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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

والصالة والسالم وهّيأ له علماء أعالًما، وأكفاء خملصني،  احلمد هلل الذي أكرمنا بدين اإلسالم،  
 وبعد:  . رسالة، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسانالنبيِّّه الذي بلَّغ على 
اشتغل كثري من العلماء والباحثني ابستخراج أحاديث من مصنفات علماء احلديث، أو  فقد  
رغبة يف   ك . وقد صادف ذلةخمتلففع  خمتارات منها، يف أربعينات أو غريها، ألسباب ودوا  مجعِّ 

أصدقِّ وأثبتِّ كتاٍب إلمام البخاري رمحه هللا،  نفسي أن يكون يل سهم يف االشتغال بصحيح ا
مث  ، من أربعني اباًب منه،  فكانت هذه املختارات يف صورة أربعني حديثًا بعد كتاب هللا تعاىل،  

فيه،  ، من ذكر الكتاب والباب  أدانه  امنه  موضع كل حديث  بيان و ترتيبها على نظامه نفسه،  
ه،  مث بيان  ،  وترقيمه   ومتييز كل حديث بذكر عنوان أعاله  وشرح ما يلزم منه،  الغريب يف نصِّّ

منه،  إرشادات  استنتاج  و  بو وتوجيهات  الباري"  معظم،  له  مناسبة  فوائدحتليته  "فتح  من  ها 
من شرح اإلمام ، وبعضها  سواء أشرت إليه أم مل ُأشر،  للحافظ ابن حجر العسقالين رمحه هللا
 انتقاء واختصارًا.  ماأتصرف فيهوقد يف مواضعها.   االنووي على صحيح مسلم، أشرت إليه

 دون عناء.   لة، اليت ميكن أن ينتفع هبا القارئ املعاصرواقتصرت على األحاديث القصرية، السه
له    شكرواليف هذا وغريه،  واحلمد هلل الذي أكرمين خبدمة سنة نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم،  

 ه. سبحان
 

 حممد خري يوسف
 هـ  1442شوال  10

 إستانبول
 

  



4 
 

(1 ) 
 حب الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 
   :صلى هللا عليه وسلم عن أنس قال: قال النبي 

 ". أمجعني والناس   وولده   إليه من والده    أحب   أحدكم حىت أكون   ال يؤمن  "
 

 )كتاب اإلميان، ابب حب الرسول صلى هللا عليه وسلم من اإلميان(
 

 ال يؤمن: أي: إميااًن كاماًل. 
بسيدان    خمتصة    األحبية    لكنَّ   ،من اإلميان  الرسلِّ   مجيعِّ   وإن كانت حمبةُ   :  إليهأحبَّ   حىت أكون  

 .هللا صلى هللا عليه وسلم رسولِّ 
 

(2 ) 
 الوضوء قبل النوم 

 
 صلى هللا عليه وسلم:  عن الرباء بن عازب قال: قال النبي 

  األمين، مث قل: اللهم    ك  على شق     للصالة، مث اضطجع    وضوءك    أ  فتوض    مضجعك    إذا أتيت  "
إليك، ال    ورهبةً   ظهري إليك، رغبةً   أمري إليك، وأجلأت    ضت  وجهي إليك، وفو    أسلمت  

  . الذي أرسلت  ك  نزلت، وبنبي   الذي أ    ك  بكتاب    آمنت    إال إليك، اللهم    وال منجا منك    ملجأ  
 ".  به ما تتكلم   آخر   فأنت على الفطرة، واجعلهن    ك  من ليلت   مت   فإن  

،  "الذي أنزلت  ك  بكتابِّ   اللهم آمنتُ "صلى هللا عليه وسلم، فلما بلغت:    ا على النبِّّ قال: فرددتُ 
 ". رسلتالذي أ   ك  ال، ونبي   "ك، قال: قلت: ورسولِّ 

