ِفهِما جيعا » متف ٌق عليْهِ .
وف روايةٍ « أوْ ِليُ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم يَقُولُ  « :إذَا انْقَطَعَ شِسْ ُع َنعْلِ أحدِكُمْ  ،فل
صلّى ا ُ
 -1650وعنه قَال  :سِعتُ رسُول اللّه َ
حهَا » رواهُ مسلم .
ْيشِ ف الخْرى حتّى ُيصِْل َ

ل عََليْ ِه وسَلّم َنهَى أنْ يْنَتعِلَ الرّجُلُ قَائما  .رواهُ
 -1651وعَنْ جاِبرٍ رضي اللّه عنْهُ أن رسول اللّه صَلّى ا ُ
أبُو داوُ َد بإسْنادٍ حَسنٍ .
 -300باب النهي عن ترك النار ف البيت عند النوم
ونوه سواء كانت ف سراج أو غيه
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :ل َتتْرُكُوا النّار ف ُبيُوِتكُمْ
 -1652ع ِن ابْ ِن عُمرَ رضي اللّه عْنهُمَا ع ِن النب صَلّى ا ُ
حِي تَنامُونَ » متفق عليه .
ت بِالدينةِ على أهْلِ ِه مِنَ الّليْلِ َ .فلَمّا
ق بيْ ٌ
 -1653وعَنْ أب مُوسَى الشْعريّ رضي اللّه عنْهُ قَالَ  :ا ْحتَ َر َ
ل عََليْ ِه وسَلّم بِشَ ْأِنهِمْ قَال  « :إنّ هَ ِذ ِه النّار ع ُد ّو لكُمْ  ،فَإذَا نِ ْمتُمْ فأ ْط ِفئُوها »
صلّى ا ُ
حُدّثَ رسُولُ اللّه َ
متفق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :غَطّوا النَاء  ،وأوْ ِكئُوا
صلّى ا ُ
 -1654وعنْ جابِر رضي اللّه عنْهُ عنْ رسُول اللّهِ َ
ف إنَاءً ،
شيْطَانَ ل يِ ّل ِسقَاءً  ،ولَ يفتَ ُح بابا  ،ولَ يكْشِ ُ
سقَاءَ  ،وَأغِْلقُوا الْباب  ،وَأط ِفئُوا السّراجِ  ،فإنّ ال ّ
ال ّ
فإنْ لَمْ يِدْ أحَدُكُ ْم إل أنْ َيعْ ُرضَ على إنَائِهِ عودا  ،ويذْكُر اسْمَ اللّهِ فَلْي ْفعَلْ  ،فَإنّ الفُويْسِ َق َة ُتضْ ِرمُ على أهْلِ
ت بيَْتهُ ْم » رواهُ مسلم .
البي ِ
س َقةَ »  :الفأْرةُ  ،و « ُتضْ ِرمُ » ُ :تحْ ِرقُ .
« الفُويْ ِ
 -301باب النهي عن التكلف
وهو فعلُ وقول ما ل مصلحة فيه بشقة
قال اللّه تعال { :قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من التكلفي } .
 -1655وع ْن ابن عُمر  ،رضي اللّه عنهُما  ،قَالَ  :نُهينَا ع ِن التّكلّفِ  .رواه البُخاري .

سعُودٍ رضي اللّه عنُهُ َفقَال  :يا َأّيهَا النّاس م ْن عَلِم
 -1656وعنْ مسْرُوق قَال  :د َخ ْلنَا على عبْدِ اللّهِ بن م ْ
شَيئا َفلْيقُلْ بهِ  ،ومنْ َل ْم يعْلَمْ  ،فلْيقُلْ  :اللّه أعْلَمُ  ،فإنّ مِ َن اْلعِلْ ِم أن َتقُولَ لِمَا ل تَعَْلمُ  :اللّه أعْلَمُ  .قَال اللّه
ل عََليْهِ وسَلّم  { :ق ْل ما أسأْلُكُ ْم عَليْ ِه مِنْ أ ْج ٍر وما أنا مِ َن ا ُلتَكَّلفِي } رواهُ البخاري .
صلّى ا ُ
تَعال ِلنَبيّهِ َ
 -302باب تري النياحة على اليت  ،ولطم الدّ وشقّ اليب
ونتف الشعر وحلقه  ،والدعاء بالويل والثبور
ت يُعذّبُ ف قَ ِبهِ
ل عََليْهِ وسَلّم  « :اليّ ُ
صلّى ا ُ
 -1657عَ ْن عُمَر بْنِ الَطّابِ رضي اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَال النبّ َ
بِما نِيح عَليْ ِه » .
وف رواية  « :ما نِيحَ عَليْ ِه » متفقٌ عليه .
س ِمنّا مَنْ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :لْي َ
 -1658وعن ابْنِ مسعُودٍ رضي اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ب الُدُو َد  ،وشَ ّق الُيُوبَ  ،ودَعا بِ َد ْعوَى الَاهِليةِ » متف ٌق عليه .
ضرَ َ
َ
ج ِر
شيَ عَليْهِ ،وَ َرْأسُهُ ف حِ ْ
 -1659وَعنْ أب بُرْدةَ قَالَ  :وَ ِج َع أبُو مُوسَى الشعريّ رضي اللّه عنه َ ،فغُ ِ
ستَطِ ُع أنْ يَ ُر ّد عََلْيهَا َشيْئا  ،فََلمّا أفَاقَ  ،قَال  :أنَا بَرِي ٌء مِمّ ْن َبرِيءَ
ت َتصِي ُح بِرّنةٍ فََل ْم يَ ْ
امْرَأةٍ مِنْ أهْلِهِ َ ،فأَقْبَل ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم َبرِي َء مِ َن الصّاِل َقةِ  ،والَالَقةِ  ،والشّاّقةَ  ،متف ٌق عليه .
ِمنْهُ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ب « والَاِل َقةُ »  :الت تَحْلِقُ رَأ َسهَا ِعنْ َد الُصِيَبةِ  « .والشّاقّةُ
« الصّاِلقَةُ »  :الت تَرَْفعُ ص ْوَتهَا بالنّياح ِة والنّدْ ِ
» الت تَشُ ّق َث ْوَبهَا .
ل عََليْ ِه وسَلّم يَقُولُ  « :مَنْ
صلّى ا ُ
 -1660وعَن الُغِيةِ ب ِن ُش ْعَبةَ رضي اللّه عَنْهُ قَالَ  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّهِ َ
نِي َح عَليْهِ  ،فَإنّ ُه ُيعَذّبُ بِمَا نِيحَ عَليْ ِه َيوْم اْلقِيامةِ » متف ٌق عليه .
حهَا رضي اللّه َعنْهَا قَاَلتْ  :أخَ َذ عَلَينَا َرسُولُ اللّهِ صَلّى الُ
 -1661وعَ ْن أ ّم عَ ِطيّ َة نُسْيبَةَ ِبضَ ّم النّو ِن وَفَت ِ
عََليْ ِه وسَلّم ِعنْ َد البَيْعة أ ْن ل َننُوح  .متفقٌ عليه .

َ -1662وعَ ِن النّعْمانِ ب ِن بشيٍ رضي اللّه عْنهُمَا قَالَ ُ :أغْمِي علَى عبْدِ اللّه بنِ رَوا َحةَ رضي اللّه عنْهُ ،
ت شيْئا إلّ
لهُ  ،واكذَا  ،واكَذَا  :تُعدّدُ عَليْهِ  .فقَال حِيَ أفَاقَ  :ما قُ ْل ِ
جعََلتْ أُ ْختُهُ تبكي  ،وَتقُولُ  :واجب َ
َف َ
قِيل ل  :أنْتَ كَذَلِكَ ؟  ،رواهُ البُخَارِي .
َ -1663وعَن ابن عُمر رضي اللّه عْنهُمَا قَال  :ا ْشتَكَى سعْدُ ب ُن عُبا َدةَ رضي اللّه عنْهٍُ َش ْكوَى َ ،فأَتَا ُه
ف  ،و َسعْدِ بنِ أب وقّاص ،وعبْدِ اللّه بن
ل عََليْهِ وسَلّم يعُو ُدهُ م َع عبْدِ الرّحْمنِ ب ِن عوْ ٍ
صلّى ا ُ
رسُولُ اللّه َ
سعُودٍ رضي اللّه عنْهمْ  ،فلما د َخ َل عليْهِ  ،وجدهُ ف غَشْيةٍ فَقالَ « :أَقُضَى؟ قَالُوا  :ل يا رسُولَ اللّه .
مْ
ل عََليْ ِه وسَلّم بَكَـوْا  ،قَالَ « :
صلّى ا ُ
ل عََليْهِ وسَلّم  .فَلمّا رَأى اْل َقوْ ُم بُكاءَ النب َ
صلّى ا ُ
َفَبكَى رسُولُ اللّه َ
ب بِهذَا » وَأشَارَ إل لِسانِهِ « أوْ
ح ْزنِ اْلقَ ْلبِ  ،ولَكِ ْن يُعذّ ُ
ب بِدمْ ِع اْلعَيْ ِن  ،ول بِ ُ
أ َل تَسْمعُون ؟ إنّ اللّ ُه ل ُيعَذّ ُ
يَ ْرحَ ُم » متف ٌق عليه .
حةُ إذَا
ل عََليْ ِه وسَلّم« :النّائِ َ
صلّى ا ُ
ك ال ْشعَريّ رضي اللّه عنْهُ قالَ :قَالَ َرسُولُ اللّه َ
 -1664وعَنْ أب مالِ ٍ
لَمْ تُتبْ َقبْل َموِْتهَا ُتقَامُ ي ْومَ اْلقِيامةِ وعََليْها سِ ْربَا ٌل مِنْ قَ ِطرَانٍ ،و َد ْرعٌ مِنْ جرَبٍ» رواهُ مسلم.
 -1665وعنْ أُسيدِ بنِ أب ُأسِيدِ التّاِبعِ ّي عَ ِن امْ َرأَ ٍة مِ َن الُبايعات قَاَلتْ  :كَانَ فِيمَا أخذ عَلْينَا َرسُولُ اللّه
خ ِمشَ وَجْها ،ولَ نَ ْد ُعوَ
ف الّذِي أخذَ عَلْينَا أنْ ل َن ْعصِيَهُ فِيهِ َ :أنْ ل نَ ْ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،ف العْرُو ِ
َ
وْيلَ  ،ول نَشُقّ جيْبا  ،وأنْ ل َنْنثُر َشعْرا .
رَواهُ أبو داوُ َد بإسْنادٍ حسنٍ .
ت يَمُوتُ،
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :ما مِ ْن ميّ ٍ
صلّى ا ُ
 -1666وعَنْ أب مُوسَى رضي اللّه عنْهُ أن َرسُولَ اللّهِ َ
َفَيقُومُ باكيهمْ َ ،فَيقُولُ  :وَاجبلهُ  ،وا َسيّدا ُه أوَ نَحْو ذَلِك إ ّل وُكّل بِهِ مََلكَانِ ي ْلهَزَانِ ِه  :أهَكَذَا كُنتَ ؟ » ،
َروَاهُ التّ ْرمِذي وقال  :حديثٌ حَسَنٌ .
« الّلهْ ُز »  :الدّفْعُ بُمْعِ الْيَدِ ف الصّدرِ .
س هُمَا
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :اثْنتَانِ ف النّا ِ
 -1667وعنْ أب هُريْرةَ رضي اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ت » رواهُ مسلم .
ب  ،والنّياحَة عَلى ا َليّ ِ
س ِ
ِبهِمْ ُكفْرٌ  :ال ّطعْنُ ف النّ َ

 -303باب النهي عن إتيان الكهّان والنجّمي
وال ُعرّاف وأصحاب الرمل  ،والطوارق بالصى وبالشعي ونو ذلك
ل عََليْ ِه وسَلّم ُأنَاسٌ ع ِن اْل ُكهّانِ َ ،فقَا َل
صلّى ا ُ
شةَ رضي اللّه َعْنهَا قَاَلتْ َ :سأَلَ رسُولَ اللّه َ
 -1668ع ْن عائِ َ
ح ّدثُوَننَا أ ْحيَانا بشْيءٍ فيكُونُ حقّا ؟ َفقَالَ َرسُول اللّه صَلّى الُ
َ « :ليْسُوا بِشَيءٍ َفقَالُوا  :يَا َرسُولَ اللّه إنّهُ ْم يُ َ
لنّيّ َ .فَيقُ ّرهَا ف أ ُذنِ وِليّهِ  ،فَيخْلِطُو َن معهَا مِاَئةَ كِ ْذَبةٍ »
ك اْلكَلم ُة مِ َن الْحَقّ يْ َط ُفهَا ا ِ
عََليْ ِه وسَلّم  « :تِلْ َ
ُمّتفَ ٌق عليْهِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :إ ّن
شةَ رضي اللّه عْنهَا أّنهَا سَ ِمعَت َرسُول اللّه صَلّى ا ُ
وف روايةٍ للبُخَارِيّ ع ْن عائِ َ
شيْطَانُ السّمْع َ ،فيَسْمعُهُ ،
ستَ ِرقُ ال ّ
ضيَ ف السّمَاءِ  ،في ْ
اللئ َكةَ َتنْزِلُ ف العَنانِ وهو السّحابُ َفتَذْ ُك ُر المْرَ ُق ِ
سهِمْ » .
َفيُوحِيهِ إل اْل ُكهّا ِن  ،فيكْ ِذبُونَ م َعهَا ماَئةَ َكذْبةٍ مِ ْن ِعنْ ِد أنفُ ِ
قولُهُ َ « :فَيقُ ّرهَا » هو بفتح الياء  ،وضم القاف والراءِ  :أي  :يُلقِيهَا  « .والْعنَا ُن » بفتح العي .
ل عََليْ ِه وسَلّم ورضي اللّه عْنهَا عَنِ الن ّ
ب
صلّى ا ُ
 -1669وع ْن صفّيةَ بْنتِ أب عُبي ٍد  ،عَ ْن َب ْعضِ أزْواجِ النبّ َ
ي يوْما» رواهُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَال  « :مَ ْن أتَى عَرّافا فَسأَلَهُ عنْ َشىْءٍ  ،فَصدّقَهُ  ،لَ ْم ُتقْبلْ لَ ُه صلةٌ أ ْرَبعِ َ
َ
مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقُولُ :
س ْعتُ رسُول اللّه صَلّى ا ُ
ص َة بن الُخَا ِرقً رضي اللّه عنْهُ قَالَ ِ :
 -1670وعنْ َقبِي َ
لْبتِ » .
اْل ِعيَاَفةُ  ،والطّ َيةُ  ،والطّ ْرقُ  ،مِنَ ا ِ
رواهُ أبو داود بإسناد حسن  ،وقال  :الطّ ْرقُ ُ :هوَ الزّ ْجرُ  ،أيْ  :ز ْجرُ ال ّطيْ ِر  ،و ُهوَ أ ْن َيتَيمّ َن أ ْو يتَشا َءمَ
ي َتيَمّنَ  ،وَإ ْن طَارَ إل جه ِة اْليَسَا ِر تَشَاءَم :قال أبو داود  « :وَاْلعِياَف ُة » :
بِطَيانِهِ  ،فَإ ْن طَار إل جه ِة الْيمِ َ
الَطّ .
حوِ ذلكَ .
صنَم والكَاهِن والسّا ِح ِر ونَ ْ
لْبتُ كَلِم ٌة َتقَع على ال ّ
ل ْوهَريّ ف « الصّحاح »  :ا ِ
قال ا َ
س عِلْما
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :من ا ْقَتبَ َ
 -1671وع ْن ابْنِ عبّاسِ رضي اللّه عْنهُما قَالَ  :قَال َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
س ُشعَْب ًة مِنَ السّحْرِ زَادَ ما زَاد » َروَاهُ أبو داود بإسناد صحيح .
مِ َن النّجُومِ  ،اقْتَب َ

 -1672وعَ ْن معاويَةَ ب ِن الَكَم رضي اللّه َعنْهُ قَال ُ :ق ْلتُ يا رسُول اللّه إنّى حَدِيثٌ عهْ ٍد بِجاهِلّيةٍ  ،وقدّْ
جَاءَ اللّه تعال بالسْلم  ،وإ ّن ِمنّا رجا ًل يأتُونَ اْل ُكهّانَ ؟ قَال  « :فَل َتأِْتهِم » ُق ْلتُ َ :ومِنّا رجالٌ
ل يُصُ ّدهُ ْم » ُق ْلتُ َ :و ِمنّا رِجَا ٌل يَخُطّونَ ؟ قَالَ « :
صدُو ِرهِمْ َ ،ف َ
ك َشىْءٌ يِدُونَه ف ُ
يتَ َطيّرُونَ ؟ قال  « :ذل َ
ب مِ َن النِْبيَا ِء يَخُط  ،فَ َم ْن وَافَقَ خَطّهُ  ،فَذاكَ » رواه مسلم .
كَانَ ن ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم َنهَى عَ ْن ثَمَ ِن اْلكَ ْلبِ
صلّى ا ُ
 -1673وعَنْ أب مسعْو ٍد الْبدرِي رَضيَ اللّه عنْهُ أنّ َرسُولَ اللّهِ َ
 ،ومهْ ِر اْلَبغِيّ وحُلْوانِ الْكاهِنِ » متف ٌق عليهِ .
 -304باب النهي عن التطيّر
فيه الحاديث السابقة ف الباب قبله.
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل عَ ْدوَى ول طِيَ َرةَ
 -1674وع ْن أَنسٍ رضي اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
جبُن الفألُ » قالوا  :ومَا الْفَألُ ؟ قَالَ  « :كَلِم ٌة طيَّب ٌة » متفقٌ عليه .
وُيعْ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  :ل عَدْوى وَل
 -1675وعَ ْن ابْنِ عُمَرَ رضي اللّه َعْنهُما قَالَ  :قَالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
س » متف ٌق عليه .
ِطيَ َرةَ  ،وإنْ كَان الشّؤمُ ف َشىْءٍ  ،فَفي الدّارِ  ،والَرْأ ِة وَالفَرَ ِ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم كَانَ ل يت َطيّرُ  .رَواهُ أبُو داود بإسنادٍ
ضيَ اللّه َعنْهُ أنّ النبّ َ
 -1676وعَ ْن بُريْدةَ ر ِ
صحيحٍ .
ل عََليْ ِه وسَلّم
 -1677وَع ْن عُ ْر َوةَ بْنِ عامِرِ رضي اللّه عَنْهُ قَالَ  :ذُكِرتِ ال ّطيَ َر ُة عِنْد َرسُولِ اللّه صَلّى ا ُ
سُنهَا اْلفَألُ  ،وَل تَ ُر ّد مُسْلِما  ،فَإذا رأى أحَدُكُ ْم ما َيكْرَه  ،فَلْيقُلْ  :الّلهُ ّم ل يَأتى بالَسَناتِ إلّ
فقَالَ  :أحْ َ
أنتَ  ،وَل يَدْفَعُ السّيّئاتِ إلّ أْنتَ  ،وَل ح ْو َل وَل ُق ّوةَ إ ّل بك » حديثٌ صَحيحٌ َروَاهُ أبو داودُ بإسنادٍ
صَحيحٍ .

 -305باب تري تصوير اليوان ف بسَاط
أوحجر أو ثوب أو درهم أو مدّة أو دينار أو وسادة وغي ذلك
وتري اتاذ الصورة ف حائط وستر وعمامة وثوب ونوها والمر بإتلف الصور
صنَعونَ ه ِذهِ
ل عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :إنّ الّذِين َي ْ
صلّى ا ُ
 -1678عَن ابْ ِن عُمَرَ رضي اللّه َعْنهُما أنّ َرسُولَ اللّهِ َ
الصّورَ يُعَ ّذبُونَ َي ْو َم الْ ِقيَا َمةِ  ،يُقَا ُل ُلمْ  :أ ْحيُوا مَا َخَل ْقتُمْ » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم مِ ْن َسفَ ٍر وَقَ ْد َستَرْتُ
شةَ رضي اللّه عنهَا قَاَلتْ َ :ق ِدمَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1679وعَ ْن عَائِ َ
شةُ أشدّ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم تَل ّونَ و ْجهُه وقَالَ  :يا عَائِ َ
َس ْه َوةً ل ِبقِرَامٍ فيهِ تاثيلُ َ ،فلَمّا رَآهُ رسُولُ اللّه َ
جعَلنا مِنْ ُه وِساد ًة أوْ
الناسِ عَذابا ِعنْدَ اللّه َيوْم اْلقِيامةِ الّذِينَ ُيضَاهُون بَلْقِ اللّه  » ،قَاَلتْ َ :فقَ َط ْعنَاهُ َ ،ف َ
وِسا َدَتيْن  .متف ٌق عليه .
ص ّفةُ تكون َبيْنَ يَدي
سهْوةُ » ِبفَتْحِ السّي ا ُلهْمََل ِة َو ِهيَ  :ال ّ
ستْرُ  « .وَال ّ
ف ُ ،هوَ  :ال ّ
« القِرَامُ » بكسْ ِر القَا ِ
ق النّافِذُ ف الَائِطِ .
الْبيْتِ  ،وقَي َل  :هِيَ الطّا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ ُ « :كلّ
َ -1680وعَن ابْنِ عَبّاسٍ رضي اللّه عْنهُمَا قَالَ  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
ت ل بُدّ
صوّ َرهَا نَ ْفسٌ َفُيعَ ّذبُهُ ف ج َهنّم » قَا َل ابْ ُن عَبّاسٍ :فَإنْ ُكنْ َ
جعَلُ لَ ُه ِبكُلّ صُو َرةٍ َ
صوّرٍ ف النّا ِر يُ ْ
ُم َ
ج َر وَما ل رُوح فِيهِ  .متفقٌ عليه .
صنَعِ الشّ َ
فَا ٍعِلً  ،فَا ْ
صوّرَ صُورة ف ال ّدْنيَا  ،كُلّفَ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  «:مَنْ َ
َ -1681و َعنْهُ قَالَ  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
س بِنَاف ٍخ » متف ٌق عليه .
ح َي ْومَ اْل ِقيَا َمةِ وََلْي َ
أنْ يَْنفُخَ فيها الرّو َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :إنّ
سعُودٍ رضي اللّه َعنْهُ قَالَ  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
 -1682وعَن ابن مَ ْ
صوّرُونَ » متفقٌ عليه .
أشَ ّد النّاسِ عَذَابا َيوْ َم اْلقِيَا َمةِ ا ُل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :قَالَ اللّه
َ -1683وعَنْ أب هُ َرْيرَة رضي اللّه َعنْهُ قَالَ  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
خ ْلقِى َ ،ف ْليَخُْلقُوا ذَ ّر ًة أوْ ِلَيخُْلقُوا َحّبةً  ،أوْ ِليَخُْلقُوا َشعِيَةً » متفقٌ
خلُقُ كَ َ
َتعَال  :ومَنْ أظَْل ُم مِمّنْ ذهَب يَ ْ
عليه .

ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :ل تَ ْدخُ ُل الَلِئ َكةُ َبيْتا
حةَ رضي اللّه عَنْ ُه أنّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ -1684وعَنْ أب طَ ْل َ
ب وَل صُو َرةٌ » متف ٌق عليه .
فِيهٍِ كَ ْل ٌ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ِجبْرِي ُل أنْ يأِتيَهُ،
 -1685وعن ابن عُمرَ رضي اللّه َعْنهُمَا قالَ َ :وعَدَ َرسُولَ اللّهِ َ
شكَا إَليْهِ  .فقَا َل  :إنّا ل
خرَجَ َفَلقِيهُ جْبرِيلٌ فَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فَ َ
صلّى ا ُ
َفرَاثَ عَليْهِ حتّى اشْتَ ّد عَلى َرسُول اللّه َ
ب وَل صُو َرةٌ  .رواه البخاري .
نَ ْدخُ ُل بيْتا فيهِ كَ ْل ٌ
ث »  :أبْطأَ  ،وهو بالثا ِء الثلثةِ .
« رَا َ
ل عََليْ ِه وسَلّم جْبرِي ُل عََليْهِ السّلمُ ف
شةَ رضي اللّه َعْنهَا قَاَلتْ  :وَاعَدَ َرسُولَ اللًه صَلّى ا ُ
َ -1686وعَ ْن عَائِ َ
ت تِلْكَ السّاعةُ ول يأتِهِ  ،قَاَلتْ  :وَكَا َن بيَ ِدهِ عصا  ،فَ َطرَ َحهَا مِ ْن يَ ِد ِه َوهُ َو َيقُولُ « :
سَا َعةٍ أ ْن يأِتيَهُ  ،فَجَاءَ ْ
خلِفُ اللّه َوعَ َدهُ وَل ُر ُسلُهُ » ثُ ّم اْلَتفَتَ  ،فَإذا جِ ْروُ كَ ْلبٍ ْتتَ سَريره  .فَقالَ َ « :متَى دَ َخلَ هذا اْلكَ ْلبُ
مَا يُ ْ
ت بِهِ  ،فأمر به َفأُ ْخرِجََ ،فجَا َءهُ جبْرِي ُل عََليْهِ السّلمُ َ :فقَال َرسُولُ اللّه صَلّى الُ
؟ » َفقُ ْلتُ  :وَاللّه مَا َد َريْ ُ
ك و إنّا ل نَ ْدخُلُ
ستُ لكَ ولَم تَأتِن» فقالَ َ :منَعن الْك ْلبُ الذى كَانَ ف بيْتِ َ
عََليْ ِه وسَلّم َ « :وعَ ْدتَن َ ،فجَلَ ْ
ب وَل صو َرةٌ » رواه مسلم .
َبْيتًا فِيهِ كَ ْل ٌ
 -1687وعَ ْن أب التيّاحِ َحيّانَ بنِ ُحصَيٍ قَالَ  :قال ل عَليّ بن أب طَاِلبٍ رضي اللّه َعنْهُ  :أل أَب َعثُكَ عَلى
شرِفا إلّ َس ّوْيتَهُ .
سَتهَا ،ول َقبْراٍ مُ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم ؟ أنْ ل تَ َدعَ صُو َرةً إلّ طَم ْ
ما َب َعثَن عََليْهِ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
رواه مسْلِمٌ .
 -306باب تري اتاذ الكلب إل لصَيْد أو ماشية أو زرع
ل عََليْهِ وسَلّم َيقُولُ  « :من اقْتَن
صلّى ا ُ
س ْعتُ رسُولَ اللّه َ
 -1688ع ِن ابْ ِن عُمَر رضي اللّه َعْنهُما  :قَالَ ِ
صيْ ٍد أ ْو مَاشِي ٍة فإنّ ُه َينْ ُقصُ مِنْ أجْ ِرهِ كُ ّل ي ْومٍ قِياطَا ِن » متفقٌ عليه .
كَلْبا إل كَلْب َ
وف روايةٍ  « :قِيَاطٌ » .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَ ْن أمْسَكَ كَلْبا،
 -1689وعَنْ أب هُ َرْي َرةَ رضي اللّه عنْهُ قَالَ  :قَالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ث أ ْو مَا ِشيَة » متفقٌ عليه .
فَإنّ ُه يْنقُصُ كُ ّل َي ْومٍ مِ ْن عملِهِ قِيَاطٌ إلًّ َكلْب حَرْ ٍ

صيْدٍ  ،ول مَاشِيةٍ ول أ ْرضٍ فَإنّهُ َيْن ُقصُ مِنْ أ ْج ِرهِ قِياطَانِ
وف رواية لسلم  « :مَ ِن ا ْقتَن كَلْبا َلْيسَ ِبكَ ْلبِ َ
كُ ّل يْومٍ » .
 -307باب كراهية تعليق الرس ف البعي وغيه من الدواب
وكراهية استصحاب الكلب والرس ف السفر
حبُ الَلِئ َكةُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل َتصْ َ
ضيَ اللّه عنْهُ قَالَ  :قال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -1690عَنْ أب ُه َريْ َرةَ ر ِ
س » رواه مسلم .
ب أوْ جَرَ ٌ
رُ ْف َق ًة فيهَا كَ ْل ٌ
شيْطَانِ » رَوا ُه مُسْلِمٌ .
ل عََليْهِ وسَلّم قَال  « :الرسُ من مزَامِي ال ّ
 -1691و َعنْهُ أ ّن النبّ صَلّى ا ُ
رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم .
 -308باب كراهة ركوب اللّلة وهي البعي أو الناقة الت تأكل العَذِرة ،
فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لمها  ،زالت الكراهة
للَّلةِ ف الب ِل أنْ
ل عََليْ ِه وسَلّم ع ِن ا َ
ضيَ اللّه عْنهُما قَال  :نَهى رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -1692عَ ِن ابْ ِن عُمَرَ ر ِ
يُرْكَب عََلْيهَا .
رواهُ أبو داود بإسناد صحيحٍ .
 -309باب النهي عن البُصاق ف السجد
والمر بإزالته منه إذا وجد فيه والمر بتنيه السجد عن القذار
ل عََليْهِ وسَلّم قَال  « :البُصَاقُ ف السْجِدِ خَطِيَئةٌ،
صلّى ا ُ
 -1693عَ ْن أنسٍ رضي اللّه عَن ُه أنّ َرسُولَ اللّه َ
وَ َكفّا َرُتهَا دَ ْفُنهَا » متفق عليه .
ح َوهُ َ ،فُيوَارِيهَا ْتتَ ترابهِ  .قا َل أبو الحاسن الرّويَان ف
ل ونَ ْ
والرَاد بِدَ ْفِنهَا إذا كا َن السْجِ ُد تُرابا أوْ َر ْم ً
ج ُد مُبلّطا أوْ َمصّصا ،
كتابهِ « البحر »  ،وقيل  :الُرَا ُد بِد ْفِنهَا إخْرَا ُجهَا مِ َن السْجِدِ  ،أمّا إذا كَانَ الْسْ ِ