 
 )كتاب الوضوء، ابب فضل من ابت على الوضوء(
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  .فيه للندب  األمرُ 
إذ ال    ،حلكمك   اتبعةً  ،لك   نفسي منقادةً   جعلتُ   :واملعىن  .وانقدت  استسلمتُ   : أي  ،أسلمت

   .ها عنهاما يضري  وال دفعِّ  ، ما ينفعها إليها وال على جلبِّ  ،يل على تدبريها قدرة  
   .ه عليك يف أمري كلِّّ  توكلتُ   :أي ،أمري إليك  وفوضتُ 
 ابلظهرِّ   هُ وخصـَّ . لتعينين على ما ينفعين  ،يف أموري عليك   اعتمدتُ  :أي ، ظهري إليك وأجلأتُ 

 .إليه إىل ما يستندُ  بظهرهِّ  يعتمدُ  أن اإلنسان   جرت   ألن العادة  
   .ومن عقابك  ك  ا من غضبِّ خوفً و  ،وثوابك  ك  فدِّ يف رِّ  رغبةً  :أي ، إليك  ورهبةً  رغبةً 

وال منجا منك   ،اال إليك   إىل أحدٍ   ال ملجأ منك    : تقديره  ،إال إليك   وال منجا منك    ال ملجأ  
 .إال إليك 

وهو   ،ابملعىن  احلديثِّ   نقل    ز  ملن مل يِّ   هذا حجة    :ا لغريهالقرطب تبعً   ال  ق  :الذي أرسلت  ك  ونبيِّّ 
من    فإن النبوة    ،الوضع  خمتلفان يف أصلِّ   والرسالةِّ   النبوةِّ   فإن لفظ    ،مالك  من مذهبِّ   الصحيحُ 

 بتبليغهِّ   ر  مِّ وإن أُ   ،ايقتضي تكليفً   هللا أبمرٍ   من جهةِّ   أُ هو املنب    يف العرفِّ   فالنبي   ،وهو اخلرب  ،النبأ
بينهما يف   صلى هللا عليه وسلم أن يمع   فأراد  ..  رسول غريُ   وإال فهو نبي  ،فهو رسول إىل غريهِّ 

 . الجتماعهما فيه اللفظِّ 
صلى هللا عليه وسلم على من قال    هِّ يف ردِّّ   يف احلكمةِّ   وأوىل ما قيل  :  ابن حجر  قال احلافظ

  ، ال يدخلها القياس  وأسرار    وهلا خصائصُ   ،توقيفية  األذكارِّ   أن ألفاظ    "،النبّ "  بدل    "الرسول"
 . به الذي وردت   على اللفظِّ  احملافظةُ  فتجبُ 

   :منها ،فوائد يف احلديثِّ و 
   .كاملة  على هيئةٍ  كان املوتُ  ، حىت إذا بغتهُ على طهارة أن يبيت  

 . البدن  ألنه أوىل من طهارةِّ  ؛القلب بطهارةِّ  للموتِّ  إىل االستعدادِّ  الندبُ 
 والنوُم على اجلانب األمينِّ أصلُح للبدن. 

 اخلتُم بذكرِّ هللا. 
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(3 ) 
 الدعاء بعد األذان 

 
 قال:  هللا صلى هللا عليه وسلم   أن رسول   ، عن جابر بن عبدهللا

ا حممدً   آت    ،القائمة  ة، والصالة  التام    هذه الدعوة    رب    النداء: اللهم    حني يسمع    من قال  "
 . "القيامة له شفاعيت يوم   ت  حل   ؛ا الذي وعدته ا حممودً مقامً  ه  والفضيلة، وابعث   الوسيلة  

 
 ( )كتاب األذان، ابب الدعاء عند النداء

 
 من األذان، بقرائن أخرى.  النداء، أي: عند الفراغِّ  حني يسمعُ 

  إىل يومِّ   بل هي ابقية    ،وال تبديل  اليت ال يدخلها تغيري  ، أو  التوحيد  هبا دعوةُ   املرادُ   :الدعوة التامة
  : بن التني ا  وقال    .للفساد  ض  وما سواها فمعرَّ   ، التمام  صفة    أو ألهنا هي اليت تستحقي   ،النشور

 .ال إله إال هللا  :وهو ،القول ألن فيها أتَّ  صفت ابلتامةِّ وُ 
 . ةالعليَّ  على املنزلةِّ  وتطلقُ  .تقربت :أي  ،توسلت :يقال ،به إىل الكبري هي ما يتقربُ  :الوسيلة
تكون    وحيتملُ   .اخلالئق  على سائرِّ   الزائدةُ   املرتبةُ   :أي  ،الفضيلة تفسريً   ،أخرى  منزلةً   أن  ا أو 
  .للوسيلة

 .الكرامات  من أنواعِّ  ،احلمد ما يلبُ  يف كلِّّ  وهو مطلق   ،فيه القائمُ  دُ م  حيُ  :أي ،اا حممودً مقامً 
 

(4 ) 
 الصالة بني األذان واإلقامة

 
 هللا صلى هللا عليه وسلم قال:   أن رسول   ، ل املزينعبدهللا بن مغفَّ عن 

 ". ملن شاء - ثالثً  - أذانني صالة   بني كل   "
 

 )كتاب األذان، ابب بني كل أذانني صالة( 
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 .وإقامة  أذانٍ  :أي ،بني كل أذانني

 ثالًًث، أي: قاهلا ثالًًث. 
املصلي   نواهُ   عددٍ   كلَّ   رت لكوهنا تتناولُ أو نكِّ   ،انفلة  صالةُ   :أو املراد  ،صالة   وقتُ   :أي   ،صالة

النافلة أربع  ،كركعتني  ،من  أكثر  ،أو  يكون    وحيتملُ   .أو  احلثَّ   املرادُ   أن  املبادرةِّ   به  إىل   على 
 .. يف صالة الصالةِّ  ألن منتظر   ؛اإلقامة النتظارِّ  األذانِّ  عند مساعِّ  املسجدِّ 

 . جائز واإلقامةِّ   بني األذانِّ  التطوع  أن وفيه 
 

(5 ) 
 الدعاء قبل السالم

 
هللا صلى هللا    أن رسول    ، صلى هللا عليه وسلم، أخربته  النبِّّ   عروة بن الزبري، عن عائشة زوجِّ عن  

 كان يدعو يف الصالة:    عليه وسلم  
من    بك    ال، وأعوذ  الدج    املسيح    من فتنة    بك    القرب، وأعوذ    من عذاب    بك    إين أعوذ    اللهم  "

   ."واملغرم من املأمث   بك   إين أعوذ   املمات، اللهم   احمليا، وفتنة   فتنة  
   !من املغرم ما تستعيذُ  له قائل: ما أكثر   فقال  

 ". فأخلف فكذب، ووعد   ث  حد    م  ر  إذا غ   إن الرجل  "فقال: 
 

 )كتاب األذان، ابب الدعاء قبل السالم(
 

وأعظمها    ،واجلهاالت   ابلدنيا والشهواتِّ   من االفتتانِّ   ،حياته   مدة    لإلنسانِّ   ما يعرضُ   : فتنة احمليا
   .عند املوت  اخلامتةِّ  أمرُ  -ابهلل  والعياذُ  -

 ... أضيفت إليه لقرهبا منه  ،عند املوت  هبا الفتنةُ   أن يراد   يوزُ  :املمات  وفتنةُ 
 . ينالدَّ  صلى هللا عليه وسلم من غلبةِّ   وقد استعاذ   املغرم: الدَّين.
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(6 ) 
  الصالة قبل العيد وبعدها

 
 عن ابن عباس:  

 ،قبلها وال بعدها  مل يصل     ،ى ركعتنيالفطر، فصل    يوم    خرج    صلى هللا عليه وسلم    أن النب  
 . ومعه بالل