ك بِدفْن بلْ زِيا َدةٌ ف الطِيَئ ِة وتَكثيٌ
َفدََلكَهَا عَليْ ِه بِمَداسِهِ أو ِبغَ ِيهِ كَما َي ْفعَلُ ُه كثيٌ مِنَ الهّالَِ ،فلَيس ذل َ
جدِ  ،وَعلى مَنْ َفعَلَ ذلك أنْ يَمْسَح ُه َبعْدَ ذلك ِبَثوْبِ ِه أو بيده أ ْو غَيْ ِر ِه أ ْو َيغْسِلَهُ .
للقَذَرِ ف الَسْ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم رَأى ف جِدَا ِر اْلقِبَْل ِة مُخَاطا  ،أوْ
صلّى ا ُ
شةَ رضي اللّه عْنهَا أنّ رسُولَ اللّه َ
 -1694وعَ ْن عائِ َ
بُزَاقا  ،أ ْو نُخَامةً  ،فَحكّه  .متف ٌق عليه .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :إنّ ه ِذ ِه السَاجِ َد ل َتصْلُحُ
 -1695وعَ ْن أَنسٍ رضي اللّه َعنْهُ أنّ َرسُولَ اللّه َ
لِشْى ٍء مِنْ هذا الْبوْ ِل ول القَذَرِ  ،إنّمَا ِهيَ لِذِكْرِ اللّه َتعَال  ،وقَرا َءةِ اْلقُرْآنِ » أوْ كَمَا قالَ رسُولُ اللّه صَلّى
ل عََليْ ِه وسَلّم  .رواه مسلم .
اُ
 -310باب كراهة الصومة ف السجد
ورفع الصوت فيه  ،ونشد الضالة والبيع والشراء والِجارة ونوها من العاملت
ل عََليْ ِه وسَلّم يقُولُ  :مِنْ سِعَ َر ُجلً
 -1696عَنْ أب هُريْ َرةَ رضي اللّه َعنْ ُه أنّهُ سَ ِمعَ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
جدِ فَ ْلَيقُلْ  :ل رَدهَا اللّه عَليْكَ  ،فإنّ الساجدَ لَ ْم ُتبْنَ لذا » رَوا ُه مُسْلِم.
ينْشُدُ ضَاّلةً ف السْ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :إِذا رأَيتم مَ ْن َيبِيعُ أَو يبتَاعُ ف السجدِ َ ،فقُولُوا
َ -1967و َعنْهُ َأنّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
 :ل أَ ْربَحَ اللّه تِجَارتَكَ َ ،وإِذا رَأْيتُ ْم مِ ْن ينْشُدُ ضَاّلةً َفقُولُوا  :ل ر ّدهَا اللّه عَلَيكَ» .رواه الترمذي وقال :
حديث حسن .
ل الَم َل الَحْمرَ ؟ َفقَالَ
جدِ َفقَالَ  :منْ َدعَا إِ ّ
ل نَشَدَ ف الَسْ ِ
ضيَ اللّه َعنْهُ َأنّ رَ ُج ً
 -1698وعَ ْن بُريْ َدةَ ر ِ
ل عََليْهِ وسَلّم « ل َوجَدْتَ ِإنّمَا ُبنَِيتِ الَسَاجِدُ لِمَا ُبنَِيتْ لَهُ » رواه مسلم .
صلّى ا ُ
َرسُولُ اللّهِ َ
ل عََليْهِ وسَلّم
ضيَ اللّه عَنْهُ َأنّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ -1699وعَ ْن عَمْرو بْ ِن ُش َعْيبٍ  ،عَنْ َأبِيهِ  ،عَنْ جَ ّدهِ رَ ِ
َنهَى عَنِ الشّرَا ِء وَالَبيْبعِ فِي السْجِدِ َ ،وأَ ْن ُتنْشَدَ فيهِ ضَاّلةٌ َ ،أ ْو ُينْشَدَ فِيهِ ِشعْرٌ  .رواهُ َأبُــو دَاودَ ،
والتّرمذي وقال  :حَديثٌ حَسَنٌ .
حصَبن رَجُلٌ َ ،فنَظَرْ ُ
ت
ضيَ اللّه عنْهُ قالَ ُ :كْنتُ ف الَسْجِدِ َف َ
ب بْنِ يزي َد الصّحَاب رَ ِ
َ -1700وعَنِ السّائِ ِ
جْئتُهُ بِهمَاَ ،فقَالَ  :مِنْ أَيْنَ َأْنتُمَا ؟ َفقَال :
ب فأْتِن ِبهَذيْنِ َف ِ
ضيَ اللّه عَنْهُ َفقَالَ  :اذ َه ْ
فَِإذَا عُ َمرُ ب ُن الَطّابِ رَ ِ

جدِ َرسُولِ اللّهِ
صوَاَتكُمَا فِي مسْ ِ
مِنْ َأهْلِ الطّائِفِ َ ،فقَالَ َ :لوْ ُكْنتُمَا مِنْ أَهْ ِل اْلبَلَدِ َ ،لوْ َج ْعُتكُمَا  ،تَرَْفعَانِ أَ ْ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ؟ َروَا ُه البُخَارِي .
َ
ل أو ُكرّاثا أو غيه
 -311باب َنهْي من أكل ثوما أو بص ً
ما له رائحة كريهة عن دخول السجد قبل زوال رائحته إل لضرورة
ج َرةِ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  :منْ أَكَ َل مِ ْن هَ ِذهِ الشّ َ
ضيَ اللّه َعْنهُمَا َأنّ النِّبيّ صَلّى ا ُ
 -1701عَ ِن ابْ ِن عُمَرَ َر ِ
َيعْن الثّومَ فل يقْ َربَ ّن مَسْجِ َدنَا » متفقٌ عليه .
وف روايةٍ لسلم  « :مَسَا ِج َدنَا » .
ج َرةِ فَل
ل عََليْهِ وسَلّم  « :مَنْ أَكَلَ مِنْ ه ِذهِ الشّ َ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَا َل النبّ َ
َ -1702وعَنْ َأَنسٍ رَ ِ
ي مَعنَا » متف ٌق عليه .
َيقْربنّا  ،وَل ُيصَلّ ّ
صلً ،
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ أَكَ َل ثُوما َأ ْو َب َ
ضيَ اللّه عَنْهُ قَالَ  :قَا َل النّبّ صَلّى ا ُ
َ -1703وعَنْ جَاِبرٍ رَ ِ
َف ْلَيعْتَزْلنَا َ ،أوْ فَ ْلَي ْعتَز ْل مَسْج َدنَا » متف ٌق عليه .
ج َدنَا  ،فَِإنّ الَلِئ َكةَ َتَتأَذّى مِمّا
وف رواية لُسْلِمٍ  :مَنْ أَكَ َل اْلَبصَلَ  ،وَالثّوم  ،وَاْلكُرَاث  ،فَل َيقْ َربَنّ مسْ ِ
يتأَذّى ِمنْهُ َبنُو آدمَ » .
ضيَ اللّه َعنْهُ أَنّهُ خ َطبَ َي ْومَ الُ ُم َعةِ َفقَالَ فِي خُ ْطَبتِهِ  :ثُمّ ِإنّكُمْ َأّيهَا النّاسُ
َ -1704وعَ ْن عُمَ َر بْ ِن الَطّابِ َر ِ
ل عََليْهِ وسَلّم إِذَا
ج َرَتيْنِ ما أُرَاهُمَا إِلّ َخبِيثََتيْنِ  :اْلبَصَلَ  ،وَالثّومَ َ ،لقَدْ َرَأْيتُ رَسولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
َتأْكُلُونَ شَ َ
جدِ َأمَ َر بِهِ َ ،فأُخْ ِرجَ إِل اْلبَقِيعِ ،فَ َمنْ أَكََلهُمَا  ،فَ ْليُ ِمْتهُمَا طبْخا  .رواه مسلم
وَ َجدَ ر َيهُمَا مِنَ الرّجُلِ فِي الَسْ ِ
.

 -312باب كراهية الحتباء يوم المعة والمام يطب
لنه يلب النوم فيفوت استماع الطبة وياف انتقاض الوضوء
لْبوَ ِة َي ْومَ
ل عََليْ ِه وسَلّم َنهَى عَنِ ا ِ
ضيَ اللّه عَنهُ َأنّه الّنبِيّ صَلّى ا ُ
س الُهَنّ  ،رَ ِ
 -1705ع ْن ُمعَا ِذ بْنِ أَن ٍ
الُ ُم َع ِة وَا ِلمَامُ يَخْ ُطبُ  .روا ُه أبو داود  ،والترمذي وَقَال  :حدِيثٌ حَسَنٌ .
 -313باب ني َمنْ دخل عليه عشر ذي الجة
حيَ عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حت يضّحيَ
وأراد أن يض ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ كَانَ لَهُ ِذبْ ٌح
ضيَ اللّه َعْنهَا قَاَلتْ  :قَالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1706عَنْ ُأ ّم سَلَمةَ ر ِ
حيَ » رَوا ُه مُسْلِم
يَ ْذبَحُهُ  ،فَإِذا ُأهِلّ هِللُ ذِي الِجّة  ،فَل يَأْخُ َذ ّن مِ ْن َشعْره وَل منْ أَ ْظفَار ِه َشيْئا حت ُيضَ ّ
.
 -314باب النّهي عَن اللف بخلوق
كالنب والكعبة واللئكة والسماء والباء
والياة والروح والرأس ونعمة السلطان وُت ْربَة فلن
والمانة  ،وهي من أشدها نيا
ل عََليْهِ وسَلّم  ،قَالَ ِ « :إنّ اللّه تَعال يْنهَاكُمْ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عْنهُمَا  ،عَ ِن النِّبيّ َ
 -1707عَ ِن ابْ ِن عُمَرَ  ،ر ِ
ف بِاللّهِ َ ،أوْ ِلَيصْ ُمتْ » متفقٌ عليه.
َأنْ تَحِْلفُوا باباِئكُمْ  ،فَمَنْ كَانَ حَالِفا  ،ف ْلَيحْلِ ْ
حلِفْ إِ ّل بِاللّهِ َ ،أوْ لِيسْ ُكتْ »
وف رواية ف الصحيح  « :فمنْ كَانَ حَالِفا  ،فَل يَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :ل
س َرةَ  ،رضِي اللّه عنْهُ قَالَ  :قَالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1708وع ْن َعبْدِ الرحْم ِن بْن ُ
تْلِفوا بِالطّواغِي  ،ول بابائِكُ ْم » رواه مسلم .
س »  :أَيْ  :صن ُمهُم
صنَامُ َ ،و ِمنْهُ الديثُ  « :ه ِذ ِه طاغِيةُ دوْ ٍ
« ال ّطوَاغي » َ :جمْ ُع طاغية  ،وهِي ال ْ
وم ْعبُو ُدهُم  .و ُروِيَ ف غَ ِي مُسْلِم  « :بالطّواغِيتِ » جْع طاغُوت  ،وهُو الشّيطانُ وَالصّنمُ .

ل عََليْهِ وسَلّم قال«:من حلَف بِالَمانَةِ فليْس مِنا».
-1709وع ْن بُريْدة رضِي اللّه عنهُ َأنّ رسُول اللّه صَلّى ا ُ
حدِيثٌ صحي ٌح  ،رواهُ َأبُو داود بإِسنادٍ صحِيحٍ .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :منْ حلفَ  ،فقال  :إِن برِي ٌء مِ َن الِسلمِ
 -1710وعنْهُ قال  :قال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
لمِ سالِما» .رواه أبو داود .
فإِن كانَ كاذِبا َ ،فهُو كما قَالَ  ،وِإنْ كَان صادِقا  ،فلَنْ يرْجِع إِل الِس َ
حلِ ْ
ف
ل َيقُولُ َ :ل والْكعْبةِ  ،فقا َل ابْنُ عُمر  :ل تَ ْ
 -1711وَعنِ ابْن عمر رضِي اللّه عْنهُمَا َأنّهُ سِعَ رَ ُج ً
ل عََليْهِ وسَلّم يقُولُ  « :منْ حلفَ بِ َغيْرِ اللّهِ  ،فَقدْ َكفَر َأوْ أَش ْركَ
صلّى ا ُ
ِب َغيْرِ اللّهِ  ،فإِن سَ ِم ْعتُ رسُولَ اللّهِ َ
» رواه الترمذي وقال  :حدِيثٌ حسَنٌ .
ل عََليْهِ وسَلّم قَالَ« :
صلّى ا ُ
ض الْعلما ِء قوْلهُ  « :كَفر َأوْ أشر َك » علَى التّغلِيظِ كما ُروِي َأ ّن النبّ َ
وفسّر بعْ ُ
ال ّريَا ُء شِ ْر ٌك » .
 -315باب تغليظ اليمي الكاذبة عمدا
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :منْ حلفَ علَى مَا ِل امْري ٍء
سعُودٍ رضِي اللّه عَنْهُ َأنّ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
 -1712عَ ِن ابْنِ م ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم ِمصَداقَه
مُسِْل ٍم بغيْرِ حقّهِ  ،لقِي اللّه وهُو عَليْ ِه َغضْبانُ » قَالَ  :ثُمّ قرَأ علْينَا رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ل } [آل عمران  ] 77 :إل
شتَرُو َن بِعهْدِ اللّ ِه وأَيْماِنهِ ْم ثَمنا قَلِي ً
منْ كتاب اللّ ِه عَ ّز وَ َجلّ  { :إِ ّن الّذِي َن يَ ْ
آ ِخ ِر اليةِ ُ :مّتفَ ٌق عليْه .
ل عََليْ ِه وسَلّم
صلّى ا ُ
 -1713وعَنْ أَب أُمامةَ إِياسِ بْ ِن ثعْلَب َة الَا ِرثِيّ رضِـــيَ اللّه َعنْهُ أَن رسُول اللّه َ
قالَ  « :منِ اقْتَطعَ حَ ّق امْرِيءٍ مسِْل ٍم بِيمِينِهِ َ ،فقَدْ َأوْجَب اللّه لَ ُه النّارَ  .وحرّم عََليْهِ الْجـّنةَ» فَقالَ لَهُ َرجُلٌ
 :وِإنْ كَا َن َشيْئا يسِيا يا رسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ َ « :وإِنْ كان َقضِيبا مِنْ أَراكٍ » روا ُه مُسْلِمٌ .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قالَ  « :اْلكَبَائِرُ
 -1714وع ْن عبْدِ اللّ ِه بْنِ عمرِو بْ ِن الْعاصِ رضِي اللّه َعْنهُمَا عن النبّ َ
ي اْلغَمُوسُ » رواه البخاري .
 :ا ِلشْرَاكُ بِاللّهِ َ ،و ُعقُوقُ اْلوَالِ َديْن  ،وَقتْلُ الّن ْفسِ  ،واْليَمِ ُ

ل عََليْ ِه وسَلّم فَقال  :يَا َرسُول اللّه ما اْلكَبَائِرُ ؟ قالَ :
وف روايةٍ له  :أَن َأعْرَاِبيّا جاءَ إِل النِّبيّ صَلّى ا ُ
ي اْلغَمُوسُ ؟ قال  « :الّذِي
ي اْلغَمُوسُ » ُق ْلتُ َ :ومَا الْيمِ ُ
«ا ِلشْرا ُك بِاللّ ِه » قَالَ  :ثُ ّم ماذا ؟ قالَ  « :اْليَمِ ُ
ي ُهوَ فِيها كاذِبٌ .
َي ْقتَطِ ُع مَا َل امْرِيءٍ مسلم  » ،يعْنِي بِي ِم ٍ
ي  ،فرأى غيها خيَا منها
 -316باب ندب مَن حلف على يَم ٍ
أن يفعل ذلك الحلوف عليه  ،ث يكفّر عن يينه
ل عََليْ ِه وسَلّم...« :
صلّى ا ُ
 -1715عَ ْن عبْدِ الرّحْم ِن بْ ِن سَمُرةَ رضِي اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ ل رسُولُ اللّه َ
ت الّذِي ُهوَ َخيْرٌ  ،وكفّ ْر عن يَمِينك » متف ٌق عليه .
َوإِذَا َحَل ْفتَ علَى يَمِيٍ َ ،ف َرَأيْت َغيْرَها َخيْرا مِنهَا  ،فأْ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :منْ حلَف عَلَى يَمِيٍ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ أَنّ رسُولَ اللّهِ َ
 -1716وعَنْ أَب هُرْي َرةَ ر ِ
فَرأَى غَيْ َرهَا َخيْرا ِمنْهَا َ ،ف ْليُ َكفّ ْر عَ ْن يَمِينِهِ  ،ولَْي ْفعَ ْل الّذِي ُهوَ َخيْ ٌر » رواهُ مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ ِ « :إنّي واللّهِ ِإنْ شَاءَ اللّه
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ أَنّ رسُول اللّه َ
َ -1717وعَنْ أَب مُوسَى ر ِ
ت الّذِي ُهوَ خَيٌ » متف ٌق عليه .
ت عَ ْن يَمِين  ،وأَتيْ ُ
ف عَلَى يَمِيٍ  ،ثُمّ أَرَى َخيْرا مِنهَا إِلّ َكفّرْ ُ
لَ أَحلِ ُ
ل عََليْهِ وسَلّم َ « :ل ْن يَلَجّ أَ َحدُكُمْ
صلّى ا ُ
َ -1718وعَنْ َأبِي هُ َريْ َرةَ رضِي اللّه عنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ َ
ف يَمِينِهِ ف َأهْلِ ِه آثَمُ لَ ُه عِنْدَ اللّ ِه َتعَال مِنْ َأ ْن ُيعْ ِطيَ َكفّا َرتَ ُه الّت فَرَض اللّه عََليْهِ» متفقٌ عليه .
ي يتَمادَى فِيها  ،وَ َل ُي َكفّرُ  ،وقولُه « :آثَ ُم » بالثاءِ الثلثة ،
قولُهُ  « :يلَ ّج » ِب َفتْ ِح الّلمِ َ ،وتَشْدِي ِد اليِمِ  :أَ ْ
أَيْ  :أَ ْكثَرُ ِإثْما .
 -317باب العفو عن لغو اليمي
وأنه ل كفارة فيه  ،وهو ما يري على اللسان بغي قصد اليمي
كقوله على العادة  :ل وال  ،وبلى وال  ،ونو ذلك
قال اللّه تعال {:ل يؤاخذكم اللّه باللغو ف أيانكم ولن يؤاخذكم با عقدت اليان فكفارته إطعام
عشرة مساكي من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتم أو ترير رقبة ،فمن ل يد فصيام ثلثة أيام؛
ذلك كفارة أيانكم إذا حلفتم؛ واحفظوا أيانكم } .

ت هَ ِذهِ الَيةُ {:ل ُيؤَا ِخذُكُمْ اللّه بِالّلغْو ف َأيْمَاِنكُمْ } ف
ضيَ اللّه َعْنهَا قَاَلتْ ُ :أنْزَِل ْ
شةَ رَ ِ
َ -1719وعَ ْن عَائِ َ
َقوْلِ الرّجُلِ  :ل واللّهِ َ ،وبَلى واللّهِ  .رواه البخاري .
 -318باب كراهة اللف ف البيع وإن كان صادقا
ل عََليْ ِه وسَلّم يقُولُ « :الَلِفُ
ضيَ اللّه َعنْهُ قَالَ  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1720عَنْ أَب ُه َريْ َرةَ رَ ِ
سبِ » متف ٌق عليه .
ح َقةٌ ل ْلكَ ْ
مْن َف َقةٌ للسّ ْل َعةِ  ،مَمْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ ِ « :إيّاكُمْ
ضيَ اللّه َعنْهُ قَالَ  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ -1721وعَنْ أَب َقتَا َدةَ ر ِ
حقُ » رواه مسلم .
وَ َكثْ َرةَ اللِفِ ف اْلَبيْعِ  ،فَِإنّهُ ُيَنفّ ُق ثُ ّم يَمْ َ
 -319باب كراهة أن يسأل الِنسان بوجه ال عز وجل غي النة
وكراهة منع من سأل بال تعال وتشفّع به
سأَ ُل بوَجْهِ اللّهِ إِلّ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  « :ل يُ ْ
ضيَ اللّه َعنْهُ قَال  :قالَ رسُولُ اللّهِ َ
 -1722عَنْ جابرٍ ر ِ
لّنةُ » رواه أبو داود .
اَ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَ ِن ا ْستَعَاذَ بِاللّهِ ،
ضيَ اللّه عْنهُما قَالَ  :قَال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ -1723وعَن ابْن عُمَرَ ر ِ
فَأعِيذُوهُ  ،وم ْن َسأَل باللّهِ َ ،فأَعْطُوهُ َ ،ومَنْ َدعَاكُمْ َ ،فأَجِيبُوه  ،ومَ ْن صنَع إَِلْيكُمْ معْرُوفا َفكَاِفئُوهُ  ،فَِإنْ لْ
صحِي ٌح  ،رواهُ َأبُو داود ،
جدُوا مَا ُتكَاِفئُونَ ُه به  ،فَا َدعُوا لَهُ َحتّى تَ َروْا َأّنكُمْ قَدْ كَاَف ْأتُمو ُه » حدِيثٌ َ
تَ ِ
والنسائي بأسانيد الصحيحي .
 320باب تري قوله شاهِنشاه للسلطان وغيه
لن معناه ملك اللوك  ،ول يوصف بذلك غي ال سبحانه وتعال
ل عََليْ ِه وسَلّم قال ِ « :إنّ أَ ْخنَعَ اس ٍم عندَ اللّهِ عزّ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْ ُه عن الّنِبيّ َ
 -1724عَنْ أَب هُريْ َرةَ ر ِ
و َجلّ رَ ُج ٌل تَسَمّى مَلِكَ الَملكِ » متفق عَلَيه .
ك ا َلمْلكِ » ِمثْ ُل شاهِنشَاهِ .
قال ُسفْيَانُ بن ُعَيْينَةَ « مَلِ ُ

 -321باب النهي عن ماطبة الفاسق والبتدع ونوها بسيدي ونوه
ل عََليْهِ وسَلّم  « :ل َتقُولُوا ل ْل ُمنَافِ ِق َسيّدٌ ،
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عنهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ َ
 -1725عن بُ َريْ َدةَ رَ ِ
ك َسيّدا َ ،فقَدْ َأسْخَ ْطتُمْ َربّكُمْ عزّ وَجَ ّل » رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيحٍ .
فَِإنّهُ ِإنْ ي ُ
ب الُمّى
 -322باب كراهة س ّ
سّيبِ
ل عََليْ ِه وسَلّم دخَ َل على ُأمّ السّائبِ َ ،أوْ ُأمّ الُ َ
ضيَ اللّه َعنْهُ َأنّ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1726عنْ جَابرٍ رَ ِ
ك يا ُأمّ السّائبِ َأ ْو يَا ُأمّ الُسيّبِ تُزَفْزِفيَ ؟ » قَاَلتْ  :الُمّى ل با َركَ اللّه فِيهَا َ ،فقَالَ  « :ل
فقَالَ  « :مَالَ ِ
ث الدِيدِ » رواه مسلم .
سبّي الُمّى  ،فَِإّنهَا تُ ْذ ِهبُ خَطَايا بَن آدم  ،كَما يُ ْذ ِهبُ اْلكِيُ خَب َ
تَ ُ
ي » أَيْ َ :تتَحرّكِيَ حرَ َكةً سري َعةً  ،و َمعْناهُ  :تَ ْرَتعِدُ َ ،و ُهوَ بض ّم التاءِ وبالزاي الكررة والفاء
« تُزَ ْفزِفِ َ
الكررة  ،و ُروِي أَيضا بالراءِ الكررة والقافي .
 -323باب النهي عن سبّ الريح  ،وبيان ما يقال عند هبوبا
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل
ضيَ اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1727عَنْ أَب ا ُلنْذِرِ َأبَ ّي بْنِ َك ْعبٍ رَ ِ
ك مِنْ َخْيرِ ه ِذهِ الرّيحِ و َخيْ ِر مَا فِيهَا و َخيْرِ ما
سأَلُ َ
سبّوا الرّيحَ  ،فَِإذَا َرَأيْتُ ْم ما َتكْ َرهُونَ َ ،فقُولُوا  :الّلهُمّ ِإنّا نَ ْ
تَ ُ
ت بِهِ َ ،وَنعُو ُذ بِكَ مِ ْن شَ ّر هَ ِذهِ الرّي ِح َوشَ ّر ما فيها وشرّ ما ُأمِرَتْ بِهِ » رواه الترمذي وقَالَ  :حَديثٌ
ُأمِرَ ْ
حسنٌ صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  :الرّي ُح مِ ْن
 -1728وعنْ أَب هُ َريْرةَ َرضِي اللّه َعنْهُ قَالَ  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
َر ْوحِ اللّ ِه َتأْتِي بِالرّحْ َمةِ َ ،وَت ْأتِي بالعَذَابِ  ،فَإِذا َرَأيْتُمُوهَا فَل تَسُبّوهَا َ ،وسَلُوا اللّه َخْي َرهَا  ،وا ْسَتعِيذُوا باللّهِ
مِ ْن َش ّرهَا » رواه أبو داود بإِسناد حسنٍ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مِنْ َروْحِ اللّ ِه » هو بفتح الراءِ  :أَيْ رَحْ َمتِ ِه ِب ِعبَا ِدهِ .
صلّى ا ُ
قوله َ

ص َفتِ الرّيح قالَ :
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم إِذا عَ ِ
ضيَ اللّه عْنهَا قَاَلتْ  :كَا َن الّنِبيّ َ
شةَ رَ ِ
 -1729وع ْن عَائِ َ
ت بِهِ َ ،وَأعُو ُذ بك مِ ْن َش ّرهِا َ ،وشَرّ ما فِيها ،
«الّلهُمّ إِن َأ ْسأَلُكَ َخيْ َرهَا  ،وَ َخيْ ِر مَا فِيهَا  ،و َخيْر ما أُرسَِل ْ
َوشَرّ ما أُرسِلَت بِ ِه » رواه مسلم .
 -324باب كراهة سبّ الدّيك
ل عََليْهِ وسَلّم  « :ل تَسُبوا
صلّى ا ُ
لهَنّ رَضيَ اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّه َ
 -1730عنْ زيْ ِد بْنِ خَالِ ٍد ا ُ
الدّيكَ  ،فَِإنّ ُه يُوقِظُ للصلةِ » رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيح .
 -325باب النهي عن قول الِنسان :مُ ِطرْنَا بَِنوْء كذا
صبْ ِح
ل َة ال ّ
صَ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ
ضيَ اللّه َعنْهُ قَالَ  :صلّى ِبنَا َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1731عَنْ َزيْ ِد بْنِ خَالِدٍ َر ِ
بِالُدْيِبيَةِ ف ِإثْ ِر سَمَاءٍ كَانتْ مِنَ الّليْل َ ،فلَمّا انْصرَفَ أَ ْقبَلَ عَلى النّاسِ َ ،فقَال  :هَ ْل تَدْرُون مَاذَا قَالَ َربّكُمْ ؟
صبَ َح مِ ْن ِعبَادِي مُؤمِنٌ ب ،وَكَافِرٌ  ،فأَمّا مَنْ قا َل مُطِ ْرنَا ِب َفضْلِ
» قَالُوا  :اللّ ُه وَ َرسُولُهُ أَعلَمُ  .قَالَ  « :قَالَ  :أَ ْ
ك مُؤمِنٌ ب كَاِفرٌ باْلكَوْ َكبِ َ ،وأَمّا مَنْ قالَ  :مُطِرْنا ِبَنوْءِ كَذا وَكذا  ،فَذلكَ كَاِفرٌ ب
اللّ ِه وَ َرحْمتِهِ  ،فَذلِ َ
مُؤمِ ٌن باْلكَوْ َكبِ» متف ٌق عليه .
والسّماءُ ُهنَا  :الَطَرُ .
 -326باب تري قوله لسلم  :يا كافر
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِذا قَالَ الرّجُـلُ
ضيَ اللّه َعْنهُمَا قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -1732عَ ِن اب ِن عُمَرَ َر ِ
لَخِي ِه  :يَا كَافِر َ ،فقَ ْد بَا َء ِبهَا أَ َح ُدهُما  ،فَِإنْ كَان كَمَا قَا َل َوإِلّ رَ َج َعتْ عََليْ ِه » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :منْ َدعَا َر ُجلً
سعَ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1733وعَنْ أَب ذَرّ رَضِي اللّه عنْهُ َأنّهُ ِ
باْل ُكفْرِ َ ،أوْ قَا َل  :عَ ُدوّ اللّهِ  ،وَليْس كَذلكَ إِلّ حَارَ عَليْهِ » متف ٌق عليه  « .حَا َر »  :رَ َجعَ.
 -327باب النهي عن الفُحش وبَذاءِ اللّسان

ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :ليْس ا ُلؤْمِنُ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عَنْهُ قَالَ  :قَالَ رسُولُ اللّهِ َ
سعُودٍ رَ ِ
 -1734عَن ابْ ِن مَ ْ
بال ّطعّانِ  ،وَل الّلعّانِ  ،وَل الْفَا ِحشِ  ،وَل اْلبَذِيء » رواه الترمذي وقال :حديثٌ حسنٌ.
حشُ ف َشيْءٍ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَا كَانَ اْلفُ ْ
 -1735وعِنْ َأَنسٍ رضي اللّه عَنهُ قَاَل  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
إِ ّل شانَهُ ،ومَا كَا َن الَيَاءُ ف َشيْءٍ إِلّ زَانَهُ » رواه الترمذي ،وقال  :حديثٌ حسن.
 -328باب كراهة التقعي ف الكلم
بالتشدّق وتكلّف الفصاحة
واستعمال وَحش ّي اللغة ودقائق العراب ف ماطبة العوام ونوهم
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :هَلَكَ ا ُلَتنَ ّطعُون » قَاَلهَا ثَلثا
ضيَ اللّه عَنْهُ َأنّ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
سعُودٍ رَ ِ
 -1736عَ ِن ابْ ِن مَ ْ
َ .روَا ُه مُسْلِم .
« الَُتنَ ّطعُو َن »  :الُبَاِلغُونَ ف ا َلمُورِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ« :إِنّ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عْنهُمَا أَنّ َرسُولَ اللّهِ َ
َ -1737وعَ ِن َعبْدِ اللّ ِه بْ ِن عَمْرو بْ ِن العَاصِ رَ ِ
خلّ ُل اْلبَقَ َر ُة » .
خلّ ُل بِلِسَانِهِ كَمَا َتتَ َ
ض اْلبَلِي َغ مِنَ الرّجَالِ الّذي يَتَ َ
اللّه ُيْبغِ ُ
رَواه أَبو داودَ  ،والترمذي  ،وقال  :حديثٌ حسن .
ل عََليْهِ وسَلّم قَالَ ِ :إ ّن مِنْ أَ َحبّكُ ْم
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعْنهُما َأنّ َرسُولَ اللّه َ
 -1738وعَنْ جَاِب ِر بْ ِن عَبْدِ اللّهِ رَ ِ
ضكُمْ إِلّ َ ،وَأْبعَدَكُ ْم ِمنّي ي ْومَ الْقيَا َمةِ ،
إِلّ  ،وَأقْ َربِك ْم ِمنّي َمجْلِسا َي ْومَ الْقِيامةِ  ،أَحَاسُِنكُمْ أَخْلقا َ ،وِإنّ َأْبغَ َ
الثّ ْرثَارُونَ  ،وَا ُلتَشَدّقُو َن وَا ُلَتفَْي ِهقُو َن » رواه الترمذي وقال  :حديثٌ حسن  ،وقد سبق شرحُهُ ف باب حُسْنِ
الُلقِ .
 -329باب كراهة قوله  :خَبُثَتْ نفسي
ل عََليْ ِه وسَلّم قال  « :ل َيقُولَنّ أَ َحدُكُمْ َخُبَثتْ َنفْسي
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعْنهَا عَ ِن الّنِبيّ َ
 -1739عَ ْن عَائِشَة رَ ِ
ت َنفْسِي » متفقٌ عليه .
 ،وَلكِنْ ِلَيقُلْ َ :لقِسَ ْ

ظ الُْبثِ .
ستْ » وَلكِنْ كَ ِرهَ َلفْ َ
ت َغثَيتْ َ ،وهُ َو َم ْعنَى « َلقِ َ
قا َل الْعَُلمَاءُ  :م ْعنَى خُبثَ ْ
 -330باب كراهة تسمية العنب كرْما
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل تُسَمّوا اْل ِعنَبَ
ضيَ اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1740عَنْ أَب ُه َريْ َرةَ ر َ
اْلكَ ْرمَ  ،فِإنّ اْلكَ ْرمَ الُسِْلمُ » متف ٌق عليه  .وهذا لفظ مسلمٍ .
وف روَايةٍ  « :فَِإنّمَا الْكَ ْرمُ َق ْلبُ ا ُل ْؤمِنِ » وف رواية للبخاري ومسلِم َ « :يقُولُو َن الْك ْرمُ ِإنّمَا اْلكَ ْرمُ ق ْلبُ
ا ُلؤْمِ ِن » .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :ل َتقُولُوا  :الْكَ ْرمُ،
ضيَ اللّه َعنْهُ عَ ِن النِّبيّ صَلّى ا ُ
َ -1741وعَ ْن وَائِلِ بْنِ حَجرٍ رَ ِ
وََلكِنْ قُولُوا  :اْل ِعنَبُ  ،وَالبََل ُة » رواه مسلم .
« البََل ُة » بفتح الاءِ والباءِ  ،ويقال أيضا بإِسكان الباءِ .
 -331باب النهي عن وصف ماسن الرأة لرجل
ل يتاج إل ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونوه
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل ُتبَاشِرِ ال ْرَأةُ الَ ْرَأةَ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه عنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ َ
سعُودٍ رَ ِ
 -1742عَ ِن ابْ ِن مَ ْ
ص َفهَا ِل َزوْ ِجهَا َكَأنّهُ َينْظُرُ إَِلْيهَا » متف ٌق عليه .
َ ،فَت ِ
 -332باب كراهة قول الِنسان ف الدعاء  :الل ُه ّم اغفر ل إن شئت
بل يزم بالطلب
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :ل َيقُولَنّ أَ َحدُكُمْ :
ضيَ اللّه َعنْهُ أَنّ َرسُولَ اللّهِ َ
 -1743عنْ أَب هُريْ َرةَ رَ ِ
سأَلَةَ  ،فِإنّهُ ل ُمكْ ِرهَ لَ ُه » متفـــقٌ عليه .
الّلهُ ّم ا ْغفِرْ ل ِإ ْن ِشئْتَ  :الّلهُمّ ارْ َحمْن ِإنْ شِْئتَ  ،لِيعْ ِزمِ الَ ْ
وف رواي ٍة لُسْلِمٍ  « :وَلكنْ ِ ،لَيعْ ِزمْ وَْلُيعْظّمِ ال ّر ْغَبةَ  ،فَِإنّ اللّه َتعَال ل يَتعَاظَمُ ُه شَـيْءٌ َأعْطَاهُ » .

ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِذا دعا أَ َحدُكُمْ  ،فَ ْلَيعْ ِزمِ
ضيَ اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ -1744وعَنْ َأَنسٍ رَ ِ
ستَكْرهَ لَ ُه » متفقٌ عليه.
الَسْأََلةَ  ،وَل َيقُولَنّ  :الّلهُمّ ِإ ْن ِشئْتَ َ ،فَأعْطِن  ،فَِإنّهُ ل مُ ْ
 -333باب كراهة قول  :ما شاء ال وشاء فلن
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :ل َتقُولوا  :ماشاءَ اللّه
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْه عَ ِن الّنِبيّ َ
 -1745عنْ ُح َذْي َفةَ بْ ِن اليَمَانِ رَ ِ
وشاءَ فُلنٌ  ،ولكِنْ قُولوا  :مَا شَاءَ اللّه  ،ثُ ّم شَاءَ فُلنٌ » رواه أبو داود بإِسنادٍ صحيح.
 -334باب كراهة الديث بعد العشاء الخرة
الراد به الديث الذي يكون مباحا ف غي هذا الوقت وفعله وتركه سواء .فأما الديث الحرم أو
الكروه ف غي هذا الوقت أشد تريا وكراهة ،وأما الديث ف الي كمذاكرة العلم وحكايات
الصالي ومكارم الخلق والديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونو ذلك فل كراهة فيه ،بل هو
مستحب ،وكذا الديث لعذر وعارض ل كراهة فيه .وقد تظاهرت الحاديث الصحيحة على كل ما
ذكرته.
ل عََليْهِ وسَلّم كَانَ يَك َر ُه النو َم قبْ َل العِشَاءِ
صلّى ا ُ
 -1746عَنْ أَب َبرْ َزةَ رَضِي اللّه عَنْهُ َأنّ َرسُولَ اللّهِ َ
ث بعْ َدهَا  .متفقٌ عليه .
وَالَدِي َ
ل عََليْ ِه وسَلّم صَلّى العِشَاءَ ف آ ِخرِ َحيَاتِهِ،
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعْنهُمَا أَنّ َرسُولَ اللّهِ َ
 -1747وعَ ِن ابْنِ عُمرَ رَ ِ
ض اليَ ْومَ
فَلمّا سَلّم  ،قَالَ  « :أَ َرَأْيتَكُمْ َليَْلَتكُ ْم هَ ِذهِ ؟ فَِإنّ على َرأْسِ ِمَئ ِة َسَنةٍ ل َيْبقَى مِمّ ْن ُه َو عَلى َظهْ ِر الَ ْر ِ
أَحدٌ » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم فَجا َءهُمْ قريبا مِ ْن شَ ْطرِ الّليْ ِل
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ َأنّهم اْنتَظَرُوا الّنبِيّ َ
َ -1748وعَنْ َأَنسٍ رَ ِ
فصلّى ِبهِم  ،يعن العِشَاءَ قَالَ  :ثُمّ َخ َطبَنَا َفقَالَ  « :أَل إِ ّن النّاسَ َقدْ صَلّوا  ،ثُمّ رَقَدُوا » َوإِّنكُمْ لَ ْن تَزَالُوا ف
صَلةٍ ما اْنتَظَ ْرتُ ُم الصّل َة » رواه البخاري .

 -335باب تري امتناع الرأة من فراش زوجها
إذا دعاها ول يكن لا عذر شرعي
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِذا َدعَا الرّ ُج ُل امْ َرَأتَهُ
ضيَ اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ رَسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1749عَنْ أَب هُريْرةَ رَ ِ
ت َغضْبانَ عَلْيهَا َ ،لعََنْتهَا الَلئِ َكةُ حت ُتصْبِح » متف ٌق عليه.
إِل فِراشِهِ فَأَبتْ  ،فَبا َ
وف رواية َ :حتّى « َترْجِع » .
 -336باب تري صوم الرأة تطوعا وزوجها حاضر إلّ بإذنه
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :ل يَحِلّ لل َم ْرأَةِ َأنْ َتصُومَ
ضيَ اللّه عنْهُ أَنّ رسُولَ اللّه َ
 -1750عنْ أَب هُريْرةَ ر ِ
وَ َزوْ ُجهَا شاهِدٌ إِ ّل بإِ ْذنِ ِه ول تَأْ َذنَ ف بَْيتِهِ إِلّ بِإ ْذنِهِ » متف ٌق عليه .
 -337باب تري رفع الأموم رأسه من الركوع
أو السجود قبل الِمام
ل عََليْ ِه وسَلّم قََالَ َ « :أمَا يَخْشَى أَحَدُ ُكمْ إِذا رفَعَ
ضيَ اللّه َعنْهُ أَ ّن النِّبيّ صَلّى ا ُ
 -1751عنْ أَب هُريْ َرةَ رَ ِ
رْأسَهُ َقبْ َل ا ِلمَامِ َأنْ َيجْعلَ اللّه رْأسَهُ رأْسَ حِمارٍ َ ،أوْ َيجْعلَ اللّه صُورتَهُ صُو َرةَ حِمارٍ» متف ٌق عليه .
 -338باب كراهة وضع اليد على الاصرة ف الصلة
لصْرِ ف الصّلةِ.
ل عََليْهِ وسَلّم :ني ع ِن ا َ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ أن رسول ال َ
 -1752عَنْ أَب هُريْرةَ رَ ِ
متف ٌق عليهِ .

 -339باب كراهة الصلة بضرة الطعام
ونفسه تتوق إليه
أو مع مدافعة الخبثي  :وها البول والغائط
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :ل صَلةَ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعْنهَا قَاَلتْ َ :س ِمعْتُ َرسُول اللّهِ َ
شةَ رَ ِ
 -1753عَ ْن عَائِ َ
بَض َر ِة َطعَامٍ  ،وَل َو ُهوَ يُدَاِفعُ ُه الَ ْخبَثَانَ » رواه مسلم .
 -340باب النهي عن رفع البَصَر إل السماء ف الصلة
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَا بالُ أَ ْقوَامٍ
ضيَ اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1754عَنْ أَنسِ بْنِ مَالكٍ رَ ِ
يَرَْفعُونَ أَْبصَا َرهُمْ إِلِى السّماءِ ف صَلِتهِمْ  » ،فَا ْشتَدّ َقوْلُهُ ف ذلك َحتّى قَالَ َ « :لَيْنَتهُ ّن عَنْ ذلك َ ،أوْ
خ َطفَنّ َأبْصا ُرهُمْ  » ،رواه البخاري .
َلتُ ْ
 -341باب كراهة اللتفات ف الصلة لغي عذر
ل عََليْهِ وسَلّم عَ ِن اللِْتفَاتِ ف الصّلةِ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعْنهَا قَاَلتْ  :سأَْلتُ َرسُولَ اللّهِ َ
شةَ ر ِ
 -1755عَ ْن عَائِ َ
شيْطَانُ مِنْ صَل ِة اْلعَبْ ِد » رواهُ البُخَاري .
ختَلِسُهُ ال ّ
س يَ ْ
َفقَالَ ُ « :هوَ ا ْختِل ٌ
ل عََليْهِ وسَلّم ِ « :إيّا َك وَالْلِتفَاتَ ف
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ ل رسُولُ اللّهِ َ
َ -1756وعَنْ َأَنسٍ رَ ِ
ضةِ».
الصّلةِ  ،فَِإنّ الْلِتفَاتَ ف الصّل ِة هََل َكةٌ ،فِإنْ كَان لبُدّ ،فَفي التّ َط ّوعِ ل ف اْلفَرِي َ
رواه التّرمذي وقال  :حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ .
 -342باب النهي عن الصلة إل القبور
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ
س ْعتُ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ضيَ اللّه عَنْهُ قَالَ ِ :
صيْنِ رَ ِ
 -1757عَنْ أَب َم ْرثَدٍ َكنّا ِز بْ ِن الُ َ
 « :ل ُتصَلّوا إِل ال ُقبُورِ  ،وَل َتجْلِسُوا عَليْها » رواه مُسْلِم .

 -343باب تري الرور بي يَدَي الصَلّي
ضيَ اللّه َعنْهُ قَالَ :قَالَ َرسُولُ اللّ ِه
ث بْ ِن الصّ ّم ِة الَْنصَارِيّ رَ ِ
 -1758عَنْ أَب الُهيْ ِم عَبْدِ اللّ ِه بْ ِن الَارِ ِ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َ « :ل ْو َيعْلَمُ الَا ّر َبيْ َن يدي الُصَلّي مَاذا عََليْهِ َلكَانَ َأنْ َيقِفَ أَ ْرَبعِيَ َخيْرا لَ ُه مِنْ َأ ْن يَمُرّ
َ
ي َسَنةً  ..متفقٌ عليه .
ي َشهْرا َ ،أوْ أَ ْربَعِ َ
َبيْ َن يَ َديْهِ » قَالَ الرّاوي  :ل أَدْرِي  :قَالَ أَ ْرَبعِي يَوما  ،أَو أَ ْرَبعِ َ
 -344باب كراهة شروع الأموم ف نافلة
بعد شروع الؤذّن ف إقامة الصلة سواء كانت النافلة سُنّ َة تلك الصل ِة أو غيها
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :إِذا أُقِيمتِ الصلَةُ َ ،فلَ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْه عَ ِن الّنِبيّ َ
 -1759عَنْ أَب ُه َريْ َرةَ رَ ِ
لةَ إِل الكتوَبةَ » رواه مسلم .
صَ
َ
 -345باب كراهة تصيص يوم المعة بصيام
أو ليلته بصلة من بي الليال
خصّوا َليَْل َة الُ ُم َع ِة ِبقِيَا ٍم
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :ل تَ ُ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْ ُه عَ ِن الّنِبيّ َ
 -1760عَنْ أَب ُه َريْرة ر َ
ص ْو ٍم َيصُومُهُ أَحَدُكُ ْم » رواه
خصّوا َي ْو َم الُ ُمعَة بِصيَا ٍم مِ ْن بيْ ِن الَيّامِ إِلّ َأ ْن َيكُونَ ف َ
مِ ْن َبيْن الّليَال  ،وَل تَ ُ
مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :ل َيصُومَنّ أَحَدُكُ ْم َي ْومَ الُ ُم َعةِ إِلّ
َ -1761و َعنْهُ قَالَ  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
َيوْما َقبْلَهُ َأوْ َبعْ َدهُ » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم عَنْ
ضيَ اللّه َعنْهُ َ :أَنهَى النِّبيّ صَلّى ا ُ
حمّ ِد بْ ِن َعبّادٍ قَالَ َ :سأَْلتُ جَابِرا رَ ِ
َ -1762وعَ ْن مُ َ
ص ْو ِم الُ ُم َعةِ ؟ قَالَ َ :نعَمْ  .متف ٌق عليه .
َ
ل عََليْ ِه وسَلّم دَخَ َل عََلْيهَا
ضيَ اللّه عَنهَا َأ ّن النّبّ صَلّى ا ُ
َ -1763وعَنْ ُأمّ ا ُل ْؤمِنِيَ ُج َويْرَيةَ بْنتِ الَارِثِ َر ِ
ي ْومَ الُ ُم َع َة َوهَيَ صائ َمةٌ َ ،فقَالَ  « :أَصُ ْمتِ َأ ْمسِ ؟ » قَاَلتْ  :ل  ،قَالَ  « :تُرِيدينَ َأنْ َتصُومِي غدا ؟ »
قَاَلتْ  :ل  ،قَالَ َ « :فأَفْطِري » َروَا ُه البُخاري .

 -346باب تري الوصَال ف الصوم
وهو أن يصوم يومي أو أكثر  ،ول يأكل ول يشرب بينهما
ل عََليْ ِه وسَلّم َنهَى عَنِ الْوِصالِ  .متفقٌ
شةَ رَضِي اللّه عْنهُمَا َأنّ الّنبِيّ صَلّى ا ُ
 -1764عَنْ أَب هُريْ َرةَ َوعَائِ َ
عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم عَ ِن اْلوِصالِ  .قَالُوا :
َ -1765وعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللّه َعْنهُما قالَ َ :نهَى رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ظ البُخاري .
ستُ ِمثَْلكُمْ  ،إِن ُأ ْطعَ ُم َوُأسْقَى » متف ٌق عليه  ،وهذا َلفْ ُ
ك تُواصِلُ ؟ قَالَ ِ « :إنّي لَ ْ
ِإنّ َ
 -347باب تري اللوس على قب
ل عََليْ ِه وسَلّم َ :لنْ يِْلسَ أَحدُ ُكمْ على
 -1766عَنْ أَب ُه َريْ َرةَ رضِي اللّه عنْهُ قَال  :قَال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ق ثِيَابَهَ ،فتَخُْلصَ إِل جِ ْل ِدهِ خَيٌ لَ ُه مِنْ أَنْ يِْلسَ على َقبْرٍ» رواه مسلم.
ح ِر َ
جَمْ َرةٍ َ ،فتُ ْ
 -348باب النهي عن تصيص القبور والبناء عليها
صصَ الْ َقبْرُ َ ،وَأنْ ُي ْقعَدَ
جّ
ل عََليْ ِه وسَلّم أَ ْن يُ َ
صلّى ا ُ
 -1767عَنْ جَابِرٍ رضِي اللّه َعنْهُ قَالَ َ :نهَى َرسُولُ اللّهِ َ
عَلَيهِ  ،وَأنْ ُيْبنَى عََليْهِ  .رواه مسلم .
 -349باب تغليظ تري إباق العبد من سيّده
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :أيّمَا َعبْدٍ َأبَقَ َ ،ف َقدْ
ضيَ اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1768عَنْ َجرِيرِ َر ِ
ت ِمنْهُ ال ّذمّةُ رواه مسلم .
بَ ِرَئ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إِذا َأبَ َق الْعبْدُ  ،لَ ْم ُتقْبَلْ لَهُ صَلةٌ » رواه مسلم .
صلّى ا ُ
َ -1769و َعنْهُ عَ ِن النّبّ َ
وف روَاية َ « :فقَدْ َكفَر » .

 -350باب تري الشفاعة ف الدود
قال اللّه تعال { :الزانية والزان فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ،ول تأخذكم بما رأفة ف دين اللّه
إن كنتم تؤمنون بال واليوم الخر } .
ضيَ اللّ ُه َعْنهَا  ،أَنّ قُ َريْشا َأهَ ّمهُ ْم َشأْنُ ال ْرَأةِ الخْزُو ِمّيةِ الّت سَرََقتْ َفقَالُوا  :م ْن
شةَ ر ِ
َ -1770وعَ ْن عَائِ َ
جتَري ُء عََليْهِ إِلّ ُأسَا َمةُ بْنُ زَيدٍِ ،حبّ رسولِ اللّهِ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،فقَالُوا َ :ومَ ْن يَ ْ
صلّى ا ُ
ُيكَلّمُ فيها َرسُولَ اللّه َ
شفَعُ ف َح ّد مِنْ ُحدُودِ اللّهِ
ل عََليْ ِه وسَلّمَ«:أتَ ْ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم َ،فكَلّمَهُ ُأسَا َمةُ َفقَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َ
ف تَرَكُوهُ،
ك الّذينَ َقبَْلكُمْ َأنّهمْ كَانُوا إِذا سَ َرقَ فِيهم الشّرِي ُ
َتعَال ؟» ث قام فاحتطب ثُمّ قَالَ  « :إِنّمَا أَهلَ َ
ت يَ َدهَا
ت مُحَمّ ٍد سَرََقتَ َلقَ َطعْ ُ
َوإِذا سَ َرقَ فِيهِ ُم الضّعِيفُ  ،أَقامُوا عََليْ ِه الَدّ  ،وَايْمُ اللّهِ َلوْ َأنّ فاطِ َم َة ِبنْب َ
»متفقٌ عليه .
شفَعُ ف حَ ّد مِنْ حُدودِ اللّهِ،؟» قَالَ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،فقَالَ َ « :أتَ ْ
وف ِروَايةَ :فتََل ّونَ َوجْهُ رسولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
ت يَ ُدهَا.
ُأسَا َمةُ  :ا ْسَتغْفِرْ ل يا رسُولَ اللّهِ  .قَالَ  :ثُمّ أم َر ِبتِلْكَ ال ْرَأةِ  ،فقُ ِط َع ْ
 -351باب النهي عن التغوّط ف طريق النّاس
وظلّهم وموارد الاء ونوها
قال اللّه تعال { :والذين يؤذون الؤمني والؤمنات بغي ما اكتسبوا فقد احتملوا بتانا وإثا مبينا } .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :اتّقُوا الّلعَِنيْن » قَالُوا
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ أَنّ َرسُول اللّهِ َ
َ -1771وعَنْ أَب هُ َرْي َرةَ َر ِ
ومَا الّل ِعنَانِ ؟ قَالَ  « :الّذِي َيتَخَلّى ف طَريقِ النّاسِ َأوْ ف ظِّلهِ ْم » رواه مسلم .
 -352باب النهي عن البول ونوه ف الاء الراكد
ل عََليْ ِه وسَلّم َنهَى َأ ْن ُيبَال ف الَاءِ الرّاك ِد  .رواهُ
 -1772عَنْ جَابِرٍ رَضيَ اللّه َعنْهُ َ :أنّ رسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
مسلم .

 -353باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولده على بعض ف الِبَة
ل عََليْ ِه وسَلّم َفقَالَ ِ :إنّي
ضيَ اللّه عْنهُمَا َأنّ أَبَاهُ َأتَى بِهِ رَسول اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1773عَ ِن الّنعْمَا ِن بْ ِن بَشِيٍ ر ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أَكُ ّل وَلَ ِد َك نَح ْلتَهُ ِمثْ َل هَذا؟»
صلّى ا ُ
ح ْلتُ ابْن هذا غُلما كَانَ ل َ ،فقَالَ َرسُولُ اللّهِ َ
نَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :فأَرْ ِجعْ ُه » .
َفقَال  :ل َ ،فقَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ت هَذا ِبوَلَدِكَ كُّلهِمْ ؟ » قَالَ  :ل  ،قَالَ « :
ل عََليْهِ وسَلّم  « :أََفعَ ْل َ
صلّى ا ُ
وف ِروَاَيةٍ َ :فقَالَ َرسُولُ اللّهِ َ
ك الصّدََقةَ .
اّتقُوا اللّه وَاعْدِلُوا ف َأوْلدِكُ ْم » فَ َرجَعَ أَب  ،فَردّ تلْ َ
ك وَلَ ٌد ِسوَى هَذا ؟ قَالَ َ :نعَمْ  ،قَال« :
ل عََليْهِ وسَلّم  « :يَا بَشِيُ أَلَ َ
صلّى ا ُ
وف ِروَاَيةٍ َ :فقَال رسُولَ اللّهِ َ
شهِدْن إِذا فَِإنّي ل َأ ْشهَ ُد عَلى َجوْرٍ » .
أَكُّلهُ ْم َو َهْبتَ لَ ُه ِمثْ َل هَذا ؟ » قَالَ  :ل  ،قالَ  « :فَل تُ ْ
شهِدْن عَلى َجوْ ٍر » .
وَف ِروَاَيةٍ  « :ل تُ ْ
وف روايةٍ َ « :أشْه ْد عَلى هذا غَيْرِي  » ،ثُمّ قَالَ َ « :أيَسُ ّركَ َأنْ َيكُونُوا إِلَيْكَ ف الْبِ ّر َسوَاءً ؟ » قَالَ  :بلى
 ،قَالَ  « :فَل إِذا » متف ٌق عليه .
 -354باب تري إحداد الرأة على ميّت فوق ثلثة أيام
إل على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
ضيَ اللّه َعْنهَا َزوْ ِ
ج
ت عَلَى ُأمّ َحبِيبةَ َر ِ
ضيَ اللّه َعْنهُمَا قَاَلتْ َ :دخَ ْل ُ
 -1774عَنْ َزْيَنبَ ِبْنتِ أَب سَلَ َمةَ َر ِ
ص ْف َرةُ
ي ُتوُفّي َأبُوها َأبُو ُسفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ رَضِي اللّه َعنْهُ  ،ف َد َعتْ بِطِيبٍ فِيهِ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم حِ َ
الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ضيْها  .ثُمّ قَاَلتْ  :وَاللّ ِه مَال بِالطّيبِ مِنْ حَا َج ٍة َ ،غيْرَ
ستْ ِبعَارِ َ
ت ِمنْهُ جَا ِرَيةً  ،ثُ ّم مَ ّ
خَلُوقٍ َأوْ َغيْ ِرهِ  ،ف َد َهنَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم يقُو ُل عَلى ا ِلنْبِ « :ل يِلّ لمْرَأ ٍة ُت ْؤمِنُ بِاللّهِ وَاْلَي ْومِ الخِرِ أَنْ
َأنّي سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ت عَلى َزْينَبَ
ح ّد عَلَى َمّيتٍ َف ْوقَ ثَلثِ َليَالٍ  ،إِلّ عَلى َز ْوجٍ أَ ْرَبعَة َأ ْشهُ ٍر َوعَشْرا » قَاَلتْ َزْينَبُ  :ثُمّ َدخَ ْل ُ
تُ ِ
ت ِمنْه  ،ثُمّ قَاَلتْ َ :أمَا وَاللّ ِه مَال
س ْ
ت بِطِيبٍ فَمَ ّ
ي ُتوُّفيَ أَخُوهَا  ،فَ َد َع ْ
ضيَ اللّه َعْنهَا حِ َ
بْنتِ جَحْش رَ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُو ُل عَلى ا ِلْنبَر  « :ل يَحِلّ لمْ َرَأةٍ
بِالطّيبِ مِنْ حا َج ٍة َ ،غيْرَ َأنّي سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
ح ّد عَلى مَّيتٍ َف ْوقَ َثلَثٍ إِلّ عَلى زوجٍ أَ ْرَب َعةَ َأ ْشهُ ٍر َوعَشْرا» .متفقٌ عليه .
ُت ْؤمِ ُن بِاللّ ِه وَالَيوْم الخِرِ َأنْ تُ ِ

 -355باب تري بيع الاضر للبادي وتلقي الركبان
والبيع على بيع أخيه والطبة على خطبته إل أن يأذن أو يردّ
ضرٌ ِلبَا ٍد َوِإنْ كَانَ
ل عََليْ ِه وسَلّم َأنْ َيبِيعَ حَا ِ
ضيَ اللّه عَنْهُ قَالَ َ :نهَى َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1775عَنْ َأَنسٍ رَ ِ
أَخَاهُ َلبِيه َوُأمّهِ  .متفق عليه .
ط ِبهَا إل
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل َتتََل ّقوُا السلَع َحتّى ُي ْهبَ َ
صلّى ا ُ
َ -1776وعَ ِن ابْنِ عمَرَ قال  :قالَ رَسول اللّه َ
ا َلسْواقِ » متف ٌق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل َتتََل ّقوُا
صلّى ا ُ
َ -1777وعَ ِن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي اللّه َعْنهُما قَالَ  « :قَالَ َرسُولُ اللّهِ َ
ضرٌ لِبادٍ ؟ » قال  :ل يكُونُ لَهُ
الرّ ْكبَانَ  ،وَل يبِعْ حَاضِر ِلبَا ٍد » َ ،فقَالَ لَ ُه طَاووسُ  :ما « ل َيبِعْ حَا ِ
سَمْسَارا  .متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم أَ ْن َيبِيعَ حَاضِرٌ ِلبَا ٍد وَل
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْهُ قَالَ َ :نهَى َرسُولُ اللّهِ َ
َ -1778وعَنْ أَب هُ َرْي َرةَ َر ِ
َتنَاجَشُوا ول يبع الرّ ُج ُل عَلى َبيْع أَخيهِ  ،ول يطبْ عَلى ِخ ْطَبةِ أَخِيهِ  ،ول تسْألِ الرأةُ طلقَ أ ْخِتهَا ِلتَ ْكفَأ مَا
ف ِإنَاِئهَا .
شتَ ِرطَ
ب  ،وأنْ ت ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم عَ ِن التّلقّي وأن َيْبتَاعَ ا ُلهَاجِرُ َلعْرا ّ
وف ِروَاَيةٍ قَالَ َ :نهَى َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ش والّتصْريةِ .متفقٌ عليه .
ج ِ
ستَام الرّجُ ُل عَلى س ْومِ أخي ِه  ،وَنهَى عَ ِن النّ َ
ال ْرَأةُ طَلقَ أُ ْخِتهَا  ،وَأنْ يَ ْ
ضكُمْ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :ل يبِ ْع َبعْ ُ
 -1779وَع ِن ابْنِ عُمَرِ رضي اللّه َعْنهُمَا  ،أنّ َرسُولَ اللّهِ َ
ض  ،ول يَخْ ُطبْ على خِطْبة أخِيهِ إ ّل أنْ َيأْ َذنَ لَهُ » متفقٌ عليه  ،وهذا َلفْظُ مسلم .
عَلى َبيْ ِع بعْ ٍ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :ا ُل ْؤمِنُ أخُو
َ -1780وعَ ْن ُعقْبةَ ب ِن عَامِرٍ رضي اللّه َعنْهُ أنّ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ع عَلَى َبيْعِ أخِي ِه وَ َل يَخْ ِطبْ علَى خِ ْطَبةِ أخِيه حتّى يَذَر » رواهُ مسلم .
الُؤمِن َ ،فلَ يِلّ ِلمُؤمِنٍ أ ْن يبْتَا َ

 -356باب النهي عن إضاعة الال
ف غي وجوهه الت أذن الشرع فيها
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إنّ اللّه َتعَال يَرضي
 -1781عَنْ أب هُريْرةَ رضي اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَال َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
حبْلِ اللّهِ
َلكُ ْم ثلثا َ ،وَيكْرَه َلكُمْ ثَلثا َ :فيَرضي َلكُمْ أ ْن َت ْعبُدوه  ،وَل تُشركُوا بِ ِه َشيْئا  ،وَأنْ َت ْعَتصِموا بِ َ
جَمِيعا وَل َتفَرّقُوا  ،ويَكْرهُ َلكُمْ  :قِي َل وَقَالَ  ،وَ َكثْ َرةَ السّؤالِ  ،وإضَا َعةَ الَا ِل »رواه مسلم  ،وتقدّم شرحه .
َ -1782وعَ ْن وَرّادٍ كَاِتبِ ا ُلغِيَةِ بن ُش ْعبَة قالَ  :أمْلَى عََل ّي الُغِ َيةُ ب ُن شُعبةَ ف كتاب إل ُمعَاوَيةَ رضي اللّه
ل عََليْ ِه وسَلّم كَا َن َيقُول ف دُبرِ كُلّ صَلةٍ َم ْكتُوَبةٍ  « :لَ إلَهَ إلّ اللّه وَح َدهُ َل شَرِيكَ
عنْه  ،أنّ النبّ صَلّى ا ُ
ك وَله الْحَمْد وَ ُه َو عَلَى كُ ّل شَيءٍ قَدِيرٌ  ،الّلهُمّ َل مانِعَ لِمَا أعْ َطْيتَ  ،وَ َل ُمعْ ِطيَ ِلمَا َمنَ ْعتَ  ،وَلَ
لَهُ  ،لَ ُه الُلْ ُ
سؤَالِ ،
يْنفَعُ ذَا الَ ّد ِمنْكَ الْجَدّ » وَ َكَتبَ إَليْ ِه أنّهُ « كَانَ َيْنهَى عَنْ قِيل وقَالَ  ،وإضَا َعةِ الَالِ  ،وَ َكثْرةِ ال ّ
ت » متف ٌق عََليْهِ  ،وسبق شرحه .
وَكَانَ يَْنهَى عَ ْن ُعقُوقِ المهّاتِ  ،ووأْدِ الَْبنَاتِ َ ،ومَنْ ٍع وهَا ِ
 -357باب النهي عن الِشارة إل مسلم بسلح
سواء كان جادّا أو مازحا  ،والنهي عن تعاطي السيف مسلولً
شرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال« :لَ ي ِ
 -1783عَن أب هُ َريْرَة رضي اللّه َعنْه عَنْ َرسُولِ اللّه صَلّى ا ُ
شيْطَانَ يَنْ ِزعُ ف يَ ِدهِ َ ،فيَقَعَ ف ُح ْف َرةٍ من النّا ِر » متف ٌق عليهِ.
سلَحِ  ،فَإنّهُ َل يَدْرِي َلعَلّ ال ّ
بِال ّ
حدِي َدةٍ  ،فَإ ّن الَلئِكةَ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ أشارَ إلَى أخي ِه بِ َ
سلِمٍ قَالَ  :قَا َل أبُو اْلقَاسِمِ صَلّى ا ُ
وف ِروَايةٍ لِمُ ْ
ع  ،وإنْ كَان أخَا ُه لبِي ِه وُأمّهِ » .
تَلْعنُهُ حتّى َينْ ِز َ
ضبِطَ باْلعَيْ ِن ا ُلهْمََل ِة مَعَ كَسْرِ الزّاي  ،وباْل َغيْنِ ا ُلعْجَ َمةِ مع فتحِها
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :ينْزِع » ُ
صلّى ا ُ
َقوْلُهُ َ
ومعناها ُمَتقَارِبٌ َ ،م َعنْا ُه بِالهْ َمَل ِة يَ ْرمِي  ،وبالُعج َم ِة أيْضا يَ ْرمِي َوُيفْسِدُ َ ،وأَصْ ُل النّ ْزعِ  :الطّع ُن وَاْلفَسَادُ .
ف مَسْلُولً»
سيْ ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم أ ْن ُيَتعَاطَى ال ّ
َ -1784وعَنْ جابرٍ رضي اللّه عنْهُ قَالََ«:نهَى رسُولُ اللّه َ
.