 
 ابب الصالة قبل العيد وبعدها( كتاب العيدين، )
 

  مل يثبت    العيدِّ   أن صالة    واحلاصلُ فيه اختالف  بني العلماءِّ وتفصيل، قال  ابن حجر يف آخره:  
  فلم يثبت فيه منع    النفلِّ   وأما مطلقُ   ،ا ملن قاسها على اجلمعةخالفً   ،قبلها وال بعدها  هلا سنة  

 .وهللا أعلم .األايم الذي يف مجيعِّ  الكراهةِّ  إال إن كان ذلك يف وقتِّ  ،خاص  بدليلٍ 
 

(7 ) 
 ل عند نزول املطر اما يق

 
 قال:   كان إذا رأى املطر    هللا صلى هللا عليه وسلم   أن رسول   ،عن عائشة

 ". اا انفعً بً صي    اللهم  "
 

 )كتاب االستسقاء، ابب ما يقال إذا م طرت(
 

 . وضارّ  إىل انفعٍ  ينقسمُ  املطر    ألنابلنفعِّ  ف  صِّ وُ الصيِّّب: املطُر يصيُب األرض. و 
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(8 ) 
 دعاء استفتاح صالة التهجد 

 
  يتهجدُ   من الليلِّ   إذا قام    صلى هللا عليه وسلم    هللا عنهما قال: كان النبي   ابن عباس رضي  عن  

 قال: 
قي     احلمد    لك    اللهم  " فيهن  وم    واألرض    وات  االسم  م  أنت  ولك  ن    لك  م    لك    احلمد    ، 

  ، ولك  ن فيهن  وم    واألرض    وات  االسم  أنت نور    احلمد    ، ولك  فيهن  ن  وم    واألرض    وات  االسم
، حق    ، ولقاؤك  احلق    ك  ووعد    ،أنت احلق    احلمد    واألرض، ولك    وات  االسم  ك  ل  أنت م    احلمد  
،  حق    صلى هللا عليه وسلم    ، وحممد  ، والنبيون حق  حق    ، والنار  حق    ، واجلنة  حق    ك  وقول  

  .حق   والساعة  
  خاصمت، وإليك    أنبت، وبك    توكلت، وإليك    آمنت، وعليك    أسلمت، وبك    لك    اللهم  

املقد     رت، وما أسررت  وما أخ    مت  يل ما قد    حاكمت، فاغفر   وأنت   م  وما أعلنت، أنت 
 . "ر، ال إله إال أنتاملؤخ   

 
 )كتاب التهجد، ابب التهجد ابلليل(

 
 . لغريه املقيمُ  ،خلقه بتدبريِّ  بنفسهِّ   القائمُ  :امالقيّ  :قتادة قال    واألرض،السماواتِّ  مُ قيِّّ 

   .أمري إليك يف تدبريِّ  رجعتُ  :أي ،إليك أنبت
  .ةنتين من احلجَّ ومبا لقَّ  ،مبا أعطيتين من الربهان : أي ، خاصمت وبك  

ال من كانت   ، بيننا  م  احلك    ك  وجعلتُ   ،إليك   حاكمتهُ   احلقَّ   من جحد    كلي   : أي  ، وإليك حاكمت
 .وحنوه من كاهنٍ  ،إليه تتحاكمُ  اجلاهليةُ 
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(9 ) 
 الثناء على امليت 

 
 هللا عنه، يقول:    أنس بن مالك رضي   بدالعزيز بن صهيب، قال: مسعتُ عن ع

   ". وجبت"صلى هللا عليه وسلم:  النبي  ا، فقال  وا عليها خريً فأثن   وا جبنازةٍ ري م  
   ". وجبت"ا، فقال: عليها شر  وا وا أبخرى فأثن  مث مري 
 هللا عنه: ما وجبت؟   اخلطاب رضي   عمر بنُ  فقال  

له النار، أنتم    ا فوجبت  م عليه شر  له اجلنة، وهذا أثنيت    فوجبت    ام عليه خريً هذا أثنيت  "قال:  
 ". هللا يف األرض شهداء  