رواهُ أبو داود  ،والترمذي وقال  :حديثٌ حسَنٌ .
 -358باب كراهة الروج من السجد بعد الذان
إل لعذر حت يصلّي الكتوبة
شعْثاءِ قال ُ :كنّا ُقعُودا مع أب هُريْرةَ رضي اللّه عنهُ ف السْجِدِ َ ،فَأ ّذنَ الؤَ ّذنُ َ ،فقَام
 -1785عَنْ أب ال ّ
جدِ ،فقَا َل أبُو هُرْي َرةَ  :أمّا هَذَا َفقَدْ
ج مِنَ السْ ِ
َرجُ ٌل مِ َن السْجِ ِد يَمْشِي  ،فَأتْبع ُه أبُو هُريْر َة بصَرهُ حتّى خَر َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  .رواه مسلم .
عصَى أبَا الْقَاسِمِ َ
 -359باب كراهة ر ّد الريان لغي عذر
ض عََليْهِ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَ ْن عُ ِر َ
 -1786عَنْ أب هُريْ َرةَ رضي اللّه َعنْهُ  ،قَال  :قَالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
رْيحَانٌ  ،فَل يَ ُر ّدهُ  ،فَإنّهُ خَفيفُ الَحْم ِل َ ،طيّبُ الرّيحِ » رواهُ مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم كَا َن ل يَرُدّ الطّيبَ  .رواهُ
َ -1787وعَ ْن أَنسِ ب ِن مَالِكٍ رضي اللّه َعنْهُ أنّ النبّ صَلّى ا ُ
البُخاري .
 -360باب كراهة الدح ف الوجه لن خيف عليه
مفسد ٌة من إعجاب ونوه  ،وجوازه لن أُ ِم َن ذلك ف حقه
ل ُيثْن عَلَى
ل عََليْ ِه وسَلّم رَ ُج ً
 -1788عَنْ أب مُوسى الشْعرِيّ رضي اللّ ُه َعنْهُ قَالَ  :سَمِ َع النّبّ صَلّى ا ُ
َرجُ ٍل َويُطْرِيهِ ف ال ْد َحةِ َ ،فقَالَ  « :أهَْل ْكتُمْ  ،أوْ قَط ْعتُ ْم ظَهرَ الرّجُ ِل » متف ٌق عليهِ .
« وَالطْرَا ُء »  :الُباَل َغةُ ف الَدْحِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،فأَْثنَى عََليْهِ َرجُ ٌل
صلّى ا ُ
َ -1789وعَنْ أب َبكْرَة رضي اللّه عنْ ُه أنّ ر ُجلً ذَ ِك َر عِنْدَ النب َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ويْحَكَ قَ َطعْت عُنُقَ صَاحِبكَ » يقُولُهُ مِرَارا « إنْ كَانَ أ َحدُكُمْ
َخيْرا َ ،فقَالَ النب صَلّى ا ُ
سبُ كَذَا وكَذَا إنْ كَانَ يَرَى أنّهُ َكذَلِكَ  ،وَحَسِيبُهُ اللّه  ،و َل يُزَكّى علَى اللّهِ
مَادِحا ل مَحَاَلةَ َ ،ف ْلَيقُلْ َ :أحْ ِ
أ َحدٌ » متفق عليه .

ح ُعثْمَانَ رضي اللّه عنه ،
َ -1790وعَ ْن هَمّامِ ب ِن الْحَارِثِ  ،ع ِن ا ِلقْدَادِ رضي اللّه عَنْ ُه أنّ رَ ُجلً جعَل يَمْ َد ُ
صبَاءََ ،فقَالَ لَ ُه ُعثْمَانُ  :مَا َش ْأنُكَ ؟ َفقَالَ  :إنّ
ح ْ
حثُو ف َو ْجهِهِ الْ َ
جعَ َل يَ ْ
جثَا عَلَى رُ ْكَبَتيْهِ َ ،ف َ
َفعَ ِمدَ ا ِلقْدادُ َ ،ف َ
ب » َروَاهُ مسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :إذَا َرَأْيتُمُ الَدّاحِيَ  ،فَا ْحثُوا ف وَجُو ِههِ ُم التّرا َ
صلّى ا ُ
َرسُولَ اللّهِ َ
حةٌ .
َفهَ ِذهِ الحَادِيثُ ف الّنهْيِ  ،وَجَاءَ ف البَا َحةِ أحَادِيثُ كثِ َيةٌ صَحِي َ
ح ِعنْ َدهُ كَمَالُ إيَانٍ َوَيقِيٍ ،
قَا َلً العَُلمَاءُ  :وَطري ُق الَمْ ِع َبيْنَ الحَادِيثِ أنْ ُيقَا َل  :إنْ كَانَ الَمْدُو ُ
س بِحَرَا ٍم وَل
حْيثُ ل َي ْفَتتِنُ  ،وَل َي ْغتَ ّر بِذَلِكَ  ،وَل تَ ْل َعبُ بِ ِه َنفْسُهُ  ،فََلْي َ
ض ُة َن ْفسٍ َ ،ومَعْرِفَة تَا ّم ٌة بِ َ
وَريَا َ
ف عََليْ ِه شَيءٍ م ْن هَ ِذ ِه المُورِ ُك ِرهَ مَ ْدحُهُ ف وَ ْجهِهِ َكرَا َه ًة شَدِي َد ًة  ،وعَلَى هَذَا الّت ْفصِيلِ
َمكْرُوهٍ  ،وإنْ خِي َ
ل عََليْ ِه وسَلّم لب َبكْرٍ رضي اللًّه عَنْهُ :
تُنّلُ الحاديثُ الُختَلفَة ف ذَلِكَ َ .ومِمّا جَاءَ ف البَا َحةِ َقوْلُهُ صَلّى ا ُ
جّنةِ لِ ُدخُوِلهَا  ،وف الَديثِ الخَرِ :
« أرْجُو أنْ تَكُونَ ِمْنهُ ْم » أيْ  :مِ َن الّذِي َن يُ ْد َعوْ َن مِنْ جَمِيعِ أبْوابِ الْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ِلعُ َمرَ رضي اللّه
سبِلُونَ أُ ُز َرهُمْ ُخيَلءَ  .وَقَالَ صَلّى ا ُ
ستَ مِ َن الّذِي َن يُ ْ
ستَ مِْنهُ ْم » أيْ  :لَ ْ
« لَ ْ
شيْطَانُ سَالِكا فَجّا إلّ سلكَ َفجّا َغيْرَ فَجّك »  ،وَالحَادِيثُ ف البَا َحةِ َكثِيَةٌ  ،وَقَدْ
َعنْهُ  « :مَا رَآكَ ال ّ
ذَكَرْتُ ُجمَْل ًة مِ ْن أطْرَاِفهَا ف كتاب  « :الذْكَار » .
 -361باب كراهة الروج من بلد وقع فيها الوباء
فرارا منه وكراهة القدوم عليه
قال اللّه تعال { :أينما تكونوا يدرككم الوت ولو كنتم ف بروج مشيدة } .
وقال تعال { :ول تلقوا بأيديكم إل التهلكة } .
خطًّابِ رضي اللّه َعنْهُ َخرَجَ إلَى الشّامِ َحتّى إذَا
َ -1791وعَ ْن ابْنِ عَبّاسٍ رضي اللّه َعْنهُمَا أ ّن عُمَر بْ ِن الْ َ
ح وَأصْحَابُهُ َفأَ ْخبَرُو ُه أنّ الْوبَاءَ َق ْد وَقَعَ بالشّامِ  ،قَا َل ابْنُ
كَا َن بِسَ ْرغَ َل ِقيَهُ ُأمَراءُ ال ْجنَادِ أبُو ُعَبيْدَ َة بْ ُن الَرّا ِ
َعبّاسٍ َ :فقَالَ ل عُمَرُ  :ا ْدعُ ل الُهاجرِين الوّلِيَ َف َدعَوتُهم  ،فَا ْستَشَارهم َ ،وأَخْ َبهُم أ ّن اْل َوبَاءَ َق ْد وَقَعَ
ك َبقِيّة
صهُمْ َ :خرَ ْجتَ َلمْ ٍر  ،ول نَرَى أنْ تَ ْرجِ َع َعنْهُ  .وَقَا َل َب ْعضُهُمْ َ :معَ َ
بِالشّامِ  ،فَاخْتلَفوا َ ،فقَا َل َبعْ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،وَل َنرَى أ ْن ُتقْ ِد َمهُم عَلَى هذا اْل َوبَاءِ َ ،فقَالَ  :ا ْرتَ ِفعُوا
صلّى ا ُ
النّاسِ وَأصْحَابُ رسُولِ اللّه َ
َعنّي  ،ثُـمّ قَالَ  :ا ْدعُ ل الَْنصَارَ  ،فَدعَوُتهُم  ،فَا ْستَشَارهمْ  ،فَسََلكُوا َسبِيلَ الُهاجرِين  ،وَاختَلَفوا
ش مِ ْن ُمهَاجِر ِة اْلفَتْحِ ،
خةِ قُ َرْي ٍ
شيَ َ
كَاخْتلفهم َ ،فقَال  :ا ْرَت ِفعُوا َعنِي  ،ثُمّ قَالَ  :ا ْدعُ ل مَنْ كَانَ هَا ُهنَا مِ ْن مَ ْ

ف عليه ِمْنهُمْ رَجُلنِ َ ،فقَالُوا  :نَرَى أ ْن تَرْ ِج َع بِالنّاسِ وَ َل ُتقْ ِد َمهُم عَلَى هَذَا اْل َوبَاءِ ،
ختَلِ ْ
َف َدعَ ْوُتهُمْ  ،فََل ْم يَ ْ
صبِحُوا عََليْهِ َ :فقَال أبُو ُعبَيْ َد َة ابْنُ الَرّاحِ
صبِ ٌح عَلَى َظهْرِ َ ،فأَ ْ
َفنَادى عُمَرُ رضي اللّه َعنْهُ ف النّاسِ :إنّي ُم ْ
رضي اللّ ُه َعنْهُ  :أَفِرَارا مِنْ قَدَرِ اللّه ؟ َفقَا َل عُ َمرُ رضي اللّه َعنْهُ َ :ل ْو َغيْ ُركَ قَاَلهَا يَا أبَا عُبيْ َدةَ  ،وكَا َن عُمَرُ
ك إبِلٌ َ ،ف َهبَ َطتْ وَادِيا ل ُه عُ ْد َوتَانِ ،
َيكْ َرهُ خِلفَهُ َ ،نعَ ْم َنفِرّ منْ قَ َدرِ اللّه إل قَ َدرِ اللّه  ،أرَأيْتَ َلوْ كَانَ لَ َ
ت الَ ْدَبةَ ر َعْيَتهَا
صَبةَ ر َعْيَتهَا بقَدَرِ اللّه  ،وإنْ َر َعيْ َ
ل ْ
س إنْ َرعَْيتَ ا َ
إ ْحدَاهُمَا َخصْبةٌ  ،والخْرَى جَ ْدَبةٌ  ،أَليْ َ
ِبقَدَر اللّه  ،قَالَ  :فجَاءَ عَبْدُ الرّحْمَ ِن بْ ُن َعوْفٍ رضي اللّه َعنْهُ  ،وَكَا َن ُمتَ َغيّبا ف َبعْضِ حَا َجتِهِ َ ،فقَال  :إنّ
ل َتقْدمُوا
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :إذَا سَ ِم ْعتُ ْم بِ ِه بِأ ْرضٍ  ،ف َ
ِعنْدِي مِ ْن هَذَا عِلْما  ،سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
حمِدَ اللّه َتعَال عُ َمرُ رضي اللّه عَنْ ُه وَانْصَرَفَ،
عََليْهِ  ،وإذَا وَقَ َع ِبأَ ْرضٍ َوَأْنتُ ْم ِبهَا  ،فَل ْترُجُوا ِفرَارا ِمنْهُ » فَ َ
متف ٌق عليه .
ب الْوادِي .
واْلعُ ْد َوةُ  :جانِ ُ
س ْعتُمْ الطّاعُونَ
ل عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :إذَا ِ
صلّى ا ُ
َ -1792وعَنْ ُأسَا َمةَ بْنِ َزيْدٍ رضي اللّه عَنْهُ ع ِن النِّبيّ َ
خرُجُوا ِمنْهَا » متف ٌق عليهِ .
ل تَ ْ
ِبأَ ْرضٍ َ ،فلَ تَ ْدخُلُوهَا  ،وَإذَا وقَ َع ِبأَ ْرضٍ َ ،وَأْنتُمْ فِيهَا َ ،ف َ
حرِ
 -362باب التغليظ ف تري السّ ْ
قال اللّه تعال { :وما كفر سليمان ولكن الشياطي كفروا يعلمون الناس السحر } الية.
ت»
سبْعَ الُوبِقَا ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :ا ْجَتِنبُوا ال ّ
َ -1793وعَ ْن أبِي هُ َريْ َرةَ رضي اللّه َعنْهُ عَنِ النبّ صَلّى ا ُ
حقّ ،
حرُ  ،وََقتْ ُل النّ ْفسِ الت ح ّرمَ اللّه إلّ بِالْ َ
قَالُوا  :يَا رسُولَ اللّ ِه َومَا هُنّ ؟ قَالَ  « :الشّ ْر ُك بِاللّهِ  ،السّ ْ
َوأَكْلُ ال ّربَا  ،وَأكْ ُل مَا ِل اليتيم  ،والّتوَلّي َي ْومَ الزّحْفِ  ،وقَذفُ الُحْصنَات الُؤمِناتِ اْلغَافِلت » متف ٌق عليه .
 -263باب النهي عن السافرة بالصحف إل بلد الكفّار
إذا خيف وقوعه بأيدي العدوّ
ل عََليْهِ وسَلّم أنْ يُسَافَرَ بالقرآن
صلّى ا ُ
 -1794عَ ْن ابْ ِن عُمَرَ رضي اللّه َعْنهُمَا قَالَ َ « :نهَى َرسُولُ اللّه َ
إلَى أ ْرضِ اْلعَ ُد ّو » متفقٌ عليه .

 -364باب تري استعمال إناء الذهب وإناء الفضة
ف الكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الستعمال
شرَبُ ف آِنَيةِ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :الّذِي يَ ْ
 -1795عَ ِن أ ّم سَلَ َمةَ رضي اللّه عنها أنّ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
جرْ ِجرُ ف بَ ْطنِ ِه نَار َج َهنّ َم » متفقٌ عليه .
ضةِ إنّمَا يُ َ
اْل ِف ّ
ضةِ وَال ّذهَب » .
وف رواي ٍة لُسْلمٍ  « :إنّ الّذِي يَأكُ ُل أوْ يَشْربُ ف آنيةِ اْل ِف ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم َنهَانَا عَ ِن الَرِيرِ  ،والدّيباجِ ،
 -1796وعنْ ُح َذْيفَةَ رضي اللّه َعنْهُ قالَ  :إنّ النبّ صَلّى ا ُ
ضةِ  ،وقال  « :هُ ّن لُمْ ف ال ّدنْيَا َو ِهيَ َلكُمْ ف الخِرةِ » متف ٌق عليهِ .
ب وَاْلفِ ّ
وَالشّرْب ف آنَِيةِ ال ّذهَ ِ
ل عََليْهِ وسَلّم َيقُولُ  « :ل
حيْ ِن عَنْ حُ َذْي َفةَ رضي اللّه َعنْهُ  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
وف روايةٍ ف الصّحِي َ
صحَاِفهَا» .
ض ِة وَل تَأْكُلُوا ف ِ
ج  ،ول تَشْ َربُوا ف آنَيةِ ال ّذ َهبِ واْلفِ ّ
تَ ْلبِسُوا الَرِيرَ وَل الدّيبَا َ
 -1797وعَ ْن أنس بن سِيينَ قال  :كْنتُ مَع أنَسِ بن مالك رضي اللّه عنْهُ ِعنْد َنفَ ٍر مِنَ الجُوسِ َ ،فجِيءَ
ضةٍ  ،فَلَ ْم يأكُلْهُ َ ،فقِيلَ لَهُ حوّلهُ فحوّلَه عَلى إنَا ٍء مِنْ خََلنْج  ،وجِيءَ بِ ِه فأَكَلَهُ  .رواه
بفَالُودَجٍ عَلى إنَا ٍء مِنْ ِف ّ
البيهقي بإسْنادٍ حَسنٍ .
ل ْفنَة .
« الََلنْجُ »  :ا َ
 -365باب تري لبس الرجل ثوبا مزعفرا
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم أ ْن َيتَ َز ْعفَر الرّجُلُ  .متف ٌق عليه.
 -1798عَ ْن أنسٍ رضي اللّه عَنْهُ قالَ َ :نهَى النب َ
ل عََليْ ِه وسَلّم عََليّ
صلّى ا ُ
 -1799وع ْن عبدِ اللّه ب ِن عَمْرو بن العاص رضي اللّه َعْنهُمَا قالَ  :رأَى النب َ
صفَرين َفقَال  « :أمّكَ أمَ َرتْكَ بذا ؟ » قلتُ  :أغْسُِلهُمَا ؟ قال  « :بلْ أحْر ْقهُما».
َث ْوَبيْنِ ُم َع ْ
سهَا » رواه مسلم .
وف روايةٍ  ،فقال  « :إنّ هذا م ْن ثيَابِ ال ُكفّار فَل تَلْب ْ

 -366باب النهي عن صمت يو ٍم إل الليل
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل ُيتْ َم َبعْدَ ا ْحتِلمٍ
ت عَنْ َرسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1800عَ ْن عليّ رضي اللّه َعنْهُ قالَ َ :حفِ ْظ ُ
ت َيوْمٍ إل الّليْ ِل » رواه أبو داود بإسناد حسن .
 ،وَل صُمَا َ
ك الاهِِليّة الصّمَاتُ َ ،فُنهُوا ف السْل ِم عَنْ ذلكَ ،
قالَ الَطّاب ف تفسيِ هذا الديثِ  :كَا َن مِ ْن نُسُ ِ
ث بالَيْرِ .
وُأمِرُوا بِالذّكْ ِر وَالَدِي ِ
 -1801وعَنْ قيس بن أب حا ِزمٍ قالَ  « :دَ َخ َل أبُو بك ٍر الصّدّيقُ رضي اللّه َعنْهُ على امْ َرَأ ٍة مِنَ أحْ َم َ
س
ت ُمصْ ِمَتةً  ،فقا َل لَا « :
ج ْ
ُيقَا ُل لَا َ :زْيَنبُ َ ،فرَآهَا ل تََتكَلّم  .فقالَ  « :مَالَا ل َتَتكَلّمُ » ؟ فقالُوا :حَ ّ
َتكَلّمِي فَِإنّ هذا ل يَحِلّ  ،هذا م ْن عَمَلِ الَاهِلِية» َ ،فَتكَلّمَت  .رواه البخاري .
 -367باب تري انتساب الِنسان إل غي أبيه
وتولّيه إل غي مَواليه
ل عََليْهِ وسَلّم قالَ  :مَن ا ّدعَى إل َغيْ ِر أبِيهِ
صلّى ا ُ
 -1802عَ ْن َسعْدِ بن أب وقّاصٍ رضي اللّه َعنْهُ أ ّن النبّ َ
لّن ُة عَلَيهِ حَرامٌ »  .متف ٌق عليهِ .
َو ُهوَ يَعَْل ُم أنّهُ َغيْ ُر أبِيهِ فَا َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :ل تَ ْر َغبُوا عَ ْن آبَائِكُمْ  ،فَ َمنْ
 -1803وعن أب هُرْيرَة رضي اللّه عنْهُ عَن النّبّ َ
ب عَنْ أبيهِ َف ُهوَ ُكفْرٌ » متف ٌق عليه .
َر ِغ َ
َ -1804وعَنْ يزيدَ شريك بن طارقٍ قالََ :رَأْيتُ عَِليّا رضي اللّه َعنْ ُه عَلى ا ِلنْبَ ِر َيخْ ُطبُ،فَسَ ِمعْتهُ َيقُولُ:ل
واللّ ِه مَا ِعنْ َدنَا مِ ْن كتاب َنقْرؤهُ إلّ كتاب اللّه َ ،ومَا ف ه ِذ ِه الصّحِي َفةَِ ،فنَشَ َرهَا فَإذا فِيهَا أسْنَا ُن البلِ ،
ل عََليْ ِه وسَلّم  :الدِيَنةُ َح َر ٌم مَا َبيْنَ َعيْرٍ إل َثوْرٍ ،
َوَأ ْشيَاءُ مِ َن الِرَاحاتِ  ،وَفيهَا  :قَالَ رَسولُ اللّه صَلّى ا ُ
حدِثا َ ،فعََليْهِ َل ْعَنةُ اللّ ِه والَلئِكَة وَالنّاسِ أجْ َم ِعيَ  ،ل َيقْبَلُ اللّه ِمنْهُ َيوْمَ
ث فيهَا َحدَثا  ،أوْ آوَى مُ ْ
َفمَنْ أحْدَ َ
سعَى ِبهَا أ ْدنَاهُمْ  ،فَمَنْ أ ْخ َف َر مُسْلِما  ،فَعَليْهِ َل ْعَنةُ اللّه
ي وَاحِ َدةٌ  ،يَ ْ
صرْفا وَل عَدْلً ِ ،ذ ّمةُ الُسْلِ ِم َ
اْل ِقيَامَة َ
والَلِئ َكةِ وَالنّاسِ أ ْج َمعِيَ ،ل َي ْقبَلُ اللّه ِمنْ ُه َيوْم اْلقِيا َمةِ صَرفا ول عدْلً َ .ومَنِ ا ّدعَى إل َغيْرِ أبيهِ  ،أو انتَمَى

صرْفا وَل عَدْلً » .
إل غَيْ ِر َموَاليهِ  ،فَعَليْهِ َل ْعَنةُ اللّه وَاللِئ َكةِ وًَالنّاسِ أجْ َمعِيَ  ،ل ي ْقبَلُ اللّه ِمنْهُ َي ْو َم الْ ِقيَامةِ َ
متف ٌق عليه .
ض َعهْ َدهُ  « .والصّرفُ» :الّتوَْبةُ  ،وَقِيلَ :
ي َ :عهْ ٌدُهُ ْم وأمانُتهُم  « .وَأ ْخفَ َر ُه » َ :نقَ َ
« ِذ ّم ُة الُسْلِ ِميَ » أ ْ
الَِلةُ  « .وَاْلعَدْ ُل »َ  :الفِدَاءُ .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ َ « :لْيسَ منْ َرجُ ٍل
َ -1805وعَنْ أب ذَرّ رضي اللّه َعنْهُ أنّ ُه سَمِعَ رسولَ اللّه صَلّى ا ُ
س ِمنّا  ،وَليَتَب ّوأُ َم ْقعَ َدهُ مِ ًنَ النّار َ ،ومَنْ َدعَا
ا ّدعَى ِلغَيْر أبي ِه َوهُ ًوَ َيعْلَمُهُ إلّ َكفَرَ َ ،ومَنِ ا ّدعَى مَا َلْيسَ لهُ  ،فََلْي َ
ل بِالْ ُكفْرِ  ،أوْ قالَ  :ع ُدوّ اللّه  ،وََلْيسَ كَذلكَ إلّ حَا َر عََليْ ِه » متف ٌق عليهِ َ ،وهَذَا لفْظُ رواي ِة مُسْلِمِ .
َر ُج ً
 -368باب التحذير من ارتكاب ما نى ال عزّ وجلّ
أو رسوله صلى ال عليه وسلم عنه
قال اللّه تعال { :فليحذر الذين يالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } .
وقال تعال { :ويذركم اللّه نفسه } .
وقال تعال { :إن بطش ربك لشديد } .
وقال تعال { :وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالة إن أخذه أليم شديد } .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :إنّ اللّه َتعَال َيغَارُ َ ،وغَيْ َرةُ
َ -1806وعَنْ أب هُ َرْي َرةَ رضي اللّه َعنْهُ أنّ النب صَلّى ا ُ
ت الَرْ ُء مَا َح ّرمَ اللّه عَليهِ » متف ٌق عليه.
اللّ ِه أنْ يَأْ َ
 -369باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيّا عنه
قال اللّه تعال { :وإما ينغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بال } .
وقال تعال { :إن الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون } .
وقال تعال { :والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه فاستغفروا لذنوبم ،ومن يغفر
الذنوب إل اللّه ،ول يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ،أولئك جزاؤهم مغفرة من ربم وجنات تري
من تتها النار خالدين فيها ونعم أجر العاملي } .
وقال تعال { :وتوبوا إل اللّه جيعا أيها الؤمنون لعلكم تفلحون } .

صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قال  « :مَنْ َحلَف َفقَالَ ف حلفِهِ:
 -1807وعَنْ أب هُ َرْي َرةَ رضي اللّه َعنْهُ عَن النّبّ َ
ت والْعُزّى  ،فَلْيقُلْ  :ل إلَهَ إلّ اللّه ومَنْ قَالَ ِلصَا ِحبِهِ َ ،تعَالَ أقَامِ ْركَ فَليَتصَدّق»  .متفقٌ عليه .
بِالّل ِ
كتاب النثورات واللح
ب النثورات واللح
 -370با ُ
ل عََليْهِ وسَلّم الدّجّالَ ذَاتَ
صلّى ا ُ
 -1808عَن النّواس ب ِن سَمْعانَ رضي اللّه َعنْهُ قالَ  :ذَكَرَ َرسُولُ اللّهِ َ
خلِ  ،فَلَمّا رُ ْحنَا إَليْهِ  ،عَرَفَ ذلكَ فِينَا فقالَ  « :ما
خفّض فِيهِ  ،وَرَفَع َحتّى َظنَناه ف طَاِئ َف ِة النّ ْ
غَدَاةٍ َ ،ف َ
خلِ
ضتَ فِيهِ وَرََف ْعتَ َ ،حتّى ظََننّاه ف طَائِف ِة النّ ْ
خ ّف ْ
شأنكم ؟ » ُق ْلنَا  :يَا َرسُولَ اللّهِ ذَكَرْتَ الدّجّال اْلغَدَاةَ  ،فَ َ
ستُ
ج وَلَ ْ
ج وأنآ فِيكُمْ  ،فَأنَا حَجِيجُه دوَنكُمْ  ،وَإ ْن يَخْر ْ
فقالَ َ « :غيْرُ الدّجَالِ أخْوفَن عََلْيكُمْ  ،إنْ يْر ْ
ط َعْينُهُ طَاِفَيةٌ  ،كأَنّي أ َشّبهُه
فِيكُمْ  ،فكلّ امريءٍ حَجي ُج َنفْسِهِ  ،واللّه خَليفَت عَلى كُ ّل مُسْلِ ٍم  .إنّه شَابٌ قَطَ ٌ
ف  ،إنّه خَا ِرجٌ َخّلةً بَيَ الشّامِ
ب َعبْ ِد الْعُزّى بن قَطَنٍ َ ،فمَنْ أدْرَكَه ِمْنكُمْ  ،فَ ْلَيقْ َرْأ عََليْهِ َفوَاتِ َح سُور ِة الْ َكهْ ِ
وَاْلعِرَاقِ َ ،فعَاثَ يِينا وَعاثَ شالً  ،يَا عبَادَ اللّه فَاْثُبتُوا » ُ .ق ْلنَا يا رسول اللّه ومَالُْبثُه ف ال ْرضِ ؟ قالَ « :
ج ُم َعةٍ َ ،وسَائِ ُر أيّامِ ِه كأَيّا ِمكُم » ُ .ق ْلنَا  :يا َرسُول اللّه ،
شهْرٍ ،وَيوْمٌ ك ُ
سَنةٍ َ ،وَي ْومٌ كَ َ
أ ْرَبعُون َيوْما َ :ي ْومٌ كَ َ
سَنةٍ أت ْكفِينَا فِي ِه صلةُ َي ْومٍ ؟ قال  « :ل  ،اقْدُرُوا لَهُ َقدْ َرهُ » ُ .ق ْلنَا  :يَا َرسُولَ اللّهِ َومَا
فَذلكَ الَْي ْومُ الّذِي كَ َ
إسْراعُهُ ف ال ْرضِ ؟ قالَ  « :كَاْلغَيْث استَدبَ َرتْه الرّيحُ َ ،فَيأْت على اْل َقوْم َ ،فيَ ْدعُوهم  ،فَيؤْمنُونَ بِهِ ،
ح عََليْهمْ سارِحُتهُم أ ْطوَلَ مَا كَاَنتْ ذُرى ،
ويَسْتجيبون لَهُ َفيَأمُرُ السّماءَ َفتُمْ ِطرُ  ،وال ْرضَ َفُتْنِبتُ َ ،فتَرُو ُ
ضرُوعا  ،وأمَ ّدهُ خَواصِرَ ،ثُ ّم َيأْت اْلقَ ْومَ َفيَ ْدعُوهم َ ،فيَ ُردّون عَلَيهِ َقوْلهُ َ ،فَيْنصَرف َعنْهُمْ َ ،فُيصْبحُون
وَأ ْسبَغَه ُ
مُ ْمحِليَ َلْيسَ بأيْدِيهم شَيءٌ م ْن أمْوالِهم َ ،ويَمُرّ بِالَرَبةٍِ فَيقول َلهَا  :أخْرجِي ُكنُو َزكِ َ ،فَتتَْبعُه ُ ،كنُو ُزهَا
سيْفِ َ ،فَيقْطَعهُ ِ ،جزَْلتَيْن َر ْمَي َة اْلغَ َرضِ  ،ثُمّ
ل مُ ْمتَلِئا شَبابا فَيضْربُهُ بال ّ
حلِ  ،ثّمّ ي ْدعُو رَ ُج ً
َكَيعَاسِيب النّ ْ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
يَ ْدعُوهُ َ ،فُي ْقبِلُ َ ،وَيتَهلّلُ و ْجهُ ُه َيضْحَكُ َ .فبَينَما هُو كَذلكَ إ ْذ َب َعثَ اللّه َتعَال السِيحَ ابْ َن مَرْي َ
وسَلّم َ ،فَينْزِ ُل ِعنْد ا َلنَا َرةِ اْلَبيْضـآ ِء شَرْقيّ ِدمَشْ َق بَيْ َن َمهْرُودَتيْنِ  ،وَاضعا َك ّفيْهِ عَلى أ ْجنِح ِة مََل َكيْنِ  ،إذا
جدّ ري َح َنفَسِه إلّ مات  ،وَنفَسُهُ
َطأْ َطأَ رَأسهُ َ ،قطَرَ وإذا رََفعَ ُه تَحدّر ِمنْهُ جُمَانٌ كَاللّؤلُؤ  ،فَل يَحِلّ ِلكَافِر يَ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم َقوْما
ث َينَْتهِي طَرْفُهُ َ ،فيَ ْطُلبُه َحتّى يُدْرِكَ ُه بَباب لُدّ َفَي ْقتُلُه  .ثُ ّم يأت عِيسَى صَلّى ا ُ
َيْنَتهِي إل َحْي ُ
َق ْد عَصَ َمهُمُ اللّه ِمنْهُ َ ،فيَمْسَحُ ع ْن وُجو ِههِمْ  ،ويَ ّدُثهُم بِدرَجاتِهم ف الّنةِ َ .فبَينَما ُهوَ كَذلِكَ إ ْذ أوْحَى اللّه
حرّ ْز عِبادي إل
ت ِعبَادا ل ل يدانِ لحَ ٍد ب ِقتَالمْ  ،فَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم أنّي قَدْ أَخرَج ُ
َتعَال إل عِيسى صَلّى ا ُ

حيْرةِ طَ ِبّيةَ
ج َوهُمْ مِنْ كُلّ حَدِبٍ يَنْسلُون  ،فيَمُ ّر أوَائُلهُم عَلى بُ َ
ج ومَأجو َ
الطّورِ َ ،وَيْبعَثُ اللّه َيأْجُو َ
ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
حصَرُ نب اللّ ِه عِيسَى َ
َفيَشْرَبون مَا فيهَا  ،وَ ُيرّ آ ِخ ُرهُ ْم فيقولُونَ َ :لقَدْ كَا َن بَ ِذهِ م ّرةً ماءٌ َ .ويُ ْ
س الّثوْرِ لحدِهمْ خيْرا م ْن ماَئةِ دِينَارٍ ل َحدِكُ ُم اْليَ ْومَ  ،فَ ْيغَبُ نب اللّه عِيسَى
وسَلّم وَأصْحَابُهُ َحتّى يكُونَ رأْ ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم وأَصْحَابُه  ،رضي اللّه َعنْهُمْ  ،إل اللّ ِه َتعَالَ ،فيُ ْرسِلُ اللّه َتعَال عََلْيهِ ْم النّغَفَ ف
َ
ل عََليْهِ وسَلّم وَأصْحابهُ
صلّى ا ُ
س وَاحِ َدةٍ  ،ثُ ّم يهْبِطُ نب اللّه عيسى َ
رِقَاِبهِم َ ،فيُصبحُون َفرْسى كَموْتِ َن ْف ٍ
رضي اللّه َعْنهُمْ  ،إل ال ْرضِ َ ،فلَ يَجِدُون ف ال ْرضِ َموْضِ َع ِشبْرٍ إلّ مَلهُ َزهَ ُمهُ ْم َوَنتَُنهُمْ َ ،فيَ ْر َغبُ نب
ل عََليْ ِه وسَلّم وَأصْحابُهُ رضي اللّه عَْنهُمْ إل اللّه َتعَالَى َ ،فيُ ْرسِلُ اللّه َتعَال طيْرا كَأ ْعنَاقِ
صلّى ا ُ
اللّه عِيسَى َ
ختِ  ،فَتحْ ِمُلهُمْ َ ،فتَط َرحُهم َحْيتُ شَآءَ اللّه  ،ثُمّ يُ ْرسِلُ اللّه عَزّ وجَ ّل مـطَرا ل َيكِ ّن ِمنْهُ َبْيتُ مَدَرٍ ول
اْلبُ ْ
ض  :أْنبِت ثَم َرتَكِ  ،و ُردّي برَ َكتَكِ َ ،فَيوْمئِذٍ
َوبَرٍ َ ،فَيغْسِلُ ال ْرضَ َحتّى َيتْرُ َكهَا كالزَّل َقةِ  .ثُ ّم ُيقَالُ لِل ْر ِ
ح َة مِ َن البِلِ َلَتكْفي الفئَا َم مِنَ
ح ِفهَا َ ،ويُبارَكُ ف ال ّرسْلِ َحتّى إنّ الّلقْ َ
تأكُ ُل الْ ِعصَابَة مِن ال ّرمّاَنةِ ،وَيسْتظِلون ِبقِ ْ
ح َة مِ َن اْلغَنمِ َلتَكْفي الفَخِ َذ مِ َن النّاس َ.فَبيْنَمَا هُمْ
حةَ مِ َن الَْبقَرِ َلَتكْفي الْ َقبِيَل َة مِ َن النّاس  ،وَالّلقْ َ
النّاس ،وَالّل ْق َ
ت آبَا ِطهِمْ َ ،فَت ْقبِضُ رُوحَ كُ ّل مُؤمِن وكُ ّل مُسْلِمٍ ،
ح َ
كَذَلِكَ إ ْذ َبعَثَ اللّه تَعالَى رِيا َطيَّبةً  ،فَتأْخُذُهم تَ ْ
وَيْبقَى شِرَا ُر النّاسِ يَتهَارجُون فِيهَا َتهَارُج الْحُمُرِ َفعََلْيهِم َتقُومُ السّا َعةُ» رواهُ مسلم  .قَوله َ « :خّل ٌة بيْنَ
ي  :طَريقا َبيَْنهُما  .وَقوْلُهُ  « :عاثَ » باْلعْيِ الهملة والثاءِ الثلّثةِ  ،وَاْل َعيْثُ  :أشًَ ّد اْلفَسَادِ
الشّام وَاْلعِرَاقِ » أ ْ
 « .وَالذّرَى » ِ :بضًمّ الذّالِ ا ُلعْجَ َم َة وَهوَ أعال ال ْسنِ َم ِة  .وهُو َجمْعُ ذِ ْر َوةٍ ِبضَم الذّا ِل وَكَسْ ِرهَا «
ف الّذِي ُي ْرمَى إليْهِ بِالنّشّابِ
واليَعاسِيبُ »  :ذكور النّحْلِ « .وجزْلتَي» أي ِ :قطْعتيِ  « ،وَاْلغَ َرضُ »  :الَدَ ُ
ي  :يَ ْرمِيهِ َر ْمَيةً كَرمْي النّشّابِ إل اْلهَدَفِ  « .وَالهْرودة » بِالدّال ا ُلهْمَلَة العجمة َ ،وهِي  :الّثوْبُ
،أ ْ
ف »  :دٌودٌ  « .وفَ ْرسَى » َ :جمْعُ فَرِيسٍ َ ،وهُو
ا َلصْبُوغُ َ .قوْلُهُ َ « :ل يَدَانِ » أيْ َ :ل طَاَقةَ  « .وَالنّغَ ُ
لمِ واالْقافِ  ،و ُروِيَ « الزّْل َفةُ » بضمّ الزّاي وإ ْسكَا ِن اللّ ِم وبالْفاءِ ،
اْل َقتِيلُ  :وَ « الزَّل َقةُ » بفتحِ الزّاي وال ّ
وهي الِرْآةُ  « .وَال ِعصَابَة »  :الماعةُ  « ،وَال ّرسْ ُل » بكسر الراءِ  :اللّبُ  « ،وَالّل ْقحَة »  :الّلبُونُ « ،
وَالْفئَام » بكسر الفا ِء وبعدها هزة  :المَا َعةٌ  « .وَاْلفَخِذُ » مِ َن النّاسِ  :دُو َن الْ َقبِيَلةِ .
سعُودٍ النْصارِيّ إل ُح َذْي َفةَ بْ ِن اْليَمَانِ رضي اللّه
َ -1809وعَنْ ِربْعيّ بْنِ حِرَاشٍ قَال  :انْطََل ْقتُ مَعَ أب م ْ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم  ،ف الدّجّال قالَ  « :إنّ
سعْت مِنْ َرسُولِ اللّه َ
عنهم َفقَالَ لَ ُه أبُو مسعودٍ  ،حَ ّدثْن مَا ِ
ح ِرقُ ،وَأمّا الّذِي يَرَاهُ النّاسُ نَارا  ،فَمَاءٌ
ج وَإنّ َمعَهُ ما ًء َونَارا َ ،فأَمّا الّذِي يَرَاهُ النّاسُ ماءً َفنَا ٌر تُ ْ
الدّجّا َل يَخْ ُر ُ

سعُودٍ  :وَأنَا
بَار ٌد عذْبٌ  ،فَمَنْ أدْرَكَ ُه ِمنْكُمْ َ ،ف ْلَيقَعْ ف الذي يَرا ُه نَارا  ،فَإنّهُ ماءٌ عَذْبٌ طَّيبُ » َفقَا َل أبُو مَ ْ
َق ْد سَ ِم ْعتُهُ  .مّتفَ ٌق عََليْهِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم:
 -1810وعَ ْن َعبْدِ اللّ ِه بن عَمْرو بن العاص رضي اللّه َعْنهُما قالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ي عَاما ،
ي َشهْرا  ،أوْ أ ْرَبعِ َ
ي َيوْما  ،أو أ ْرَبعِ َ
« يْ ُرجُ الدّجّالُ ف أمّت َفيَ ْم ُكثُ أرَبعِيَ  ،ل أدْري أ ْرَبعِ َ
س بَيْنَ
ث النّاسُ سبْ َع ِسنِيَ َلْي َ
ل عََليْهِ وسَلّم َفيَطُْلبُهُ َفُيهِْلكُه  ،ثّ ّم يَ ْمكُ ُ
صلّى ا ُ
فَيبْعثُ اللّه تَعال عِيسَى ابْنَ مَ ْريَ َ
ي عدَا َوةٌ .
اْثنْ ِ
ثّ ّم يُ ْرسِلُ اللّه  ،عزّ وجَلّ  ،ريا بارِ َد ًة مِنْ قِبلِ الشّامِ  ،فَل يْبقَى على وَجْهِ ال ْرضِ أ َحدٌ ف َق ْلبِهِ مِْثقَالُ ذَ ّرةٍ
ضتْهُ  ،حتّى َل ْو أنّ أ َحدَكُمْ دخَلَ ف َكبِدِ جَبلٍ  ،لَدَ َخَلتْ ُه عََليْهِ َحتّى َت ْقبِضَهُ َ .فَيبْقَى
مِنْ َخيْ ٍر أوْ إيَانٍ إلّ َقَب َ
شيْطَانُ ،
ع ل َيعْرِفُون َمعْرُوفا  ،وَل ُينْكِرُو َن ُمنْكَرا َ ،فَيتَ َمثّ َل لُمُ ال ّ
شِرَا ُر النّاسِ ف ِخ ّفةِ ال ّطيْرِ  ،وأحْلمِ السّبا ِ
فَيقُولُ  :أل تسْتَجِيبُون ؟ َفَيقُولُونَ  :فَما تأمُ ُرنَا ؟ َفيَأم ُرهُم ِب ِعبَاد ِة ال ْوثَانِ  ،وهُمْ ف ذلكَ دارّ رِزُْقهُمْ  ،حسنٌ
شهُمْ  .ثُ ّم ُينْفَخُ ف الصّور  ،فَل يَسْمعُهُ أحَدٌ إلّ أصْغى لِيتا ورفع ليتا  ،وَأوّلُ منْ يسْمعُهُ رَجُلٌ يلُوطُ
َعيْ ُ
َح ْوضَ إبِله َ ،فُيصْع ُق ويسعق النّاسُ حوله  ،ثُ ّم يُ ْرسِلُ اللّه أوْ قالَ ُ :ينْ ِزلُ اللّه مَطَرا كَأنّهُ الطّلّ أو الظّلّ ،
س هَلُمّ إل َربّكُم ،
ت ِمنْهُ أجْسَا ُد النّاس ثُمّ ينفخ فِيهِ أخْرَى فإذا هُمْ قِيامٌ َينْظُرُون .ثّ ُيقَا ُل يا أيهَا النّا ُ
َفَتْنبُ ُ
سعَمِائة
ف تِ ْ
ث النّارِ َفُيقَالُ  :مِنْ كَمْ ؟ َفُيقَالُ  :مِنْ كُلّ ألْ ٍ
وَِقفُوهُ ْم إنّهُ ْم مَسْؤولونَ  ،ثُ ّم ُيقَالُ  :أخْرجُوا بَ ْع َ
ك َي ْومَ يُكْشَفُ ع ْن ساقٍ » رواه مسلم .
ك يْوم ْيعَ ُل اْلوِلْدا َن شِيبا  ،وذَل َ
وتِسْعةَ وتِسْعيَ  ،فذل َ
صفْحتهُ الخْرَى .
ح َة ُعُنقِهِ ويَرْفَعُ َ
ح ُة العُنُقِ َ ،و َم ْعنَا ُه  :يضَعُ صفْ َ
صفْ َ
« اللّيتُ » َ
ل عََليْهِ وسَلّم َ « :لْيسَ مِ ْن بََلدٍ إلّ َسيَ َط ُؤهُ
صلّى ا ُ
َ -1811وعَنْ أَنسٍ رضي اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَال َرسُولُ اللّه َ
خةِ ،
سبَ َ
ب مِ ْن أْنقَابِهما إ ّل عََليْهِ الَلئِ َكةُ صَافّيَ تْ ُر ُسهُماَ ،فَينْزِلُ بال ّ
س َنقْ ٌ
الدّجّالُ إلّ َم ّك َة والَدينة ،وَلْي َ
خرِجُ اللّه ِمْنهَا كُلّ كَافِ ٍر َو ُمنَافِقٍ» رواه مسلم .
ف الدين ُة ثلثَ رَ َجفَاتٍ  ،يُ ْ
َفتَ ْرجُ ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ َ « :يتْبعُ الدّجّال مِ ْن يهُودِ أصْبهَانَ
 -1812و َعنْهُ رضي اللّه عنْهُ أنّ رسُولَ اللّه َ
َسْبعُونَ ألْفا عَليْهم ال ّطيَالِسة » رواهُ مسِلمٌ .

س مِنَ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :ليَْنفِرَن النّا ُ
 -1813وعَ ْن أ ّم شَريكٍ رضي اللّه عَْنهَا أنّها سِعتِ النب صَلّى ا ُ
لبَالِ » َروَا ُه مُسِْلمٌ .
الدّجّالِ ف ا ِ
ل عََليْهِ وسَلّم َيقُولُ« :
صلّى ا ُ
صيْنٍ رضي اللّه عْنهُما قالَ  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّهِ َ
 -1814وعَن عِمْرَانَ بنِ ُح َ
مَا َبيْنَ َخلْقِ آدَم إل قِيامِ السّاعةِ أمْرٌ أكْ ُب مِنَ الدّجّا ِل » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم قال ْ « :يرُجُ الدّجّالُ
 -1815وعنْ أب َسعِي ٍد الُدْرِيّ رضي اللّه َعنْهُ عَنِ النب صَلّى ا ُ
فَيَتوَجّه ِقبَلَه َرجُلٌ م َن الُؤمِني َفَيتََلقّاهُ الَسال  :مسالُ الدّجّالِ  ،فَيقُولُونَ له  :إل أيْنَ تَعمِدُ ؟ فَيقُول  :أعْمِدُ
إل هذا الّذي َخرَجَ  ،فيقولُون له  :أو ما ُت ْؤمِن ِب َربّنَا ؟ فيقول  :ما بِرَبنَا َخفَاء  ،فيقولُون  :ا ْقتُلُوه  ،فيقُول
بعْضهُمْ لبعضٍ  :أَليْس قَ ْد نَهاكُمْ َربّكُ ْم أنْ تقتلوا أحدا دونَه  ،فَينْطَِلقُونَ بِهِ إل الدّجّالِ  ،فَإذا رآه ا ُلوْمِنُ قال
شبَحُ َ ،فيَقولُ
ل عََليْهِ وسَلّم فَيأمُرُ الدّجّا ُل بِهِ َفيُ ْ
س إنّ هذا الدّجّا ُل الّذي ذَكَر َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
 :يَا أّيهَا النّا ُ
ت الَسِي ُح اْلكَذّابُ ،
 :خُذُوهُ َو ُشجّوهُ َ ،فيُوسَ ُع َظهْ ُرهُ وبَ ْطنُهُ ضَرْبا  ،فيقو ُل  :أوما تُؤمِنُ ب ؟ َفَيقُو ُل  :أنْ َ
ق َبيْنَ رِجَْليْهِ  ،ثُ ّم يَمْشِي الدّجّالُ بَيْ َن اْلقِطْعتَيْنِ  ،ثُ ّم يقولُ لَهُ :
َفيُؤم ُر بهِ  ،فَي ْؤشَ ُر بالِنْشَا ِر مِ ْن َمفْرقِهِ حتّى ُيفْر َ
ستَوي قَائما  .ثُ ّم يقولُ لَ ُه  :أتُؤمِنُ ب ؟ فيقولُ  :مَا ازْددتُ فِيكَ إلّ بصِيةً  ،ثُ ًمّ َيقُولُ  :يَا َأّيهَا
ُقمْ َ ،فيَ ْ
جعَلُ اللّه مَا بيْنَ رَقَبتِهِ إل تَرُْق َوتِهِ
النّاسُ إِنّ ُه ل ي ْفعَلُ بعْدِي بأَحَ ٍد مِ َن النّاسِ  ،فَيأخُ ُذهُ الدّجّالُ ِليَ ْذبَحَهُ َ ،فيَ ْ
ب الناسُ أنّما َقذَفَهُ إل النّار ،
س ُ
ف بِهِ  ،فَيحْ َ
ستَطِيعُ إَليْهِ سَبيلً َ ،فَيأْخُ ُذ بيَ َديْهِ ور ْجَليْهِ َفَيقْذِ ُ
نُحَاسا  ،فَل يَ ْ
ب الْعالَمِيَ
س َشهَا َد ًة ِعنْد رَ ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :هذا أعْ َظ ُم النّا ِ
وإنّما أْلقِيَ ف الّنةِ » فقالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
» رواه مسلم .
لفَرَاءُ وَالطّلئعُ .
ي َب ْعضَهُ ب ْعنَاهُ  « .الَسَال »  :هُ ْم ا ُ
وروى البخار ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم عَ ِن
 -1816وعَ ِن الُغِ َيةِ ب ِن ُشعْبةَ رضي اللّه عَنْهُ قَالَ  :ما سَألَ أحَدٌ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ت  :إّنهُ ْم يقُولُونَ  :إ ّن معَهُ َجبَلَ ُخبْ ٍز َوَنهْ َر مَاءٍ ،
الدّجّالِ أ ْكثَ َر مّا سأْلتُهُ  ،وإنّهُ قالَ ل  « :ما َيضُ ّركَ ؟ » قل ُ
ك » متفقٌ عليه .
قالَ  « :هُ َو أ ْهوَ ُن عَلى اللّ ِه مِنْ ذلِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  :مَا مِ ْن َنِبيٍ إ ّل وَقَ ْد أنْذَ َر
 -1817وعَ ْن أَنسٍ رضي اللّه عنْهُ قالَ  :قالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
أ ّمتَهُ ال ْعوَ َر الْكَذّاب،أل إنّ ُه أعْوَ ُر ،وإنّ رّبكُ ْم عَزّ وجلّ َلْيسَ بأعْورَ ،م ْكتُوبٌ بَيْ َن َعْينَيْهِ ك ف ر»متفق عليه .

ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أل أُحَ ّدُثكُمْ حَدِيثا
َ -1818وعَنْ أب هُ َرْيرَة رضي اللّه َعنْهُ قالَ  :قالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
لّن ِة والنّار  ،فالت َيقُو ُل إّنهَا الّن ُة هِيَ
ث بِ ِه نَبّ َق ْومَ ُه  ،إنّهُ أ ْعوَ ُر وَإنّهُ ي ُئ َمعَهُ بِمثَالِ ا َ
عنِ الدّجّا ِل مَا حَدّ َ
النّارُ  .متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم ذَكَرَ الدّجّا َل َبيْ َن َظهْرَان
صلّى ا ُ
 -1819وعَ ْن ابنِ عُمَرَ رضي اللّ ُه َعْنهُما أنّ َرسُولَ اللّهِ َ
النّاس َفقَالَ « :إنّ اللّه َلْيسَ بَأ ْعوَرَ  ،أل إنّ الَسِيحَ الدّجّا َل أ ْعوَ ُر الْعيْ ِن اْليُمْن َ ،كَأنّ َعْينَهُ ِعنَبةٌ طَاِفَيةٌ » متفقٌ
عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :ل َتقُومُ السا َعةُ َحتّى
صلّى ا ُ
 -1820وعَنْ أب هُرْي َرةَ رضي اللّه عنْهُ أنّ َرسُولَ اللّهِ َ
جرُ  :يَا مُسْلِمُ
ي مِ ْن وَراءِ الَجَر والشّجَرِ َ ،فيَقُو ُل الَجَرُ والشّ َ
خَتبِيءَ اْلَيهُود ّ
ُيقَاتِلَ الُسِْلمُو َن اْلَيهُودَ حتّى يَ ْ
ج ِر الَْيهُو ِد » متفقٌ عليه .
هذا َيهُودِيّ َخلْفي َتعَالَ فَا ْقتُلْهُ  ،إ ّل اْلغَرْقَدَ فَإنّهُ م ْن شَ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :والذِي َنفْسِي ِبيَدِه ل تَ ْذ َهبُ
 -1821و َعنْهُ رضي اللّه َعنْهُ قالَ  :قال َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
غ عََليْ ِه  ،ويقولُ  :يَالَْيتَن َمكَانَ صَا ِحبِ هذا اْلقَبْرِ  ،وََليْس بِهِ الدّين وما
ال ّدْنيَا َحتّى يَ ُمرّ الرّجُلُ باْل َقبْرِ  ،فيتمَ ّر َ
به إ ّل الَْبلَءُ »  .متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل َتقُومُ السّا َعةُ َحتّى يَحْسِ َر
 -1822و َعنْهُ رضي اللّه َعنْهُ قالَ  :قالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
سعُونَ َ ،فَيقُولُ كُلّ رَ ُج ٍل ِمنْهُمْ َ :لعَلّي
س َعةٌ وتِ ْ
ب ُيقَْتتَلُ عَليْهِ  ،فُيقْتَ ُل مِنْ كُ ّل مِائ ٍة تِ ْ
ت عَنْ جبَلٍ منْ َذ َه ٍ
اْلفُرَا ُ
أنْ أكُونَ أنَا أنْجُو» .
س َر اْلفُرَاتُ عَن َكنْ ٍز مِنْ َذ َهبٍ َ ،فمَنّْ َحضَ َرهُ فَل يأخُ ْذ منْهُ َشيْئا » متف ٌق عليه .
ك أنْ يَحْ ِ
وف روايةٍ « ي ُوشِ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ َ « :يتْرُكُونَ الَديَنةَ عَلى َخْي ٍر مَا كَانَتْ
 -1823و َعنْهُ قال  :سَ ِم ْعتُ َرسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
شرُ رَاعِيانِ مِ ْن مُ َزْيَنةَ يُريدَانِ الَديَنةَ
 ،ل َيغْشَاهَا إ ّل الْعوَاف يُرِيدُ َ :عوَاف السّباعِ وَال ّطيْرِ وَآخِر مَ ْن يُحْ َ
يْن ِعقَا ِن ِبغَنَمها َفيَجدَانا وُحُوشا  .حتّى إذا َبَلغَا ثِنّيةَ الْودَاعِ َخرّا على وَجوهِهمَا » متفقٌ عليه.
ل عََليْهِ وسَلّم قَالَ َ « :يكُونُ خَلِي َف ٌة مِنْ
صلّى ا ُ
 -1824وعَنْ أب سَعي ٍد الُدْرِيّ رضي اللّه َعنْهُ أ ّن النّب َ
حثُو الَا َل وَل َيعُ ّدهُ » رواه مسلم.
خَُلفَاِئكُمْ ف آ ِخرِ ال ًزّمَان يَ ْ

ل عََليْهِ وسَلّم قال  « :ليأتيَ ّن عَلى النّاسِ
صلّى ا ُ
 -1825وعَنْ أب مُوسى ال ْشعَرِيّ رضي اللّه عنْهُ أ ّن النّبّ َ
جدُ أحَدا َيأْخُ ُذهَا ِمنْهُ َ ،ويُرَى الرّجُ ُل اْلوَاحِ ُد َيتَْبعُهُ
َزمَا ٌن يَطُوفُ الرّجُلُ فِيهِ بِالصّدَقَة مِنَ ال ّذ َهبِ  ،فَل يَ ِ
أ ْرَبعُو َن امْرأةً يَُل ْذنَ بِ ِه مِنْ ِقّلةِ الرّجا ِل وَ َكثْ َر ِة النّسَا ِء » رواه مسلم.
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ  « :اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُ ٍل
 -1826وعَنْ أب هُ َرْي َرةَ رضي اللّه َعنْهُ عَن النّبّ َ
عقَارا َ ،فوَجَد الذي ا ْشتَرَى اْل َعقَارَ ف َعقَارِه جَ ّرةً فِيهَا َذ َهبٌ ،فقالَ لهُ الذي ا ْشتَرَى اْل َعقَارُ :خُذْ َذ َهبَكَ ،
ك الرضَ َومَا فِيهَا ،
ض  :إنّمَا بعْتُ َ
ت ِمنْكَ ال ْرضَ  ،وَلَ ْم أ ْشتَرِ ال ّذهَبَ  ،وقا َل الّذي لَهُ ال ْر ُ
إنّمَا ا ْشتَ َريْ ُ
َفتَحاكَما إل َرجُلٍ  ،فقا َل الّذي تَحَاكَمَا إَليْهِ  :أََلكُمَا وَلَدٌ ؟ قَالَ أح ُدهُمَا  :ل غُلمٌ  .وقالَ الخرُ  :ل
جَارِيةٌ  ،قا َل أْنكٍحَا الْغُلمَ الَارَيةَ  ،وَأنْ ِفقَا عَلى أْنفُسهمَا ِمنْهُ وتصَدّقَا » متفقٌ عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :كاَنتْ امْرَأتَان مَعهُمَا
 -1827وعنْهُ رضي اللّه عنْ ُه أنّهُ سَ ِمعَ َرسُولَ اللّهِ صَلّى ا ُ
ب بابنِكِ  ،وقالت الخْرى  :إنّمَا
ابْناهُما  ،جَاءَ ال ّذئْبُ فَ َذ َهبَ بابنِ إحْداهُما  ،فقالت لصاحِبتهَا  :إنّمَا ذ َه َ
ل عََليْهِ وسَلّم َ ،ف َقضِي بِهِ ل ْل ُكبْرَى َ ،فخَرَجتَا على سَُليْمانَ بنِ
ب بابنِك َ ،فتَحَاكما إل داوُودَ صَلّى ا ُ
َذهَ َ
ي أ َشقّهُ َبْيَنهُمَا  .فقالت الصّغْرى  :ل َتفْعَلْ ،
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،فأخبتَاه  ،فقا َل  :ائْتُون بِالسّك َ
داودَ صَلّى ا ُ
صغْرَى » متفقٌ عليه .
َرحِمكَ اللّه  ،هُو ابُْنهَا َف َقضَى بِهِ لل ّ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :يَ ْذ َهبُ الصّالُونَ
 -1828وعَ ْن مِرْداسٍ السْلَ ِميّ رضي اللّه َعنْهُ قالَ قا َل النّبّ صَلّى ا ُ
حثَاَلةِ الشّعِ ِي أوْ التّمْرِ  ،ل يُبالِيهمُ اللّه باَلةً »  ،رواه البخاري .
الوّلُ فالو ُل  ،وَتبْقَى ُحثَاَلةٌ ك ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ :
 -1829وعنْ رِفَا َعةَ بنِ رافعٍ الزُرقيّ رضي اللّه عنْهُ قالَ  :جاء ِجبْريلُ إل النب صَلّى ا ُ
ح َوهَا قالَ « :وَكَذَلكَ مَنْ َشهِدَ بَدْرا
مَا َتعُدّونَ أهْ َل بَدْ ٍر فيكُمْ ؟ قالَ  « :مِنْ أفْضَ ِل الُسْلِمِي » أوْ كَِل َمةً نَ ْ
مِ َن الَلِئ َكةِ » .رواه البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :إذا أنْزل اللّه تَعال
 -1830وعن ابنِ عُمَر رضي اللّه عْنهُما قال  :قال َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ب مَنْ كَانَ فِيهمْ  .ثُ ّم ُب ِعثُوا على أعمَالِهمْ » متفقٌ عليه .
ِب َق ْومٍ عَذَابا أَصَابَ الْعَذَا ُ