 
 )كتاب اجلنائز، ابب ثناء الناس على امليت( 

 
عنه إذا    فإنه منهيي   ،احليّ   خبالفِّ   ،امطلقً   وجوازهُ   ُة الثناءِّ على امليت، مشروعي  :أيترمجة الباب،  

 .عليه من الزهوّ  خشيةً  ؛أفضى إىل اإلطراء
ومن كان على صفتهم من   ،بون بذلك من الصحابةاملخاط    :أي  ،هللا يف األرض  أنتم شهداءُ 

   .اإلميان
 .ا كان من املنافقنيأن الذي أثنوا عليه شر   والظاهرُ  :النووي قال  

 
(10 ) 

 البسط يف الرزق 
 

 يقول:  هللا صلى هللا عليه وسلم    رسول   هللا عنه قال: مسعتُ   عن أنس بن مالك رضي  
 ". همح   ر   ل  ص  ره، فلي  له يف أث   أ  س  ن  له يف رزقه، أو يـ    ط  س  ب  أن يـ   ه  من سر  "
 

 البسط يف الرزق( )كتاب البيوع، ابب من أحبَّ 
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  هذه احملبةِّ  منه جوازُ  يستفادُ ... و يف الرزق التوسعُ  :أيقال  احلافُظ ابُن حجر يف ترمجةِّ الباب: 

 ا.ا ملن كرهها مطلقً خالفً   )يعين البسط  يف الرزق(،
 . العمر بقيةُ  :هنا واألثرُ  ،له  رُ يؤخَّ  : أي ،نسأويُ 

  ألن صلة    ؛يف اجلسد  القوةِّ   حصولُ   :ويف العمر  ،فيه  الربكةُ   :يف الرزق  معىن البسطِّ   :العلماء  قال  
وهو    بُ كت  يُ   اإلنسانِّ   ألن رزق    ؛ فينمو هبا ويزكو  ، فيه  وتزيدُ   ، يب املالر  تُـ   والصدقةُ   ، صدقة  أقاربهِّ 

إن    :كأن يقال  ،ا بشرطمقيدً   أو املعىن أنه يكتبُ   .إىل هذا التأويل  فلذلك احتيج    ،أمه  يف بطنِّ 
 .وإال فكذا ،فله كذا هُ محِّ ر   وصل  

 
(11 ) 

 إنظار املعسر
 

 قال:  صلى هللا عليه وسلم   هللا عنه، عن النبِّّ  هريرة رضي   عن أيب
  أن يتجاوز    هللا    لفتيانه: جتاوزوا عنه، لعل    ا قال  عسرً الناس، فإذا رأى م    يداين    كان اتجر  "

 . "عنه هللا   فتجاوز   .اعن  
 

 معسرًا()كتاب البيوع، ابب من أنظر 
 
  ،سرما ي    خذ    :لرسوله  فيقولُ   ... الناس  وكان يداينُ   ،ا قطخريً    مل يعمل  إن رجاًل "  :عند النسائيو 

   ".وجتاوز ما عسر   واترك  
 . التقاضي وحسنُ  ، والوضيعة ،اإلنظار : التجاوز يف لفظِّ  ويدخلُ 

 : ديثاحلويف 
  .السيئات ا من كثريً   ر  ا هلل كفَّ إذا كان خالصً  من احلسناتِّ  ن اليسري  أ
 .ذلك بنفسه به وإن مل يتولَّ   ملن أيمرُ  حيصلُ  أن األجر  و 
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(12 ) 
 حسن التقاضي 

 
 يقول:  صلى هللا عليه وسلم   النبَّ  هللا عنه، قال: مسعتُ   عن حذيفة رضي  

ر، عن املعس    ف  ر، وأخف   عن املوس    ز  الناس، فأجتو    أابيع    له، قال: كنت    رجل، فقيل    مات  "
 ".له ر  ف  فغ  
 

 )كتاب االستقراض وأداء الديون، ابب حسن التقاضي(. 
 