ل عََليْ ِه وسَلّم  ،يعْن ف الُطَْبةِ ،
ع يقُومُ إَليْ ِه النب صَلّى ا ُ
 -1831وعَنْ جابرٍ رضي اللّه عنْهُ قال  :كانَ جِ ْذ ٌ
ل عََليْهِ وسَلّم فَوضَع يدَه عليْهٍ
صلّى ا ُ
ت العِشَارِ َحتّى نَزَلَ النب َ
ع مثْل صوْ ِ
َفلَما وُضِ َع ا ِلنْبُ  ،سَ ِم ْعنَا لِلْج ْذ ِ
سكَنَ .
فَ
ت النّخَْلةُ الت كَانَ
ل عََليْ ِه وسَلّم على الِْنبَرِ  ،فصاح ِ
وف روايةٍ  :فََلمّا كَانَ يَومُ المُعة َقعَدَ النب صَلّى ا ُ
ت أ ْن َتنْشَقّ .
ب ِعنْ َدهَا َحتّى كَادَ ْ
يْ ُط ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم  ،حتّى أخ َذهَا َفضَ ّمهَا إَليْهِ  ،فَجَعَلتْ
صلّى ا ُ
وف روايةٍ َ :فصَا َحتْ صياح الصّبّ َ .فنَزَ َل النّبّ َ
ي الصّبّ الّذي يُس ّكتُ َحتّى ا ْستَقرّتْ  ،قال  « :بكت عَلى ما كَانَتْ تسم ُع مِنَ الذّكْرِ » رواه
َتئِ ّن أنِ َ
البخاريّ .
ل عََليْهِ وسَلّم قال :إن
صلّى ا ُ
 -1832وعنْ أب َثعَْلَب َة الُشَنّ جَ ْرثُومِ ب ِن نَاشِرٍ رضي اللّه َعنْهُ عنْ َرسُولِ اللّه َ
اللّه تعال َف َرضَ فَراِئضَ فل ُتضَّيعُوهَا  ،وحدّ ُحدُودا فَل َتعْتَدُوهَا  ،و َحرّم أشْياءَ فَل تَْنَتهِكُوها  ،وَس َكتَ عَنْ
أشْياءَ رَحْمةً َلكُ ْم َغيْ َر نِسْيانٍ فَل َتبْحثُوا عنها » حديثٌ حسن  ،رواه الدّارقُطْن َوغَيْ َرهُ .
ل عََليْهِ وسَلّم
صلّى ا ُ
 -1833وع ْن عَبدِ اللّهِ بن أب أوْف رضي اللّه َ ،عْنهُمَا قال  :غَ َز ْونَا مع َرسُولِ اللّه َ
ت نَأكُلُ الرادَ .وف روايةٍ َ :نأْكُلُ مع ُه الَراد  ،متف ٌق عليه .
َسبْ َع غَ َزوَا ٍ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :ل ُيلْدغُ الُؤمِ ُن مِنْ ُجحْرٍ
 -1834وعَنْ أب هُريْرةَ رضي اللّه عنْهُ أنّ النب صَلّى ا ُ
م ّرَتيْ ِن » متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :ثَلَثةٌ لَ يُكَلّ ُمهُمُ اللّه َي ْومَ اْل ِقيَام ِة وَلَ ينْ ُظ ُر
 -1835وَعنْهُ قَال  :قَال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
سبِيلِ  ،و َرجُ ٌل بَايَع ر ُجلً
إَلْيهِ ْم وَل يُزَكّيهِمْ وَلهُ ْم عذابٌ ألِيمٌ  :ر ُجلٌ علَى َفضْلِ ما ٍء بِاْلفَلةِ ْيَنعُهُ مِن ابْنِ ال ّ
ف بِاللّهِ لخَ َذهَا بكَذَا وَكَذا َ ،فصَدّقَ ُه َو ُهوَ عَلى غيْرِ ذَلِكَ  ،ورَجُ ٌل بَايع إمَاما ل
سِ ْل َع ًة بعْد اْلعَضْرِ  ،فَحََل َ
يُباِيعُهُ إلّ لِدُنيَا  ،فَإنْ أعْطَا ُه ِمنْهَا وف  ،وإنْ لَم ُيعْطِ ِه ِمْنهَا لَمْ يَفِ » متف ٌق عليه .
ختَيْنِ أرْبعُونَ » قَالُوا يا أبَا هُريْرةَ  ،أ ْرَبعُونَ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :بَيْ َن الّنفْ َ
صلّى ا ُ
َ -1836و َعنْهُ عن النّبّ َ
َيوْما ؟ قَالَ  :أبَْيتُ  ،قالُوا  :أرْبعُو َن َسَنةً ؟ قَال  :أَبْيتُ  .قَالُوا  :أ ْرَبعُو َن َشهْرا؟ قَال  :أبَْيتُ « َوَيبْلَى ُكلّ

جبَ ال ّذنَبِ  ،فِي ِه يُرَ ّكبُ الْخَلْقُ ،ثُ ّم ُينَزّلُ اللّه مِنَ السّمَآءِ مَاءً َ ،فيَْنُبتُونَ كَمَا َينُْبتُ
شَي ٍء مِ َن النْسَانِ إ ّل عَ ْ
اْلَبقْلُ » متف ٌق عليه .
س يُحَدّثُ الْ َق ْومَ  ،جا َءهُ أعْراِبيّ َفقَالَ َ :متَى
ل عََليْ ِه وسَلّم ف َمجِْل ٍ
صلّى ا ُ
َ -1837و َعنْهُ قَا َل بيْنَمَا النّبّ َ
حدّثُ ،فقَال َب ْعضُ اْل َق ْومِ  :سَ ِم َع مَا قَالَ َ ،فكَرِه ما قَالَ،
ل عََليْ ِه وسَلّم يُ َ
السّا َعةُ ؟ فَ َمضَى رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
وقَا َل َب ْعضُهمْ  :بَلْ لَ ْم يَسْ َمعْ َ ،حتّى إذَا َقضَى حَدِيثَهُ قَالَ  « :أيْنَ السّائِلُ عَنِ السّا َعةِ ؟ » قَال  :ها أنَا يَا
ت الَمَانةُ فانْتَ ِظرِ السّاع َة » قَالََ :كيْفَ إضَا َعتُهَا ؟ قَالَ  :إذَا ُوسّد المْرُ إل
ضيّ َع ِ
رسُولَ اللّه  ،قَالَ  « :إذَا ُ
َغيْ ِر أهْلِهِ فَاْنتَظِرِ السّاعة » رواهُ البُخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :يُصَلّونَ َلكُمْ  ،فَإنْ أصَابُوا َفَلكُ ْم  ،وإنْ أخْطئُوا
 -1838وعنْهُ أنّ رسُول اللّه صَلّى ا ُ
َفَلكُ ْم َوعََليْهِ ْم » روا ُه البُخاريّ .
س } قَالَ َ :خيْ ُر النّاسِ لِلنّاسِ َي ْأتُو َن ِبهِمْ ف
َ -1839و َعنْهُ رضي اللّه عنْهُ ُ { :كنْتُمْ َخْيرَ ُأ ّمةٍ أ ْخرِ َجتْ لِلنّا ِ
السّلسِل ف أ ْعنَاقِهمْ َحتّى يَدْ ُخلُوا ف السْلمِ .
جّنةَ ف
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :عَجبَ اللّه عَ ّز َوجَ ّل مِنْ َق ْو ٍم يَدْخُلُو َن الْ َ
صلّى ا ُ
َ -1840و َعنْهُ عَن النّبّ َ
السّلسِلِ » رواهُما البُخاري  .معناها يؤسرون ويقيدون ث يسلمون فيدخلون النة .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :أَ َحبّ اْلِبلَدِ إل اللّه مَسا ِج ُدهَا  ،وأبَغضُ اْلِبلَدِ إل
صلّى ا ُ
 -1841وَعنْهُ عَ ِن النّبّ َ
اللّه أسواقُهَا » روَاهُ مُسلم .
ت أوّ َل مَ ْن يَدْخُلُ السّوقَ
َ -1842وعَ ْن سَلْمَانَ اْلفَارِسيّ رضي اللّه َعنْهُ منْ قَولِهِ قَال َ :ل تَكُونَنّ إن ا ْستَطعْ َ
شيْطَانِ َ ،وبَا يْنصُبُ رَايَتَهُ  .رواهُ مسلم هكذا .
ج ِمْنهَا  ،فَإّنهَا َمعْرَ َكةُ ال ّ
خرُ ُ
 ،وَل آ ِخ َر مَ ْن يَ ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ل َتكُنْ أوّلَ مَنْ
و َروَاهُ البْقَانِي ف صحيحه عَنْ َسلْمَانَ قَالَ  :قَالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
شيْطَانُ وَفَرّخَ » .
ج ِمنْهَا  ،فِيهَا بَاضَ ال ّ
يَ ْدخُلُ السّوقَ  ،وَل آ ِخرَ منْ يْ ُر ُ
صلّى الُ
 -1843وعَ ْن عاصِم ال ْحوَ ِل عَ ْن َعبْدِ اللّه ب ِن سَرْ ِجسَ رضي اللّه َعنْهُ قَالَ  :قُ ْلتُ لِ َرسُولِ اللّه َ
عََليْ ِه وسَلّم  :يَا َرسُولَ اللّه َغفَرَ اللّه لكَ  ،قَالَ  « :وَلَكَ » قَا َل عَاصِمٌ  :فَق ْلتُ لَ ُه  :اسَْت ْغفَرَ لَكَ َرسُولُ اللّه

ي وا ُلؤْمِناتِ} [
ل هَذه اليةَ  { :واستغفِرْ ِل َذْنبِكَ ولِ ْلمُؤمِنِ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ؟ قَالَ َ :نعَ ْم وَلَكَ  ،ثُ ّم َت َ
َ
ممد  ، ] 19 :رَوا ُه مُسلم .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :إ ّن مِمّا أ ْد َركَ
سعُو ٍد النْصَارِيّ رضي اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَا َل النّبّ صَلّى ا ُ
َ -1844وعَنْ أب م ْ
النّاسُ مِنْ كَل ِم النُّب ّوةِ الولَى  :إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنعْ مَا ِشْئتَ » روا ُه البُخَاريّ .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :أوّ ُل مَا ُيقْضَى بَيْ َن النّاسِ
سعُودٍ رضي اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَا َل النّبّ صَلّى ا ُ
َ -1845وعَ ْن ابْنِ مَ ْ
ي ْومَ الْ ِقيَامةِ ف ال ّدمَاءِ » ُمّتفَقٌ عَليْهِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :خُِل َقتِ الَلئِ َك ُة مِنْ
شةَ رضي اللّه َعْنهَا قَاَلتْ  :قَالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
َ -1846وعَ ْن عَائِ َ
نُورٍ  ،وَخلِ َق الَا ّن مِ ْن مَا ِرجٍ م ْن نَارً  ،و ُخلِق آد ُم مّا وُصِفَ َلكُ ْم » رواهُ مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم اْلقُرْآنَ » روا ُه مُسْلِم ف
 -1847وَعْنهَا رضي اللّه َعْنهَا قَاَلتْ  « :كَانَ خُلُقُ نب اللّه صَلّى ا ُ
جُمَْلةِ حدِيثٍ طويلٍ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :مَنْ أ َحبّ لِقاءَ اللّهِ أحبّ اللّه ِلقَا َءهُ  ،وَمنْ
َ -1848و َعْنهَا قَاَلتْ  :قَالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
َك ِرهَ لِقاءَ اللّه كَ ِرهَ اللّه ِلقَا َءهُ » َفقُ ْلتُ  :يَا رسُولَ اللّه  ،أكَرَا ِهَيةُ الوْتِ ؟ َفكُّلنَا نَكْ َر ُه الوْتَ  ،قَالَ َ « :ليْس
كَذَلِكَ  ،وََلكِ ّن الُؤمِنَ إذَا بُشّر ِبرَحْ َمةِ اللّه وَرِضْوانِهِ وَجّنتِهِ أ َحبّ ِلقَاءَ اللّه َ ،فأَ َحبّ اللّه ِلقَا َء ُه وإ ّن اْلكَافِرَ إذَا
بُشّ َر بعَذابِ اللّه َوسَخَطِهِ َ ،ك ِرهَ ِلقَاءَ اللّه  ،وَكَ ِرهَ اللّه ِلقَا َءهُ».رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم ُم ْعَتكِفا،
ضيَ اللّه عَْنهَا قَاَلتْ  :كَانَ النّبّ صَلّى ا ُ
صفِّي َة بنْتِ ُحَييّ رَ ِ
َ -1849وعَنْ ُأمّ ا ُل ْؤمِنِيَ َ
َفَأَتيْتُهُ أزُو ُرهُ َليْلً َ .فحَ ّدْثتُهُ ثُمّ ُق ْمتُ لْنقَلِب َ ،فقَامَ َمعِي ِلَيقِْلبَن  ،فَ َمرّ رَجُل ًن مِ َن النْصارِ رضي اللّه
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :عَلَى ِرسُْلكُمَا إّنهَا
ل عََليْ ِه وسَلّم أسْرعَا َ .فقَالَ صَلّى ا ُ
صلّى ا ُ
َعْنهُما  ،فَلمّا رَأيَا الّنِبيّ َ
جرِي مِ ْن ابْنِ آ َد َم مَجْرَى ال ّدمِ
ص ِفّي ُة بنتُ ُحَييّ » فَقالَ ُ :سبْحَانَ اللّه يَارسُولَ اللّه َ ،فقَالَ  « :إنّ الشّيْطَا َن يَ ْ
َ
ت أنْ يَقذِفَ ف قُلُوِبكُمَا شَرا أوْ قَالَ َ :شيْئا » متف ٌق عليه .
 ،وَإنّي خَشِي ُ

صلّى ا ُ
ل
ت مَعَ رسُولِ اللّه َ
َ -1850وعَنْ أب ال َفضْل العبّاسِ ب ِن عَبْ ِد الُطّلِب رضي اللّه َعنْهُ قَالَ َ :شهِدْ ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم لَمْ
عََليْ ِه وسَلّم َي ْومَ ُحنَي َفلَز ْمتُ أنَا وَأبُو ُس ْفيَانَ ب ُن الارِثِ ب ِن َعبْدِ الُطِّلبِ َرسُولِ اللّه َ
ل عََليْ ِه وسَلّم علَى بغَْلةٍ لَ ُه َبْيضَاءَ .
صلّى ا ُ
نفَارِقْهُ  ،و َرسُولُ اللّه َ
ل عََليْهِ وسَلّم  ،يَرْ ُكضُ
صلّى ا ُ
َفلَمّا اْلَتقَى الُسِْلمُو َن وَالُشْركُو َن وَلّى الُسْلِمُونَ مُ ْدبِرِينَ  ،فَ َطفِقَ رسُولُ اللّه َ
ل عََليْ ِه وسَلّم أَ ُك ّفهَا إرا َدةَ أ ْن ل تُسْ ِرعَ  ،وأبو
َبغَْلتَهُ قِبل الْ ُكفّا ِر  ،وأنَا آخِ ٌذ بِِلجَا ِم َبغَْلةِ َرسُولِ اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم .
صلّى ا ُ
ُسفْيانَ آ ِخ ٌذ بِركَابِ َرسُولِ اللّه َ
صيّتا
ي عبّاسُ نادِ أصْحَابَ السّمُر ِة » قَا َل العبّاسُ  ،وَكَانَ رَ ُجلً َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أ ْ
َفقَالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
ص ْوتِي عَ ْط َف َة الْبقَ ِر عَلَى
ي سَ ِمعُوا َ
ص ْوتِي  :أيْن أصْحابُ السّمُ َرةِ  ،فَو اللّه َلكَأنّ عَ ْط َفَتهُمْ ِح َ
ت بِأعْلَى َ
َ :فقُ ْل ُ
أوْل ِدهَا َ ،فقَالُوا  :ياَلّبيْكَ يَاَلّبيْكَ  ،فَا ْقتَتَلُوا هُ ْم والْ ُكفَارُ  ،وال ّدعْوةُ ف الْنصَارِ يقُولُونَ  :يَا َمعْشَ َر النْصارِ ،
صرَتِ ال ّدعْو ُة عَلَى بنِي الْحَارِثِ بن الْخزْرَج .
يا َمعْشَر النْصَار  ،ثُمّ َق ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم َو ُهوَ علَى َبغَْلتِهِ كَا ُلتَطَاوِل عَلْيهَا إلَى ِقتَالِهمْ َفقَال  « :هَذَا ِحيَ َح ِميَ
َفنَ َظرَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم حصياتٍ َ ،ف َرمَى ِبهِ ّن وَجُوه الْ ُكفّارِ  ،ثُمّ قَال :
اْل َوطِيسُ » ثُمّ أ َخذَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
صيَاتِهِ
حَ
ت أنْظُرُ فَإذَا الْ ِقتَا ُل عَلَى هَْيَئتِهِ فِيما أرَى  ،فَواللّه ما هُو إلّ أنْ رمَاهُ ْم بِ َ
ب مُحَمّ ٍد » فَ َذ َهبْ ُ
«انْهَ َزمُوا وَرَ ّ
َ ،فمَازِْلتُ أرَى ح ّدهُمْ كَليلً  ،وأمْ َرهُ ْم مُ ْدبِرا  .رواه مسلم .
ت الْحرْبُ  .وََقوْلُهُ  « :ح ّدهُمْ » ُه َو بِالاءَِ ا ُلهْمََل ِة أي  :بأ َسهُمْ .
« الوَطِيسُ » التّنّورُ  .و َم ْعنَا ُه  :اشْتَدّ ِ
س إنّ اللّه
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :أّيهَا النّا ُ
 -1851وعَنْ أب هُرْي َرةَ رضي اللّه عنْهُ قَالَ  :قَالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ي بِمَا أمَر بِ ِه الُرْسلِيَ َ ،فقَال َتعَال { :يَا أيّها ال ّرسْلُ كُلُوا مِنَ
ب ل يقْبلُ إ ّل طيّبا  ،وَإنّ اللّه أمَر الُؤمِنِ َ
طيّ ٌ
ال ّطيّباتِ واعملوا صَالا } وَقَال تَعالَى  { :يَا َأّيهَا الّذِي َن آمنُوا كُلُوا مِنَ طَّيبَات مَا رزَ ْقنَاكُ ْم } ثُمّ ذَكَرَ
ش َربُه حرَامٌ ،
ب يَارَبّ َ ،ومَ ْطعَمُهُ حَرامٌ  ،ومَ ْ
سفَر أشْ َعثَ أغْب ُيدّ ي َديْهِ إلَى السّمَاءِ  :يَار ّ
الرّجُ َل يُطِيلُ ال ّ
ستَجابُ لِذَلِكَ  ،؟ » رواه مسلم .
ي بِالْحَرامَِ ،فَأنّى يُ ْ
ومَلْبسُهُ حرا ٌم  ،وغُذِ َ

ل عََليْ ِه وسَلّم  « :ثَلثَةٌ َل ُيكَلّ ُمهُمْ اللّه ي ْومَ
 -1852وَعنْهُ رضي اللّه َعنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
اْل ِقيَامةِ  ،وَ َل يُزَكّيهِمْ  ،وَل ينْ ُظرُ إَليْهِمْ  ،وَلهُمْ عذَابٌ أليمٌ َ :شيْخٌ زَانٍ  ،ومَلِكٌ كَذّابٌَ ،وعَائِل مُسَْت ْكبِرٌ »
رواهُ مسلم  « .الْعَائِلُ »  :اْل َفقِيُ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :سيْحَانُ و َجيْحَانُ وَاْلفُراتُ
َ -1853و َعنْهُ رضي اللّه عنْهُ قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
والنّيلُ كُ ّل مِ ْن أْنهَا ِر الْجّنةِ » رواهُ مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم ِبيَدِي َفقَالَ َ « :خلَقَ اللّه التّ ْرَبةَ ي ْومَ السّْبتِ،
َ -1854و َعنْهُ قَال  :أخَذَ َرسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ج َر َي ْومَ الْثنَيْنِ  ،وَ َخلَ َق الَكْرُو َه َي ْومَ الثّلثَاءِ  ،وَ َخلَ َق النّو َر َي ْومَ
جبَا َل َي ْومَ الحَد  ،وخَلَقَ الشّ َ
و َخلَقَ فِيهَا الْ ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم َبعْ َد اْلعَصْ ِر مِنْ يَوم الُ ُم َعةِ ف
ب َيوْ َم الَمِيسِ  ،وخَلَقَ آ َدمَ صَلّى ا ُ
ال ْرَبعَاءِ َ ،وبَثّ فِيهَا ال ّدوَا ّ
آ ِخ ِر الْخَ ْلقِ ف آخِ ِر سَا َع ٍة مِ َن الّنهَارِ فِيمَا َبيْ َن اْلعَصْرِ إل الّليلِ » .رواه مسلم .
س َعةُ
 -1855وعنْ أب سَُليْمَانَ خَالِدِ ب ِن الْولِيدِ رضي اللّه َعنْهُ قالَ َ « :لقَ ِد اْنقَ َطعَتْ ف يَدِي ي ْو َم مُؤتَ َة تِ ْ
صفِيح ٌة يَمَاِنّيةٌ » .رواهُ البُخاري .
أسْيافٍِ  ،فَمَا ب ِقيَ ف يدِي إل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َيقُولُ  « :إذَا
 -1856وعَنْ عمْرو بْ ِن اْلعَاص رضي اللّه عنْ ُه أنّهُ سَمِع رسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
َحكَمَ الْحَاكِمُ  ،فَا ْجَتهَدَ  ،ثُمّ أصاب  ،فَلَهُ أجْرا ِن وإنْ َحكَم وَا ْجَتهَدَ َ ،فأَخْ َطأَ  ،فَلَهُ أجْرٌ» متف ٌق عََليْهِ .
حمّى مِنْ فيْحِ َج َهنّم فأبْرِدُوهَا
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :الْ ُ
شةَ رضي اللًّه َعْنهَا أنّ النب صَلّى ا ُ
َ -1857وعَ ْن عائِ َ
بِالاَءِ » متفقٌ عليه .
ص ْومٌ  ،صَا َم َعنْ ُه وَِليّهُ
ت َوعََليْهِ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ«:مَ ْن مَا َ
َ -1858و َعْنهَا رضي اللّه َعْنهَا عَنِ النب َ
» متف ٌق عََليْهِ .
ب وَارِثا كَانَ أوْ َغيْرِ
ص ْومٌ ِلهَذَا الْحَدِيثِ  ،والُرَادُ باْلوَلّ  :الْقَرِي ُ
ت َوعََليْهِ َ
ختَارُ َجوَا ُز الصّ ْو ِم عَمّ ْن مَا َ
وَالُ ْ
وَارِثٍ .
ت أنّ َعبْدَ اللّه ابنَ ال ّزَبيْر رضي
شةَ رضي اللّه عَْنهَا ُح ّدثَ ْ
َ -1859وعَ ْن َعوْفِ ب ِن مَالِكِ بنِ ال ّط َفيْ ِل أنّ عَائِ َ
شةُ  ،أوْ ل ْحجُ َرنّ
شةُ رضي اللّه تَعالَى َعنْها  :وَاللّه َلَتْنتَ ِهيَ ّن عَائِ َ
اللّه َعْنهُمَا قَالَ ف بيْعٍ أوْ عَطَا ٍء أعْ َطتْهُ عَائِ َ

عَلْيهَا  ،قَالتْ  :أهُوَ قَا َل هَذَا ؟ قَالُوا  :نَعمْ  ،قَاَلتْ  :هُو  ،للّهِ عَليَ نَ ْذرٌ أنْ ل أُكَلّم ابْنَ الزّبيْ ِر أبَدا ،
حّنثُ إلَى نَذْري .
ت الْهجْ َرةُ َ .فقَاَلتْ َ :ل وَاللّهِ ل ُأ َشفّعُ فِيهِ أبَدا  ،ول أتَ َ
شفَع ابْنُ الزّبيْرِ إليها حِيَ طالَ ِ
فَا ْستَ ْ
ث وقَال لُما :
فلَمّا طَال ذَلِكَ علَى ابْنِ الزّبيْرِ كَلّم الِسْورَ بنَ مْ َر َمةَ  ،وعبْدَ الرّحْم ِن بْ َن ال ْسوَدِ ب ِن عبْ ِد يغُو َ
شةَ رضي اللّه عَْنهَا  ،فَإّنهَا َل يَحِلّ َلهَا أنْ َتنْذِر َقطِيعَت َ ،فأَ ْقبَل ب ِه الِسْورُ
أنْشُدُكُما اللّه لَا أ ْدخَ ْلتُمَان علَى عائِ َ
لمُ عَليْكِ ورَحةُ اللّه وبرَكَاتُهُ َ ،أنَدْ ُخلُ ؟ قَاَلتْ
سَ
شةَ َ ،فقَالَ  :ال ّ
 ،و َعبْدُ الرًّحْمن َحتّى ا ْستَأ َذنَا علَى عائِ َ
شةُ  :ادْ ُخلُوا  .قَالُوا  :كُّلنَا ؟ قَاَلتْ :نَعمْ ادْخُلُوا كُّلكُمْ  ،و َل َتعْلَ ُم أ ّن معَهُما ابْنَ ال ّزَبيْرِ  ،فَلمّا دخَلُوا ،
عَائِ َ
شةَ رضي اللّه عْنهَا  ،و َطفِ َق ُينَاشِ ُدهَا ويْبكِي َ ،وطَفِ َق الِسْورُ  ،وعبْدُ
دخَ َل ابْنُ الزّبيْ ِر الْحِجَابَ  ،فَاعَْتنَ َق عائِ َ
ت مِنَ
ل عََليْ ِه وسَلّم َنهَى عَمّا قَدْ علِ ْم ِ
الرّحْم ِن ُينَاشِدَاِنهَا إلّ كَلّ َمتْ ُه وقبََلتْ مِنْ ُه  ،ويقُولنِ  :إنّ النب صَلّى ا ُ
ش َة مِ َن التّذْكِرةِ
اْلهِجْرةِ  .وَ َل يَحلّ لُسْلِ ٍم أنْ يهْجُر أخَاهُ َف ْوقًَ ثَلثِ َليَالٍ  .فَلَمّا أكْثَرُوا علَى عَائِ َ
ت ابْنِ
ت والنّذْ ُر شَدِيدٌ  ،فََل ْم يَزَال َبهَا حتّى كَلّم ِ
ت تُذَكّ ُرهُما وَتْبكِي  ،وَتقُولُ  :إنّي نَ َذرْ ُ
والتّحْرِي ِج َ ،ط ِفقَ ْ
ت تَذْكُ ُر نَ ْذ َرهَا بعْدَ ذَلِكَ َفَتبْكِي حتّى َتبُلّ ُدمُو ُعهَا خِما َرهَا .
الزّبيْرِ  ،وَأ ْعتَ َقتْ ف نَذْ ِرهَا أرْبعِيَ رقَبةً ،وَكَانَ ْ
رواهُ البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم خَرجَ إلَى َقتْلَى أُحُدٍ .
 -1860وعَ ْن ُعقَْبةَ ب ِن عامِر رضي اللّه عنْهُ أنّ رسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
فَصلّى عَلْيهِ ْم بعْد ثَمان ِسنِي كالودّع للحْيا ِء والمْواتِ  ،ثُ ّم طََلعَ إل الِنْب َ ،فقَالَ  :إنّي بيْ َن أيْدِيكُمْ َفرَطٌ
ستُ أخْشَى عََلْيكُ ْم أنْ
وأنَا شهيد عَلْيكُ ْم وإنّ م ْوعِدَكُ ُم الْح ْوضُ  ،وَإنّي لنْظُ ُر إليه مِ ْن مَقامِي هَذَا ،وإنّي لَ ْ
صلّى الُ
تُشْركُوا  ،وَلكِنْ أخْشَى عََلْيكُمْ الدّنيا أنْ تَنَافَسُوهَا» قَالََ :فكَانَتْ آ ِخ َر نَظْ َر ٍة نَظَ ْرُتهَا إلَى َرسُولِ اللّه َ
عََليْ ِه وسَلّم  ،متف ٌق عليه .
وف روايةٍ  « :وَلَ ِكنّي أخْشَى عَلْيكُمْ الدّنيَا أنْ َتنَافَسُوا فِيهَا  ،وَتقَْتتِلُوا َفَتهِْلكُوا كَما هَلَكًَ منْ كَان َقبْلكُمْ »
ل عََليْهِ وسَلّم عَلَى ا ِلنْبِ .
صلّى ا ُ
قَا َل عُقبةُ  :فَكانَ آخِر ما رَأْيتُ َرسُولَ اللّه َ
وف روَايةٍ قال  « :إنّي فَرطٌ َلكُ ْم وأنَا َشهِيدٌ عَلْيكُمْ  ،وَإنّي واللّه لنْ ُظرُ إلَى َحوْضِي ال َن  ،وإنّي ُأعْطِي ُ
ت
َمفَاتِيحَ خَزَائِن الرضِ  ،أوْ َمفَاتِيحَ ال ْرضِ  ،وَإنّي واللّ ِه مَا أَخَافُ عَلْيكُ ْم أنْ تُشْرِكُوا بعْدِي ولَكِنْ أخَافُ
عَلْيكُ ْم أنْ َتنَافَسُوا فِيهَا » .
وَالُرا ُد بِالصّل ِة عَلَى َقتْلَى أُحُدٍ  :ال ّدعَاءُ َلهُمْ َ ،ل الصّل ُة العْرُوَفةُ .

ل عََليْهِ
صلّى ا ُ
ب النْصَارِيّ رضي اللّه َعنْهُ قَال  :صلّى بنا َرسُولُ اللّه َ
 -1861وعَنْ أب َزيْدٍ عمْرُو بنِ أخْ َط َ
صعِدَ ا ِلْنبَر فخطب َحتّى
وسَلّم الْفَجْر  ،وَصعِ َد الِْنبَرَ َ ،فخَطَبنَا َحتّى َحضَرَتِ ال ّظهْرُ َ ،فنَزَل َفصَلّى  .ثُمّ َ
ت العصْرُ  ،ثُ ّم َنزَل َفصَلّى  ،ثُمًّ صعِد النْب حت غَرَبتِ الشّ ْمسُ ،فَأخْبنا مَا كان ومَا ُهوَ كِائِنٌ ،
َحضَر ِ
َفَأعْلَ ُمنَا أ ْحفَ ُظنَا  .رواهُ مُسِْلمٌ .
ل عََليْهِ وسَلّم  « :مَ ْن نَذَ َر أن يُطِيع اللّه
شةَ رضي اللّه َعْنهَا قَاَلتْ  :قال النب صَلّى ا ُ
 -1862وع ْن عائِ َ
َف ْليُ ِطعْهُ  ،ومَ ْن نَ َذرَ أ ْن ي ْعصِيَ اللّه  ،فل يعْصِ ِه » رواهُ البُخاري .
ل عََليْهِ وسَلّم أم َرهَا بِ َقتْ ِل الوزَاغِ  ،وقَال« :
صلّى ا ُ
 -1863وَعنْ ُأمٍّ شَرِيكٍ رضي اللّه عْنهَا أن رسُول اللّه َ
كَا َن ينْفُخُ علَى إبْراهي َم » متف ٌق عََليْهِ .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :منْ َقتَلَ و َز َغةً ف
 -1864وَعنْ أب هُريرةَ رضي اللّ ُه عنْهُ قَال  :قَالَ رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
ضرْبةٍ َ ،فلَهُ كَذَا وَكَذَا حسَنةً َ ،ومَنْ َقَتَلهَا ف الضّ ْرَبةِ الثّانِية َ ،فلَهُ كَذَا وكَذَا حَسَنةً دُو َن الولَى  ،وإنّ
أوّلِ َ
سَن ًة » .
َقتََلهَا ف الضّرْبةِ الثّاِلثَةِ َ ،فلَهُ كَذاَ وَكَذَا حَ َ
سَنةٍ  ،وَف الثّاِنَيةِ دُونَ ذَلِكَ  ،وف الثّاِلَثةِ دُونَ
ضرْبةِ ُ ،كتِبَ لَ ُه مائةُ ح َ
وف ِروَايةٍ  « :مَنْ َقتَلَ وزَغا ف أوّلِ َ
ذَلِكَ »  .رواه مسلم .
قال أهْلُ الّل َغةِ  :اْلوَ َزغُ  :اْلعِظَامُ مِ ْن سا ّم أبْرصَ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :قَال رَجُ ٌل لتَصدقَ ّن
صلّى ا ُ
َ -1865وعَنْ أب هُرْي َرةَ رضي اللّه َعنْهُ أنّ رسُول اللّه َ
ض َعهَا ف يَ ِد سَا ِرقٍ  ،فَأصْبحُوا يتَح ّدثُونَ َ :تصَ ّدقَ الليلة علَى سا ِرقٍَ ،فقَالَ :
ِبصَدَقةِ  ،فَخَرجَ بِصَدقَته َ ،فوَ َ
صبَحُوا يتَح ّدثُونَ ُتصُدّق
ض َعهَا ف ي ِد زانيةٍ ،فَأ ْ
ج ِبصَدَقتِهِ َ ،فوَ َ
خرَ َ
حمْ ُد لَتصَدّقَ ّن ِبصَدََقةٍ  ،فَ َ
ك الْ َ
الّلهُمّ لَ َ
ج ِبصَدَقتِهٍِ َ ،فوَضَعهَا ف يد
الّليَْل َة عَلَى زَاِنيَةٍ َ ،فقَالَ  :الّلهُمّ لَكَ الْحَمْ ُد عَلَى زاِنَيةٍ ؟ ،لتَصَدّقَنّ بِصدقة َ ،فخَ َر َ
ق  ،وعَلَى زَانِيةٍ  ،وعلَى
حمْدُ علَى سا ِر ٍ
ك الْ َ
صبَحُوا يتَحدّثونَ ُ :تصٌُ ّدقَ علَى َغنِيّ َ ،فقَالَ الّلهُمّ لَ َ
َغنِي  ،فأ ْ
ف عَنْ
ستِعفّ عنْ سرَِقتِهِ  ،وأمّا الزّانِيةُ فَلَعّلهَا تَسَْتعِ ّ
َغنِي  ،فَأتِي َفقِيل لَهُ :أمّا صدََقتُكَ علَى سَا ِرقٍ َفَلعَلّ ُه أنْ يَ ْ
ِزنَاهَا ،وأمًا الْغنِيّ فَلَعلّهُ أ ْن ي ْعتَبِر َ ،فُيْنفِ َق مِمّا آتَاهُ اللّ ُه » رَوا ُه البخاري بلفظِهِ َ ،ومُسْلِمٌ بعنَاهُ .

ل عََليْ ِه وسَلّم ف دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تّعجبه
 « -1866وعنه قال كنا مع رسول اللّه صَلّى ا ُ
س منها َنهَسةَ وقال  :أنا سيد الناس يوم اْلقِيَا َم ِة  ،هَ ْل تَدْرُونَ مِمّ ذَاكَ ؟ يَجْمعُ اللّه الوّلِيَ والخِرِينَ ف
َفنَه َ
س مِ َن اْلغَ ّم والْكَرْبِ
صعِي ٍد وَاحِد َ ،فَينْظُرُه ُم النّاظِرُ َ ،ويُس ِم ُعهُمُ الدّاعِي  ،وتَ ْدنُو ِمْنهُمُ الشّ ْمسُ َ ،فَيبُْل ُغ النّا ُ
شفَعُ
مَا َل يُطيقُو َن وَلَ ْيتَ ِملُونَ َ ،فَيقُو ُل النّاسُ  :أَ َل تَر ْونَ إِل مَا َأنْتُمْ فِيهِ  ،إِلَى ما بََل َغكُمْ ؟ أَلَ َتنْظُرُو َن مَ ْن ي ْ
َلكُمْ إِل َربّكُمْ ؟
ض النّاسِ ِلَب ْعضٍ  :أبُوكُمْ آ َد ُم  ،ويأتُونَهُ َفَيقُولُونَ  :يَا أَدمُ َأْنتَ َأبُو الْبَشرِ  ،خََلقَك اللّه بيِ ِدهِ  ،ونَف َخ
فَيقُو ُل بعْ ُ
جّنةَ  ،أَل تَشْفعُ َلنَا إِلَى ربّكَ ؟ أَلَ تَرى مَا نَحْنُ فِيهِ
ك الْ َ
ك َوَأسْ َكنَ َ
جدُوا لَ َ
ك مِنْ رُوحِهِ  ،وأَمَرَ الَلئِ َكةَ فَسَ َ
فِي َ
ضبُ َبعْ َدهُ مِثْلَهُ َ ،وإِنّ ُه َنهَان عنِ
ضبْ َقْبلَ ُه ِمثْلَهُ  .وَلَ َي ْغ َ
ضبَ غضَبا َل ْم يغْ َ
 ،ومَا بََل َغنَا ؟ َفقَالَ  :إِنّ َربّي َغ ِ
صْيتُ َ .نفْسِي َنفْسِي َنفْسي  .اذهَبُوا إِلَى َغيْرِي  ،ا ْذ َهبُوا إِلَى نُوحٍ َ .فَي ْأتُونَ نُوحا فَيقُولُونَ  :يَا
الشّجَرةِ َ ،ف َع َ
نُوحُ َ ،أْنتَ َأوّلُ ال ّرسُل إِل َأهْلِ ال ْرضِ  ،وَقَ ْد سَمّاك اللّه َعبْدا َشكُورا  ،أَل تَرَى إِلَى مَا َنحْنُ فِيهِ  ،أَلَ
ضبَ الْيوْ َم َغضَبا ْل َي ْغضَبْ َقبْلَ ُه ِمثْلَهُ  ،وَلَنْ
شفَعُ َلنَا إِلَى َربّكَ؟ َفَيقُولُ ِ :إنّ ربّي َغ ِ
تَرَى إِلَى مَا بََل َغنَا  ،أَلَ تَ ْ
ب َبعْ َدهُ ِمثْلَهَُ ،وَأنّهُ ق ْد كاَنتْ لِي َدعْوةٌ َد َعوْتُ ِبهَا عَلَى َق ْومِي َ ،نفْسِي َنفْسِي َنفْسِي  ،ا ْذهَبُوا إِلَى غَيْرِي
َي ْغضَ َ
ض  ،ا ْشفَعْ َلنَا
ت َنبِيّ اللّ ِه وَ َخلِيلُ ُه مِنْ َأهْلِ ال ْر ِ
ا ْذ َهبُوا إِلَى ِإبْرَاهِيمَ َ .فيْ ْأتُونَ ِإبْرَاهِيمَ َفَيقُولُونَ  :يَا ِإبْرَاهِيمُ َأنْ َ
ب الَْي ْو َم غَضَبا لَ ْم َي ْغضَبْ َقبْلَ ُه ِمثْلَهُ ،
إِلَى َربّكَ  ،أَلَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ َفَيقُولُ َلهُمْ  :إِنّ ربّي َق ْد َغضِ َ
ت َثلَثَ َك ْذبَاتٍ َنفْسِي نَفْسِي َنفْسِي ،ا ْذ َهبُوا إِلَى َغيْرِي  ،ا ْذ َهبُوا إِلَى
ب َبعْ َدهُ ِمثْلَ ُه َوِإنّي ُكْنتُ َك َذبْ ُ
وَلَ ْن َي ْغضَ َ
مُوسَى  .فَي ْأتُونَ مُوسَى  ،فَيقُولُون  :يا مُوسَى َأنْت رسُولُ اللّه َ ،فضّلَكَ اللّه بِرِسا َلتِهِ وب َكلَمِهِ على النّاسِ ،
ب الَْي ْو َم غَضَبا لَ ْم َي ْغضَبْ َقبْلَ ُه ِمثْلَهُ ،
حنُ فِيهِ ؟ َفيَقول إِنّ ربّي َق ْد َغضِ َ
اشْفعْ َلنَا إِلَى َربّكَ  ،أَلَ تَرَى إِل مَا نَ ْ
ب َبعْ َدهُ ِمثْلَ ُه َوِإنّي َق ْد قتَ ْلتُ َنفْسا لَمْ أُوم ْر ِبقْتِلهَاَ .نفْسِي َنفْسِي َنفْسِي  ،ا ْذ َهبُوا إِلَى َغيْرِي  ،ا ْذ َهبُوا
وَلَ ْن َي ْغضَ َ
ح ِمنْهُ
إِلَى عِيسى َ .فيَ ْأتُو َن عِيسَى  .فَيقُولُونَ  :يا عِيسى َأْنتَ َرسُولُ اللّهِ وَكلمتُهُ أَْلقَاهَا إِلَى مَري ورُو ٌ
ب الَْي ْومَ
ض َ
حنُ فِيهِ  ،فيَقولُ ِ : :إنّ ربّي َق ْد غَ ِ
وَكَلّ ْمتَ النّاسَ ف ا َلهْ ِد  .اشْفَعْ َلنَا إِلَى َربّكَ  .أَ َل تَرَى مَا نَ ْ
ضبَ َبعْ َد ُه ِمثْلَهُ  ،وَ ْل يَذْكُرْ ذنْبا َ ،نفْسِي َنفْسِي َنفْسِي  ،ا ْذهَبُوا إِلَى
ضبْ َقبْلَ ُه ِمثْلَهُ  ،وَلَنْ يَ ْغ َ
َغضَبا لَمْ يَ ْغ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم .
ل عََليْهِ وسَلّم  .فيأْتون مَمدا صَلّى ا ُ
صلّى ا ُ
َغيْرِي  ،ا ْذ َهبُوا إِلَى مُحمّد َ
ك ما َتقَ ّد َم مِنْ
وف روايةٍ َ « :فَيأْتُون فَيقُولُونَ  :يَا مُحَمّدُ َأنْتَ رسُولُ اللّهِ  ،وَخاتَ ُم ا َلْنبِياءَ  ،وقَ ْد َغفَرَ اللّه لَ َ
ت الْعَ ْرشِ  ،فأَقَعُ
ح َ
َذْنبِكَ وَما تَأخّر  ،ا ْشفَعْ َلنَا إِلَى ربّكَ  ،أَلَ َترَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ ؟ َفَأنْطَلِقُ  ،فَآت تَ ْ

سَاجِدا لِربّي » ثُ ّم َي ْفتَحُ اللّه عََليّ مِنْ مَحَامِ ِدهِ  ،وحُسْن الّثنَاءِ عََليْ ِه َشيْئا لِ ْم َي ْفتَحْ ُه عَلَى أَحَدٍ َقبْلِي ثُ ّم ُيقَالُ :
شفّعْ َ ،فأَرَفعُ َرْأسِي َ ،فأَقُولُ ُأ ّمتِي يَارَبّ ُ ،أ ّمتِي يَارَبّ َ ،فُيقَالُ
حمّدُ ارفَع رأْسكَ  ،سَ ْل ُتعْطَهُ  ،وَا ْشفَعْ تُ َ
يَا مُ َ
جّنةِ وهُ ْم شُركَا ُء النّاسِ فِيمَا
ب الْ َ
ب عََلْيهِ ْم مِ َن الْباب ا َليْمَ ِن مِنْ َأْبوَا ِ
 :يامُحمّدُ أَ ْدخِ ْل مِنْ ُأمّتك مَنْ لَ حِسَا َ
جّنةِ كَمَا بَيْن
ك مِنَ ا َلْبوَابِ » ثُمّ قال  « :وَالّذِي َنفْسِي بِي ِدهِ ِإ ّن مَا َبيْ َن الصرا َعيْ ِن مِ ْن َمصَارِيعِ الْ َ
سِويَ ذَلِ َ
َم ّكةَ وَهَجَر َ ،أوْ كَمَا َبيْ َن َم ّكةَ َوُبصْرَى » متفقٌ عليه.
ل عََليْ ِه وسَلّم ِبُأمّ ِإسْمَاعِيل وَبابِنهَا
ضيَ اللّه َعْنهُمَا قَالَ  :جاءَ ِإبْرَاهِيمُ صَلّى ا ُ
َ -1867وعَ ِن ابْنِ عَبّاسٍ رَ ِ
جدِ  ،وََلْيسَ ب ّكةَ َيؤْمئذٍ
ض َعهَا ِعنْ َد اْلبَْيتِ ِعنْدَ َدوْ َح ٍة ف ْوقَ َزمْ َزمَ ف َأعْلَى السْ ِ
ضعُهُ َحتّى وَ َ
ِإسْمَاعِي َل َوهِي تُرْ ِ
ض َعهَمَا ُهنَاكَ  ،وَوضَع ِعنْ َدهُمَا ِجرَابا فِيه تَم ٌر  ،و ِسقَاء فيه مَاءٌ  .ثُمّ قَفي ِإبْرَاهِيمُ
أَ َح ٌد وََلْيسَ ِبهَا مَاءٌ  ،فَو َ
ب وتَتْرُ ُكنَا بَذا الْوادِي لْيسَ فِيهِ أَنيسٌ ولَ شَيءٌ ؟
ُمنْطَلِقا  ،فَتبِعتْهُ ُأمّ ِإسْماعِيل َفقَاَلتْ  :يا ِإبْراهِيمُ َأيْنَ تَ ْذ َه ُ
ك مِرارا  ،وجعل لَ ي ْلتَ ِفتُ إِلَْيهَا  ،قَاَلتْ لَه :آللّهُ أَمر َك بِهذَا ؟ قَالَ َ :نعَمْ  .قَالَت  :إِذًا ل
َفقَاَلتْ لَهُ ذَل َ
ل عََليْ ِه وسَلّم َ ،حتّى إِذا كَانَ عِنْ َد الّثنِّيةِ حْيثُ ل يَر ْونَهُ .
ضيّعُنا  ،ثُمّ رجعتْ .فَانْطَلقَ ِإبْراهِيمُ صَلّى ا ُ
ُي َ
ت مِنْ ُذ ّريّت بِوادٍ غَيْرِ
ا ْستَقْبل بِوجْه ِه الْبْيتَ ،ثُمّ دعا بَؤُلءِ الدّعواتِ  ،فَرَفعَ ي َديْه فقَالَ ّ { :رّبنَا ِإنّي َأ ْس َكنْ ُ
ك الَاءِ  ،حتّى
ب مِنْ ذَلِ َ
ع } حتّى بَلغَ {يشْكُرُونَ}  .وجعَلتْ ُأمّ ِإسْمَاعِيل تُ ْرضِعُ ِإسْماعِيل  ،وتَشْر ُ
ذِي زَ ْر ٍ
ت َتنْظُرُ إَِليْهِ يتَلوّى َأوْ قَا َل  :يتََلبّطُ فَانْطََل َقتْ كَراهِيةَ أَنْ
سقَاءِ عطشت وعَطِش ابُْنهَا  ،وجعَل ْ
إِذَا َنفِدَ ما ف ال ّ
ي َتنْظُرُ هَلْ تَرى
ت الْوادِ َ
صفَا أَقْرَبَ جبَلٍ ف ال ْرضِ يلِيهَا َ ،فقَامتْ عَليْهِ  ،ثُ ّم استَقبََل ِ
ت ال ّ
َتنْظُر إَِليْهِ  ،فَوجد ِ
ت سعْي
ت طَرفَ دِ ْر ِعهِا  ،ثُمّ سَع ْ
صفَا حتّى إِذَا بَل َغتِ الْوادِيَ  ،رفَع ْ
أَحدا ؟ َفلَ ْم تَر أَحدا  .فهَب َطتْ مِ َن ال ّ
ت هَ ْل تَرى أَحَدا؟ فََل ْم تَر
ت اْلوَادِيَ  ،ثُمّ َأتَتِ الرْوةَ  ،فقامتْ عَلْيهَا  ،فنَظَر ْ
جهُودِ حتّى جاوزَ ِ
ا ِلنْسانِ ال ْ
ل عََليْ ِه وسَلّم « :
ك َسبْع مرّاتٍ .قَال ابْنُ عبّاسٍ رَضِي اللّه عْنهُمَا  :قَال النّبّ صَلّى ا ُ
أَحَدا َ ،ف َفعََلتْ ذَلِ َ
س بْينَهُما »  .فلَمّا َأشْرَفتْ علَى الرْو ِة سَمِعـتْ صوتا َ ،فقَاَلتْ  :صهْ تُرِي ُد َنفْسهَا ثُمّ
َفذَلِكَ سعْ ُي النّا ِ
تَس َم َعتْ  ،فَسمِعتْ َأيْضا َفقَالتْ  :قَدْ َأسْمعْتَ ِإنْ كَا َن عِنْد َك غَواثٌ .فَأغِث  .فَِإذَا هِي بِاللَكِ عِنْد موْضِعِ
ت تُحوّضُ ُه َوَتقُو ُل بِي ِدهَا َهكَذَا  ،وج َعَلتْ
زمزَم  ،فَبحثَ بِع ِقبِهِ َأوْ قَال بِجنَاحِهِ َحتّى َظهَ َر الاءُ ،فَجعَل ْ
ضيَ اللّه
ف الَاءَ ف ِسقَاِئهَا وهُو يفُورُ َبعْ َد ما َتغْرفُ وف روايةٍ ِ :بقَد ِر ما َتغْرِفُ  .قَال ابْنُ عبّاسٍ ر ِ
َتغْرُ ُ
ف مِنَ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :رحِم اللّه ُأمّ إِساعِيل َل ْو تَركْت زَمزَم َأوْ قَالَ  :لوْ لَ ْم َتغْرِ ْ
صلّى ا ُ
َعْنهُمَا  :قا َل النّبّ َ
ض َعتْ وَلَدهَا .
شرِبتْ َ ،وأَرْ َ
الَاءِ َ ،لكَاَنتْ َزمْ َز ُم عيْنا معِينا قَال فَ َ

ضْيعَة فَِإ ّن َه ُهنَا َبيْتا للّ ِه يبنيه هَذَا اْل ُغلَ ُم وَأبُوهُ  ،وإِنّ اللّه ل يُضيّعُ َأهْلَهُ  ،وَكَانَ
َفقَال َلهَا اللَكُ َ :ل تَخَافُوا ال ّ
ت مُ ْرَتفِعا مِ َن الَ ْرضِ كَالرّابِي ِة تأْتِيهِ السّيُولُ  ،فَتأْخُذُ عنْ يِينِ ِه َوعَ ْن شِمالِهِ َ .فكَانَتْ كَذَلِكَ حتّى مرّتْ
الْبيْ ُ
ِبهِمْ رُ ْف َق ٌة مِنْ جُ ْرهُمْ  ،أو َأهْلُ بْيتٍ مِنْ جُ ْرهُ ٍم ُم ْقبِلي مِنْ طَريقِ كَدَاءَ َ ،فَنزَلُوا ف َأسْفَ ِل َم َكةَ  ،فَ َرَأوْا طَائرا
عائفا َفقَالُوا  :إِ ّن هَذا الطّائِر ليَدُو ُر عَلى ماء لَعهْ ُدنَا بِهذا الوادي َومَا فِيهِ ماءَ فَأرسَلُوا جِريّا َأوْ جَ ِرّييْنِ  ،فَإِذَا
هُ ْم بِالاءِ  ،فَ َر َجعُوا َفأَ ْخبَرُوهم فَأقْبلُوا َ ،وُأمّ ِإسْماعِي َل عند الاءَ َ ،فقَالُوا َ :أَتأْ َذنِيَ َلنَا َأنْ ننِ َل ِعنْدكَ ؟ قَالتْ:
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :فأَلفي
َنعَمْ  ،ولكِنْ ل حَقّ َلكُم ف الاءِ  ،قَالُوا َ :نعَمْ  .قَال ابْ ُن عبّاسٍ  :قَا َل النِّبيّ صَلّى ا ُ
حبّ ا ُلْنسَ  .فَنَلُوا َ ،فأَرْسلُوا إِل َأهْلِيهِم فنَزَلُوا معهُم  ،حتّى إِذا كَانُوا ِبهَا َأهْل
ذلكَ ُأمّ إِساعِيلَ َ ،وهِي ُت ِ
ي َشبّ  ،فَلَمّا أَدْركَ َ ،زوّجُوهُ امرأَ ًة منهُمْ ،
سهُم وأَعجَبهُمْ حِ َ
ب الغُل ُم وتَعلّم العرِبّي َة مِنهُمْ وَأْنفَ َ
أَبياتٍ  ،وش ّ
ومَاَتتْ ُأمّ إِسَاعِيل .
َفجَاءَ إبراهِي ُم بعْد ما تَ َزوّجَ إساعِي ُل يُطاِل ُع تَرِ َكتَهُ فَلم يِدْ ِإسْماعِيل  ،فَسأَل امرَأتَهُ عنه َفقَالت َْ :خرَجَ يْبَتغِي
ح ُن بَشَرّ  ،نَحْنُ ف ضِي ٍق وشِ ّد ٍة  ،و َشكَتْ
شهِ ْم و َهيَْئِتهِم َفقَاَلتْ :نَ ْ
َلنَا وف رِواي ٍة  :يصِيدُ َلنَا ثُ ّم سَألَا عنْ عيْ ِ
إِليْهِ  ،قَال  :فإذا جاءَ َزوْجُكِ  ،اقْرئى عََليْهِ السّلم ،وقُول لَ ُه ُي َغيّ ْر عَتب َة بابهِ  .فَلَمّا جا َء إسْماعيلُ َكأَنّ ُه آَنسَ
َشيْئا َفقَال  :هَلْ جاءَكُمْ منْ أَ َحدٍ ؟ قَاَلتْ َ :نعَمْ  ،جا َءنَا َشيْخٌ كَذا وكَذا  ،فَسأَلَنَا عنْكَ  ،فَأ ْخَب ْرتُهُ  ،فَسألن
شيْءِ ؟ قَاَلتْ  :نَعمْ َأمَرن أَقْرَأ عَليْكَ السّلمَ
َكيْف عيْشُنا  ،فَأخْ ْبتُهُ َأنّا ف َجهْ ٍد وشِ ّدةٍ .قَالَ َ :ف َهلْ َأوْصا ِك ب َ
حقِي بَأهْلِكِ  .فَطَّل َقهَا  ،وتَ َزوّج ِمنْهُمْ
وَيقُو ُل  :غَيّرْ عَتبة بابكَ  .قَالَ  :ذَاكِ أَب وقَدْ أَمرن َأنْ أُفَارِقَكِ  ،الْ َ
سأَل عنْهُ  .قَاَلتْ :
أُخْرى  .فَلبِث َعنْهُمْ ِإبْراهيم ما شَاءَ اللّه ثُمّ َأتَاهُم َبعْدُ  ،فََلمْ ي ْدهُ  ،فَدَخَل على امْرَأتِهِ  ،فَ َ
خيْ ٍر وَسع ٍة وأَثْنتْ على اللّهِ
خَرَج يْبَتغِي َلنَا  .قَال َ :كيْفَ َأْنتُمْ  ،وسألَا ع ْن عيْشِهِ ْم و َهْيئَِتهِمْ َفقَاَلتْ َ :نحْ ُن بِ َ
حمُ  .قَال  :فَما شَرابُكُمْ ؟ قَاَلتِ  :الاءُ  .قَال  :الّلهُ ّم بَا ِركْ ُلمْ ف
تَعال َ ،فقَال  :ما طَعا ُمكُمْ ؟ قَاَلتْ  :اللّ ْ
ب وََلوْ كَا َن لُمْ َدعَا َلهُمْ فيهِ » قَال :
ل عََليْهِ وسَلّم « :وَلَمْ يك ْن لُ ْم ي ْو َمئِذٍ ُح ّ
صلّى ا ُ
اللّحْم والاءِ  ،قَال النّبّ َ
َفهُما لَ ْيلُو عَلْيهِما أَح ٌد ب َغيْ ِر م ّكةَ إِلّ لَ ْم يُوافِقاهُ .
ت امْرأتُهُ  :ذَهبَ َيصِيدُ َ ،فقَاَلتِ امْرَأتُهُ :أَل َتنْزِلُ  ،فتَ ْطعَم
وف روايةٍ فَجاءَ َفقَالَ َ :أيْنَ ِإسْماعِيلُ ؟ َفقَالَ ِ
ت َ :طعَامُنا اللّحْـ ُم  ،وشَرابُنَا الاءُ  .قَال  :الّلهُ ّم بَا ِركْ
وتَشْربَ ؟ قَا َل  :وما طعامُك ْم وما شَراُبكُمْ ؟ قَاَل ْ
ل عََليْهِ
ل عََليْهِ وسَلّم« :بر َكةُ دعْوةِ إِبراهِيم صَلّى ا ُ
صلّى ا ُ
َلهُمْ ف طَعامِه ْم وشَرَاِبهِمْ قَالَ َ :فقَالَ أَبُو القَاسِم َ
وسَلّم » قَالَ  :فَإِذا جاءَ َزوْجُكِ  ،فاقْرئي عَليْهِ السّل َم َومُري ِه ُيثَّبتْ عَتَبةَ بابهِ  .فَلَمّا جاءَ ِإسْماعِيلُ  ،قَال :

سأَلَن عنْكَ َ ،فأَخْبتُهُ  ،فَسأَلَن
ت عََليْهِ  ،فَ َ
هَلْ َأتَاكُمْ منْ أَحد ؟ قَالتْ َ :نعَمْ َ ،أتَانَا شيْخٌ حَسَن الَيَئةِ َوَأْثنَ ْ
شيْءٍ ؟ قَاَلتْ َ :نعَمْ َ ،يقْ َرأُ عََليْكَ السّلمَ  ،وي ْأمُ ُركَ َأ ْن تَُثّبتَ
ف َعيْشُنَا َفأَخبَ ْرتُهُ َأنّا بَيٍ  .قَالَ  :فَأوْصَا ِك بِ َ
كي َ
َعَتبَة بابكَ .قَالَ  :ذَاكِ أَب وأنتِ اْل َعتَبةُ أَمرن َأنْ ُأمْسِكَكِ  .ثُمّ َلِبثَ عْنهُ ْم ما شَاءَ اللّه  ،ثُمّ جَا َء بعْد ذلكَ
حتَ َدوْحةٍ قريبا مِنْ َز ْم َزمَ  ،فَلَمّا رآهُ  ،قَامَ إَِليْهِ  ،فَصنعَ كَمَا يصْنَ ُع اْلوَالِد بِالْولَدُ
وِإسْماعِيلُ يبْرِي نَْبلً لَ ُه تَ ْ
صنِ ْع مَا أَمركَ ربّكَ ؟ قَال  :وتُعِينُن  ،قَال :
والوالد بالْوالدِ  ،قَالِ  :يا ِإسْماعِيلُ إِنّ اللّه أَمرن بَِأمْرٍ  ،قَال  :فَا ْ
وُأعِينُكَ  ،قَالَ  :فَِإنّ اللّه أَمرنِي َأنْ َأبْن بيْتا ههُنَا  ،وَأشَار إِل أَكَ َم ٍة مُ ْرَتفِعةٍ على ما َح ْولَا َف ِعنْد ذلك رَفَعَ
جعَلَ ِإسْماعِيل يأت بِالِجا َرةِ  ،وَإبْراهِيمُ يبْن حتّى إِذا ا ْرَتفَ َع الِْبنَاءُ جَا َء ِبهَذا الجرِ
اْل َقوَاعِ َد مِ َن الْبْيتِ  ،فَ َ
ضعَهُ لَهُ فقا َم عََليْهِ َ ،وهُو يبْن وإسْمَاعِي ُل ُينَاوِلُهُ الِجَارَة َوهُما يقُولَنِ  « :رّبنَا َت َقبّ ْل ِمنّا ِإنّكَ َأنْتَ السّمِيعُ
فَو َ
اْلعَلِي ُم » .
ب مِ َن
وف روايةٍ ِ :إنّ إبْراهِيم َخرَج بِِإسْماعِيل وأُ ّم إسْمَاعِيل  ،معَهُم َشّنةٌ فِيهَا ماءٌ َفجَعَلتْ أُم ِإسْماعِي َل تَشْر ُ
حتَ َدوْحةٍ  ،ثُمّ رَجَع ِإبْراهيمُ إِل َأهْلِهِ  ،فاتّبعَتْهُ ُأمّ
شّنةِ َ ،فيَ ِدرّ لَبنُهَا على صِبيّهَا َحتّى قَدِم م ّكةَ َ .فوَضَعهَا تَ ْ
ال ّ
ِإسْمَاعِيلَ َحتّى لّا بلغُوا كَداءَ نا َدتْه مِ ْن ورائِــه  :يَا ِإبْرَاهيمُ إِل م ْن تَتْرُ ُكنَا ؟ قَالَ  :إِل اللّهِ  ،قَاَلتْ :
صِبّيهَا َحتّى لّا فَن الاءُ قَاَلتْ َ :لوْ
شنّةِ َ ،ويَدرّ َلَبُنهَا عَلى َ
ب مِنَ ال ّ
ت بِاللّهِ َ .فرَجعتْ  ،وَجعَلتْ تَشْرَ ُ
رضِي ُ
حسّ أَحدا ،
ت هَ ْل تُ ِ
ت َونَظَرَ ْ
ذَهْبتُ َ ،فنَظَرْتُ لعَلّي أ ِحسّ أَحَدا  ،قَالَ  :فَ َذ َهَبتْ فصعِدت الصّفا َ .فنَظَر ْ
حسّ أحدا  ،فَلَمّا بَل َغتِ الْوادي  ،سعتْ  ،وأَتتِ الرْوةَ ،وفَعَلتْ ذلكَ َأشْواطا  ،ثُمّ قَاَلتْ  :لو ذ َهبْتُ
َفلَ ْم تُ ِ
سهَا .
ت ونَظَرَتْ  ،فِإذَا ُهوَ على حَال ِه كَأنّهُ َينْشَغُ لل َموْتِ  ،فَلَ ْم ُتقِ ّرهَا نفْ ُ
فنَظرْتُ ما فَع َل الصّبّ  ،فَ َذهَب ْ
حسّ
ت ونَظَرتْ  ،فَلَمْ تُ ِ
ت الصّفَا َ ،فنَظَر ْ
صعِد ِ
َفقَالَت َ :لوْ َذ َهبْتُ َ ،فنَظَرْتُ لعلي أَ ِحسّ أَحدا  ،فَ َذ َهَبتْ ف َ
ت مَا فَعل  .فَإِذا هِ َي بِصوْتٍ َ .فقَاَلتْ  :أَ ِغثْ إِنْ كان
أَحَدا حتّى َأ ّتتْ َسبْعا  ،ثُمّ قَاَلتْ َ :لوْ َذهَْبتُ َ ،فنَظَرْ ُ
ل عََليْ ِه وسَلّم فقَال ِب َعقِبهِ َهكَذَا  ،وغم َز بِعقِبه عَلى الرْض  ،فَانْبثَقَ الاءُ
ِعنْ َدكَ خْيرٌ فإِذا ِجبْرِيلُ صَلّى ا ُ
ث بِطُولِهِ .رواه البخاري ب ِذهِ الرواياتِ كلها .
حفِنُ وذكَ َر الَدِي َ
َف َدهِشَتْ ُأمّ إسْماعِيلَ فَجعَلتْ تَ ْ
« ال ّدوْحةُ »  :الشّجر ُة الْ َكبِيةُ  .قولهُ  « :قَفي » أَيْ  :ولّى  « .وَالَرِيّ »  :الرسولَ « .وأَلَفي » معناه :
وجَد َ .قوْلُهُ َ « :ينْشَغُ » أَيْ  :يَشْهقُ .

ل عََليْ ِه وسَلّم يقُولُ « :اْلكَمأَةُ
 -1868وع ْن سعِيدِ بْنِ زيْدٍ رضِي اللّه عنْهُ قَال  :سِعتُ رسول اللّهِ صَلّى ا ُ
ي » متف ٌق عليه .
مِ َن ال ّن  ،وماؤُهَا ِشفَاءٌ ل ْلعَ ِ
 -371باب الستغفار
قال اللّه تعال { :واستغفر لذنبك وللمؤمني والؤمنات}
وقال تعال { :واستغفر اللّه إن اللّه كان غفورا رحيما }
وقال تعال { :فسبح بمد ربك واستغفره إنه كان توابا }
وقال تعال { :للذين اتقوا عند ربم جنات } إل قوله عز وجل { والستغفرين بالسحار }
وقال تعال { :ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ث يستغفر اللّه يد اللّه غفورا رحيما }
وقال تعال { :وما كان اللّه ليعذبم وأنت فيهم ،وما كان اللّه معذبم وهم يستغفرون }
وقال تعال { :والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه فاستغفروا لذنوبم ،ومن يغفر
الذنوب إل اللّه ول يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون }
واليات ف الباب كثية معلومة.
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ ِ « :إنّهُ َلُيغَانُ على َقلْب ،
 1869وَعن الَغَرّ الُ َزنّ رضِي اللّه عنْهُ َأنّ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
َوإِن َلسْت ْغفِرُ اللّه ف الْي ْومِ ِمَئةَ م ّرةٍ » روا ُه مُسلِم .
ل عََليْ ِه وسَلّم يقُولُ  « :واللّهِ ِإنّي
صلّى ا ُ
سعْتُ رسُول اللّهِ َ
 -1870وعنْ أَب هُريْرة رضِي اللّه عنْهُ قَال ِ :
ي مَ ّر ًة » رواه البخاري .
َل ْسَتغْفِرُ اللّه وأَتُوبُ إَِليْهِ ف الَْي ْومِ أَكْثَ َر مِ ْن سْبعِ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :والّذي َنفْسِي بِي ِدهِ َلوْ لَمْ
 -1871وعنْهُ رَضِي اللّه عنْهُ قَال  :قَال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
سَتغْفِرُونَ اللّه تَعال فَي ْغفِرُ ل ْم » رواه مسلم .
تُ ْذِنبُوا  ،لَ َذهَب اللّه َتعَال بِكُمْ  ،ولا َء ب َق ْومٍ يُ ْذِنبُونَ َفيَ ْ

ل عََليْ ِه وسَلّم ف الجلِس
صلّى ا ُ
 -1872وعَ ِن ابْنِ عُمر رضِي اللّه َعْنهُما قَال ُ :كنّا َنعُدّ لِ َرسُول اللّهِ َ
ت التّوابُ الرّحِي ُم » رواه أبو داود  ،والترمذي ،
ب عليَ ِإنّكَ َأنْ َ
ب ا ْغفِرْ ل  ،وُت ْ
الْواحِ ِد ماَئةَ م ّرةٍ  « :ر ّ
وقال  :حديث صحيح .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :منْ لَزِم
 -1873وع ِن ابْنِ عَبّاسٍ رضِي اللّه عْنهُما قَال  :قالَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
سبُ » رواه
حتَ ِ
ث ل يَ ْ
ال ْستِ ْغفَار  ،جعل اللّه لَ ُه مِنْ كُلّ ضِيقٍ مْرجا  ،ومنْ كُ ّل هَمّ فَرجا  ،وَرَزَقَ ُه مِنْ حْي ُ
أبو داود .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :منْ قال َ :أسَْت ْغفِ ُر
سعُودٍ رضِي اللّه عنْهُ قال  :قال رسُولُ اللّه صَلّى ا ُ
 -1874وع ِن ابْنِ مَ ْ
ف » رواه أبو داود
اللّه الذي ل إِلَهَ إِ ّل هُو ال ّي اْلقَيّو َم وأَتُوبُ إِلَيهِ ُ ،غفِرَتْ ُذنُوبُ ُه وِإنْ كَانَ قَدْ َف ّر مِنَ الزّحْ ِ
ي ومُسلمٍ .
ط البُخَارِ ّ
والترمذي والاكِمُ  ،وقال  :حدِيثٌ صحيحٌ على شَ ْر ِ
ل عََليْ ِه وسَلّم قالَ  « :سيّ ُد ال ْستِغْفار َأنْ
 -1875وع ْن شَدّا ِد بْنِ َأوْسٍ رضي اللّه عنْهُ عن النِّبيّ صَلّى ا ُ
يقُول الْعبْدُ  :الّلهُمّ َأْنتَ َربّي  ،ل إِلَه إِلّ َأْنتَ خََل ْقتَن وَأنَا عَبْ ُدكَ  ،وَأنَا على عهْ ِدكَ ووعْ ِد َك ما اسْتَ َط ْعتُ ،
ك بِِنعْمتِكَ عَليَ  ،وأَبُوءُ ب َذنْب فَا ْغفِرْ ل  ،فَِإنّهُ ل ي ْغفِرُ ال ّذنُوبِ إِلّ َأْنتَ
ك مِ ْن شَرّ ما صَن ْعتُ  ،أَبوءُ لَ َ
َأعُو ُذ بِ َ
سيَ َ ،فهُو مِنْ َأهْلِ الّنةِ  ،ومَنْ قَاَلهَا مِنَ الّليْلِ
ت مِ ْن يوْمِهِ َقبْل َأنْ يُمْ ِ
 .منْ قَاَلهَا مِ َن الّنهَا ِر مُوقِنا ِبهَا  ،فَمـا َ
صبِح  ،فهُو مِنْ َأهْ ِل النّ ِة » رواه البخاري .
وهُو مُوقِنٌ با َفمَاتَ قَبل أَ ْن ُي ْ
« َأبُوءُ »  :بباءٍ مضْموم ٍة ثُ ّم واوٍ وه َز ٍة مضمومة  ،و َم ْعنَاهُ  :أَقِ ّر َوأَعترِفُ .
ل عََليْهِ وسَلّم إِذا انْصرفَ مِ ْن صلتِهِ،
 -1876وع ْن ثوْبانَ رضِي اللّه عنْهُ قَال  :كَانَ رسولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
استَ ْغفَر اللّه ثَلثا وقَالَ  « :الّل ُهمّ َأنْتَ السّلمُ  ،و ِمنْكَ السّلمُ  ،تَبار ْكتَ ياذَا الل ِل والِكْرا ِم » قيلَ
ف ال ْسِتغْفَارُ ؟ قَال  :يقُولُ َ :أ ْسَتغْفِرُ اللّه َ ،أ ْسَت ْغفِرُ اللّه  .رواه مسلم .
لِلوزاعِيّ و ُهوَ أَحدُ ُروَاتِهِ َ :كيْ َ
ل عََليْ ِه وسَلّم ُي ْكثِرُ َأنْ َيقُولَ َقبْل م ْوتِهِ
شةَ رَضي اللّه عْنهَا قَاَلتْ  :كَانَ َرسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1877وعَ ْن عَائِ َ
ُ « :سبْحانَ اللّهِ وبمْ ِدهِ َ ،أسَْت ْغفِرُ اللّه وَأتُوبُ إَِليْهِ » متف ٌق عليه .

ل عََليْهِ وسَلّم َيقُولُ  « :قالَ اللّه َتعَال :
صلّى ا ُ
س ْعتُ رسُولَ اللّه َ
َ -1878وعَنْ أَنسٍ رضِي اللّه عنْهُ قالَ ِ :
يا ابْنَ آ َدمَ ِإنّكَ ما َد َعوْتَن ورج ْوتَن غفرتُ لَكَ على ما كَا َن منْكَ وَل ُأبَالِي  ،يا ابْنَ آدم َلوْ بَل َغتْ ُذنُوبُك
ك وَل أُبال  ،يا ابْنَ آدم ِإنّكَ َلوْ َأَتْيتَن ِبقُرابٍ الَ ْرضِ خطايَا  ،ثُمّ َلقِيتَن
َعنَانَ السّما ِء ثُم ا ْستَ ْغفَ ْرتَن غَفرْتُ لَ َ
ك ِبقُرابِها َم ْغفِ َرةً » رواه الترمذي وقَالَ  :حَدِيثٌ حَسَنٌ .
ل تُشْ ِركُ ب شَيْئا َ ،لتَْيتُ َ
ك ِمنْها  ،أَيَْ :ظهَرَ  ،و « قُرَابُ
« عنان السّمَا ِء » ِبفَتْ ِح العيْنِ  :قِيل  :هُو السّحَابُ  ،وقِيل ُ :ه َو مَا عنّ لَ َ
ب مِ ْلَئهَا .
ي ِبكَسْ ِرهَا  ،والضّمّ َأ ْشهَ ُر  ،وهُو ما ُيقَار ُ
الَ ْرضِ » ِبضَمّ القافِ  ،ورُو َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :يا معْشَ َر النّسا ِء َتصَدّقْنَ،
 -1879وَع ِن ابنِ عُمَرَ رضِي اللّه عْنهُما أَ ّن النّبّ صَلّى ا ُ
وأَ ْكثِ ْرنَ مِ َن ال ْسِتغْفَارِ  ،فَِإنّي َرَأْيتُكُنّ أَ ْكثَرَ َأهْلِ النّا ِر » قاَلتِ امْ َرَأٌة ِمنْهُنّ  :ماَلنَا أَ ْكثَرَ َأهْلِ النّارِ ؟ قَالَ « :
ب ِمنْكُ ّن » قَاَلتْ  :ما ُنقْصانُ
ت مِ ْن نَاِقصَاتِ عقْلٍ ودِينٍ َأغْلبَ لِذِي ُل ّ
ُت ْكثِ ْرنَ الّلعْ َن  ،وَت ْكفُ ْرنَ العشِيَ مَا رَأْي ُ
ث الَيّا َم ل ُتصَلّي » رواه مسلم .
الْعقْل والدّينِ ؟ قال َ « :شهَا َدةُ امرَأتَيْ ِن بِشهَادةِ ر ُج ٍل  ،وتَ ْمكُ ُ
 -372باب بيان ما أع ّد ال تعال للمؤمني ف النة
قال اللّه تعال {:إن التقي ف جنات وعيون ،ادخلوها بسلم آمني ،ونزعنا ما ف صدورهم من غل،
إخوانا على سرر متقابلي ،ل يسهم فيها نصب وما هم منها بخرجي }
وقال تعال { :يا عباد ل خوف عليكم اليوم ول أنتم تزنون ،الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمي،
ادخلوا النة أنتم وأزواجكم تبون ،يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ،وفيها ما تشتهيه
النفس وتلذ العي وأنتم فيها خالدون ،وتلك النة الت أورثتموها با كنتم تعملون ،لكم فيها فاكهة
كثية منها تأكلون }
وقال تعال { :إن التقي ف مقام أمي ،ف جنات وعيون ،يلبسون من سندس وإستبق متقابلي ،كذلك
وزوجناهم بور عي ،يدعون فيها بكل فاكهة آمني ،ل يذوقون فيها الوت إل الوتة الول ،ووقاهم
ل من ربك؛ ذلك هو الفوز العظيم }
عذاب الحيم ،فض ً

وقال تعال { :إن البرار لفي نعيم ،على الرائك ينظرون ،تعرف ف وجوههم نضرة النعيم ،يسقون
من رحيق متوم ،ختامه مسك وف ذلك فليتنافس التنافسون ،ومزاجه من تسنيم ،عينا يشرب با
القربون}
واليات ف الباب كثية معلومة.
ل عََليْ ِه وسَلّم َ « :يأْكُلُ َأهْلُ الّنةِ فِيهَا
صلّى ا ُ
 -1880وعنْ جَاِبرٍ رضِي اللّه عنْهُ قَالَ  :قَالَ رسُولُ اللّهِ َ
خطُونَ  ،ول يبُولُونَ  ،ولكِ ْن طَعا ُمهُمْ ذلكَ جُشَاء كَرشْ ِح الِسْكِ يُل َهمُونَ
ويشْ َربُونُ  ،ول َيَت َغوّطُونَ  ،ول ْيتَ ِ
التّسبِيح وَالت ْكبِي  ،كَما يُ ْلهَمُونَ الّن َفسَ » رواه مسلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم  « :قَال اللّه تَعالَى:
ضيَ اللّه عنْهُ قَال  :قَال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1881وعَنْ أَب هُريْرةَ ر ِ
شرٍ  ،واقْرؤُوا ِإ ْن شِئتُمْ :
ت ولَ خَ َطرَ علَى َق ْلبِ بَ َ
ي مَا َل عيْنٌ َرأَتْ  ،ولَ ُأ ُذنٌ سَمِع ْ
َأعْددْتُ لعِبادِيَ الصّالِ َ
{ فَل َتعْلَ ُم َن ْفسٌ ما ُأ ْخفِيَ َلهُ ْم مِنْ ُق ّرةِ َأ ْعيُنٍ جزَاءً بِما كَانُوا يعْملُو َن } [ السجدة  ] 17 :متفقٌ عليه .
ل عََليْهِ وسَلّم َ « :أوّلُ ُزمْ َرةٍ يدْ ُخلُونَ الْجّنةَ على صُو َرةِ اْلقَمرِ
 -1882و َعنْهُ قَالَ  :قال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
َليَْل َة الْبدْرِ  .ثُ ّم الّذِينَ يلُوَنهُمْ علَى َأشَدّ َكوْ َكبٍ دُرّيّ ف السّمَاءِ إِضَا َءةً َ :ل يُبولُونَ و َل يَتغَ ّوطُونَ  ،ولَ
يْتفُلُونَ  ،ولَ ْيَتخِطُون  .أمْشا ُطهُمُ ال ّذهَبُ  ،ورشْحهُ ُم الِسْكُ  ،ومامِ ُرهُ ُم الُلُ ّوةُ عُودُ الطّيبِ أَزْوا ُجهُم
الْحُو ُر اْلعِيُ  ،علَى َخلْقِ رجُ ٍل واحِد  ،علَى صُو َرةِ َأبِيهِمْ آدم ِستّونَ ذِراعا ف السّماءِ » متف ٌق عليه .
حهُمْ الِسْكُ  ،وِلكُ ّل واحِ ٍد ِمْنهُمْ َزوْ َجتَانِ ُيرَى مُ ّخ
ي ومُسْلِمٍ  :آنيتُهُمْ فِيهَا ال ّذ َهبُ  ،ور ْش ُ
وف روايةٍ للبُخَارِ ّ
سبّحُونَ
ف بيَنهُ ْم  ،ول َتبَا ُغضَ  :قُلُوبُمْ قَ ْلبُ َرجُ ٍل واحِدٍ  ،يُ َ
ح ِم مِ َن الْحُسْنِ  ،لَ ا ْخِتلَ َ
سُوقِهما مِنْ وراءِ اللّ ْ
اللّه ُبكْر َة َوعَشِيّا » .
لهُما
لمِ  ،وب ْعضُهُ ْم ِبضَ ّمهِما  ،و ِك َ
ضهُمْ ِب َفتْ ِح الَاءِ وِإ ْسكَا ِن ال ّ
َقوْلُهُ  « :عَلَى خَ ْلقِ ر ُج ٍل واحِد » رواهُ َب ْع ُ
صحِيحٌ .
َ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :سأَل مُوسَى
َ -1883وعَن الُغِ َيةِ بْن ُش ْعبَة رَضِي اللّه عَنْهُ عنْ رسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
جّنةَ،
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ربّهُ  ،ما أَ ْدنَى َأهْ ِل الْجّن ِة َمنْزَلةً ؟ قَالَ  :هُو َرجُلٌ يِيءُ بعْدَ ما أُ ْدخِل َأهْ ُل الْجّنةِ الْ َ
َ

َفُيقَالُ لَهُ  :ا ْدخِ ِل الْجنّة  .فَيقُولُ  :أَيْ رَبّ َكيْفَ وقَدْ نَزَل النّاسُ منَازَِلهُمْ  ،وأَ َخذُوا أَخَذاِتهِم ؟ َفُيقَالُ لهُ :
ك ومِثْلُهُ
ك مِ ْن مُلُوكِ ال ّدنْيا ؟ فَيقُولُ  :رضِيتُ ربّ  ،فَيقُولُ  :لَكَ ذَلِ َ
ك مَلِ ٍ
ك ِمثْ ُل مُلْ ِ
َأتَرضي َأنْ يكُونَ لَ َ
ك ما ا ْشَتهَتْ
ك وعشَرةُ َأ ْمثَالِهِ  ،ولَ َ
سةِ :رضِيتُ ربّ َ ،فَيقُو ُل  :هَذَا لَ َ
و ِمثْلُ ُه و ِمثْلُ ُه ومِثْلُهُ  ،فَيقُولُ ف الْخَامِ َ
لهُمْ منْزَِلةً ؟ قال  :أُوَلئِك الّذِينَ أَردْتُ ،
ت َعيْنُكََ .فَيقُولُ  :رضِيتُ ربّ  ،قَالَ  :ربّ َفأَ ْع َ
َنفْسُكَ  ،ولَذّ ْ
غَر ْستُ كَرامتَهُ ْم بِيدِي و َختَ ْمتُ عَلْيهَا  ،فَلَمْ تَر عيْنُ  ،وَل ْم تَسْمعْ أُ ُذنٌ  ،ولَمْ يْ ُط ْر عَلَى َق ْلبِ بشَرٍ » رواهُ
مُسْلم .
ل عََليْ ِه وسَلّم ِ « :إنّي لَعَْلمُ آ ِخ َر
سعُودٍ رضِي اللّه عنْهُ قال  :قَال رسُولُ اللّهِ صَلّى ا ُ
 -1884وعن ابْنِ م ْ
ج مِ َن النّارِ حبْوا  ،فَيقُولُ اللّه عزّ وجَلّ
َأهْل النّار خُرُوجا مِنهَا  ،وَآ ِخرَ َأهْل الْجّنةِ دُخُو ًل الْجنّة  .رجُلٌ ْيرُ ُ
لَهُ  :ا ْذ َهبْ فَادخُ ِل الْجّنةَ  ،فَي ْأتِيهَا  ،فيُخيّلُ إَِليْهِ َأّنهَا َملَى  ،فيَ ْرجِعُ  ،فَيقُولُ  :ياربّ وج ْدُتهَا مَلى َ ،يقُولُ
خيّل إَِليْهِ َأّنهَا ملى  ،فَيْ ِجعُ  .فَيقُولُ  :ياربّ وج ْدُتهَا
اللّه عزّ وجلّ لهُ  :ا ْذ َهبْ فَادْخُلِ الّنةَ  ،في ْأتِيها َ ،فيُ َ
ك ِمثْلَ ال ّدنْيا وعشَرةَ َأ ْمثَالِها َ ،أوْ ِإنّ لَكَ
جّنةَ  .فِإنّ لَ َ
مَلى  ، ،فَيقُولُ اللّه عزّ وجلّ لهُ  :ا ْذ َهبْ فَا ْدخُ ِل الْ َ
ك بِي وَأنْتَ اللِكُ » قَال  :فََلقَدْ رَأْيتُ َرسُول اللّهِ
خ ُر بِي َ ،أوَ َأتَضح ُ
ِمثْل عَش َرةِ َأمْثَالِ ال ّدنْيا  ،فَيقُولُ َ :أتَسْ َ
جّنةِ منْزَِل ًة » متفقٌ عليه .
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم ضَحِكَ َحتّى بدت َنوَاج ُذهُ َفكَا َن يقُولُ  « :ذَلِكَ أَ ْدنَى َأهْ ِل الْ َ
َ
خيْمةً
جّنةِ َل َ
ل عََليْهِ وسَلّم قَالَ ِ « :إنّ للْ ُم ْؤمِنِ ف الْ َ
َ -1885وعَنْ أَب مُوسَى رَضِي اللّه عنْهُ أَ ّن النِّبيّ صَلّى ا ُ
ل يَرى
ف عََلْيهِمُ ا ُل ْؤمِنُ َف َ
مِنْ ُلؤْلُؤةٍ وَاحِدةٍ مُجوَّف ٍة طُوُلهَا ف السّما ِء ِستّو َن ميلً  .للْ ُم ْؤمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ  ،يَطُو ُ
ضهُمْ بَعْضا» .
ب ْع ُ
متّفقٌ عَليْهِ  « :الِيلُ » ِستّة آلفِ ذِرَاعٍ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال ِ « :إنّ ف الْجّنةِ
صلّى ا ُ
ضيَ اللّه َعنْ ُه عَ ِن الّنِبيّ َ
َ -1886وعَنْ َأبِي َسعِي ٍد الْخُدْرِيّ ر ِ
لَشَج َر ًة يسِيُ الرّا ِكبُ الْجوا َد ا ُلضَمّرَ السّرِيعَ مِاَئ َة سَنةٍ مَا َيقْ َط ُعهَا » متف ٌق عليه .
حيْنِ » َأيْضا مِنْ روَاَيةِ َأبِي هُريْ َرةَ رَضِي اللّه عنه قالَ  « :يَسِيُ الرّا ِكبُ ف ظِّلهَا مِاَئةَ
وَ َروَياهُ ف « الصّحِي َ
َسَن ٍة مَا يَقْ َط ُعهَا » .

ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :إنّ َأهْلَ الْجّنةِ َلَيتَرَا ُءوْنَ َأهْلَ الْغُرَفِ مِنْ َفوِْقهِمْ كَمَا
َ -1887و َعنْهُ عَن الّنبِيّ صَلّى ا ُ
ب لَتفَاضُ ِل ما َبْينَهُ ْم » قَالُوا  :يَا َرسُولَ اللّه ،
ي الْغَابِرَ ف الُفُ ِق مِنَ الشْ ِرقِ َأ ِو الَغْر ِ
َتتَرَا َءوْ َن الكَوْ َكبَ الدّرّ ّ
ي»
ك َمنَاز ُل ا َلْنبِيَاءِ َل يبُْل ُغهَا َغيْ ُرهُمْ ؟ قَالَ  « :بلَى وَالّذِي َنفْسِي ِبيَدِهِ رجَالٌ َأ َمنُوا بِاللّهِ وصَدّقُوا الُرْسِل َ
تلْ َ
متف ٌق عليه .
جّنةِ
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال َ « :لقَابُ َقوْسٍ ف الْ َ
صلّى ا ُ
 -1888وعنْ أَب هُريْرةَ رضِي اللّه عنْهُ أَنّ رسُول اللّهِ َ
ب » متف ٌق عليهِ .
َخيْ ٌر مِمّا تَطُْلعُ عَليْهِ الش ْمسُ َأ ْو َتغْر ُ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَالَ ِ « :إنّ ف الْجّن ِة سُوقا ي ْأتُوَنهَا
 -1889وعنْ َأَنسٍ رضِي اللّه عنْهُ أَنّ َرسُولَ اللّهِ َ
كُلّ جُمُعةٍ  .فَتهُبّ رِيحُ الشّمالِ  ،فَتحثُو ف وُجُو ِههِ ْم وِثيَاِبهِمْ  ،فَيزْدادُونَ حُسْنا وجَمالً َ .فيَرْ ِجعُونَ إِلَى
َأهْلِيهِمْ  ،وقَدْ ا ْزدَادُوا حُسْنا وجالً  ،فَيقُولُ َلهُمْ َأهْلُوهُمْ  :وَاللّهِ َلقَدِ ازْ َد ْدتُمْ حُسْنا وجالً  ،فَيقُولُونَ :
وَأْنتُمْ وَاللّهِ َلقَدِ ازْد ْدتُ ْم بعْ َدنَا حُسنا وَجا ًل  »،رواهُ مُسِلمٌ .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ  « :إِنّ َأهْلَ الْجّنةِ
 -1890وع ْن َسهْ ِل بْ ِن سعْدٍ رضِي اللّه عنْهُ َأنّ رسُولَ اللّه صَلّى ا ُ
َلَيتَرا َءوْ َن اْلغُرفَ ف الْجّنةِ كَمَا تَتَرَا َء ْونَ اْل َكوْكَبَ ف السّما ِء » متف ٌق عليه .
جّنةَ حتّى
ل عََليْ ِه وسَلّم ْملِسا وَصفَ فِي ِه الْ َ
ت مِ َن الّنبِيّ صَلّى ا ُ
 -1891وَعنْهُ رضِي اللّه عنْهُ قَال َ :شهِدْ ُ
ب بشَرٍ  ،ثُمّ
س َعتْ  ،ولَ َخطَر عَلى قَ ْل ِ
اْنتَهَى  ،ثُمّ قَال ف آ ِخرِ حدِيثِهِ  « :فِيهَا ما َل عيْنٌ رأَتْ  ،ول أُ ُذنٌ ِ
ل تعْلَ ُم َن ْفسٌ ما أُ ْخ ِفيَ َلهُ ْم مِنْ ُق ّرةِ َأعْيٍ} .
قَرأَ { تتجاف ُجنُوبُهُ ْم عَ ِن الضَاجِ ِع } إِل َقوْلِ ِه تَعالَى َ{ :ف َ
رواهُ البخاري .
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :إِذَا
 -1892وعنْ َأبِي سعِي ٍد وأَب هُريْرةَ رضِي اللّه عْنهُما َأنّ رسُول اللّهِ صَلّى ا ُ
سقَمُوا
ل تَ ْ
حَيوْا  ،فَل تَمُوتُوا أَبدا وإِ ّن لكُمْ أَ ْن َتصِحّوا َ ،ف َ
دخَلَ َأهْ ُل الْجّن ِة الّن َة ُينَادِي ُمنَادٍ ِ :إنّ َلكُمْ َأنْ تَ ْ
شبّوا فَل تْ َرمُوا أَبدا وِإنّ َلكُمْ أَن تَنْعمُوا  ،فَل تبؤسوا َأبَدا » رواهُ مسلم .
أَبدا  ،وِإنّ َلكُمْ َأنْ تَ ِ

ل عََليْ ِه وسَلّم قَالَ ِ « :إنّ َأ ْدنَى م ْقعَدِ
صلّى ا ُ
 -1893وعَنْ أَب هُرْي َرةَ رضِي اللّه َعنْهُ أَنّ َرسُول اللّهِ َ
أَحدِكُ ْم مِ َن الْجّنةِ أَ ْن يقولَ لَهُ  :تَمنّ َفَيتَمنّي ويتَمنّي َ .فَيقُولُ لَهُ  :هلْ تَمّنْيتَ ؟ َفَيقُولُ  :نَعمْ فَيقُولُ لَهُ  :فَِإنّ
ك ما تَمّنْيتَ و ِمثْلَهُ معهُ » رَوا ُه مُسْلِمٌ .
لَ َ
صلّى الُ عََليْهِ وسَلّم قَال ِ « :إنّ اللّه عزّ
 -1894وعنْ َأبِي سعِي ٍد الْخُدْرِيّ رضِي اللّه عنْهُ أَنّ رسُول اللّه َ
وج ّل يقُو ُل لهْل الْجّنةِ  :يا أَهْ َل الْجنّة  ،فَيقُولُونَ َ :لبّيْكَ رّبنَا وسعْديْكَ  ،والْخيُ ف يديْك فَيقُو ُل  :هَلْ
ضيِ يا َرّبنَا وَقدْ َأعْطَْيَتنَا ما ْل ُتعْطِ أَحدا مِنْ َخ ْلقِكَ  ،فَيقُولُ  :أَلَ ُأعْطِيكُمْ
َرضِيتُمْ ؟ فَيقُولُونَ  :وما َلنَا َل نَرْ َ
ي شَيْءِ أَفْض ُل مِنْ ذلِكَ ؟ فيقُولُ  :أُحِ ّل علْيكُمْ رضْوانِي  ،فَل َأسْخَطُ
أَ ْفضَ َل مِنْ ذَلَكَ ؟ فَيقُولُونَ  :وأَ ّ
علْيكُ ْم َبعْ َدهُ َأبَدا » متفق عليه .
ل عََليْ ِه وسَلّم َفنَ َظرَ إِلَى
 -1895وعنْ جرِي ِر بْ ِن عبْدِ اللّهِ رضي اللّه عنْهُ قال ُ :كنّا ِعنْدَ َرسُولِ اللّهِ صَلّى ا ُ
اْلقَمرِ َليَْل َة الْبدْرِ  ،وقَال «:إِّنكُ ْم ستَ َر ْونَ َرّبكُ ْم عِيانا كما َت َروْ َن هَذَا الْقَمرَ َ ،ل تُضامُونَ ف ُرؤْيتِهِ ُمّتفَقٌ عَليْهِ
.
ل عََليْ ِه وسَلّم قَال  « :إِذَا دَخَل أَهْ َل الْجّن ِة
صلّى ا ُ
ص َهيْب َرضِي اللّه عنْهُ أَنّ رسُول اللّهِ َ
 -1896وعنْ ُ
جّنةَ
الّنةَ يقُولُ اللّه تَباركَ وتَعالَى  :تُرِيدُو َن َشيْئا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيقُولُونَ  :أَلَ ْم تُبّيضْ وُجُو َهنَا ؟ أَلَ ْم تُ ْدخِ ْلنَا الْ َ
جنَا مِ َن النّارِ ؟ فَيكْشِفُ الْحِجابَ  ،فَما ُأعْطُوا َشيْئا أَحبّ إِلَيهِ ْم مِ َن النّظَرِ إِلَى َرّبهِ ْم » رواهُ مُسِْلمٌ .
وُتنَ ّ
حِتهِ ُم ا َلْنهَارُ ف جنّا ِ
ت
ت يهْدِيهِمْ رّبهُ ْم بِإِياِنهِ ْم تَجْري مِ ْن تَ ْ
قَا َل تَعالَى {:إِ ّن الّذِي َن آمنُوا وع ِملُوا الصّالِحا ِ
ب العالِيَ }
حيُّتهُمْ فِيهَا سلمٌ وآ ِخرُ دعْواهُمْ َأ ِن الْحمْدُ للّهِ رَ ّ
الّنعِيم  ،د ْعوَاهُمْ فِيهَا  :سُبْحَانَكَ الّلهُمّ  ،وتَ ِ
[يونس .]9 :
حمْدُ للّ ِه الّذِي هَدانا َلهَذَا وما ُكنّا لَنهْتَدِيَ َلوْلَ َأنْ هَدَانَا اللّه  :الّلهُمّ ص ّل عَلَى سي ِدنَا مُحَمّ ٍد وعلَى آ ِل
الْ َ
مُحمّدٍ ،كَمَا صّلْيتَ عَلَى ِإبْراهِيم وعلَى آلِ ِإبْراهِيمَ  .وبا ِركْ علَى ُمحَمّ ٍد وعلَى آلِ مُحمّدٍ  ،كَمَا بار ْكتَ
علَى ِإبْرَاهِي َم وعلَى آل ِإبْراهِيمَ ِ ،إنّكَ حِيدٌ مِيدٌ.
ي وَستّمائة
ي َغفَر اللّه لَهُ  « :فَر ْغتُ ِمنْ ُه يوْ َم الثَْنيْن رابِ َع عَشرَ شهر رمضَانَ َسَن َة سبْع َ
قَال مُؤلّفُهُ يي النوَاوِ ّ
بدمشق » .