 : الشافعي  وقال  ...  نفقته  من تلزمهُ   ومؤنةُ   مؤنتهُ   من عندهُ   :فقيل  ،راملوسِّ   يف حدِّ   العلماءُ   اختلف  
 وكثرةِّ  يف نفسهِّ  ا مع ضعفهِّ فقريً  ابأللفِّ  وقد يكونُ  ،ا مع كسبهغني   ابلدرهمِّ  الشخصُ  قد يكونُ 

ا  يسارً   يعدي   إىل مثلهِّ   ابلنسبةِّ   فمن كان حالهُ   ،يرجعان إىل العرف  واملعسرُ   املوسرُ   :وقيل  .عياله
  واألخذُ   له املسألةُ   من جتوزُ   إمنا هو يف حدِّ   وما قبلهُ   ،وهذا هو املعتمد   ،وعكسه  ،فهو موسر
 . من الصدقة

 
 أفضل الناس 

 
 هللا عنه قال:   سعيد اخلدري رضي   عن أيب

 أفضل؟   الناسِّ  أيي  ،هللا  قيل: اي رسول  
". وللحديث وماله  هللا بنفسه    يف سبيل    جياهد    مؤمن  "هللا صلى هللا عليه وسلم:    رسولُ   فقال  
 بقية. 

 
 )كتاب اجلهاد والسري، ابب أفضل الناس(
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من    وليس املرادُ   ، هذه الفضيلة  ل  مث حصَّ   ، به  عليه القيامُ   مبا تعنيَّ    من قام    ابملؤمنِّ   وكأن املراد  
 نفسهِّ   ملا فيه من بذلِّ   اجملاهدِّ   فضلُ   فيظهرُ   وحينئذٍ   ،العينية   الواجباتِّ   وأمهل    على اجلهادِّ   اقتصر  
 . ياملتعدّ  وملا فيه من النفعِّ  ،هلل تعاىل ومالهِّ 

 
(14 ) 

 من فضائل أيب بكر الصديق رضي هللا عنه 
 

العاص رضي  عن   بن  النبَّ   عمرو  أن  عنه،  عليه وسلم    هللا   ذاتِّ   على جيشِّ   هُ بعث    صلى هللا 
 إليك؟  أحبي  الناسِّ  فقلت: أيي  ، السالسل، فأتيته

   ".عائشة"قال: 
 فقلت: من الرجال؟ 

   ".أبوها"فقال: 
 قلت: مث من؟ 

 . رجااًل  فعدَّ  ".اخلطاب مث عمر بن  "قال: 
 

بعد النب صلى هللا  )كتاب فضائل أصحاب النب صلى هللا عليه وسلم، ابب فضل أيب بكر  
 عليه وسلم(

 
 .أن يعلين يف آخرهم خمافة   فسكتي  :آخر يف املغازي من وجهٍ  زاد  
 

(15 ) 
 رضي هللا عنه عبدهللا بن مسعودمن فضائل 

 
 عن عبدالرمحن بن يزيد قال:  
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عنه،    حىت أنخذ    صلى هللا عليه وسلم    مت واهلدي من النبِّّ السَّ   قريبِّ   عن رجلٍ   سألنا حذيفة  
 فقال: 

 .عبد  أمِّّ  من ابنِّ  صلى هللا عليه وسلم    ابلنبِّّ  ودال  ا وهدايً مستً  ا أقرب  أحدً  ما أعرفُ 
 

)كتاب فضائل أصحاب النب صلى هللا عليه وسلم، ابب مناقب عبدهللا بن مسعود رضي هللا  
 عنه( 

 
   .اخشوعً  :أي ،امستً  أقرب  
   .طريقة  :أي ،وهدايً 
 .عالهف   سنِّ على حُ  حالهِّ  ظاهرُ  مما يدلي  وكأنه مأخوذ   .وهيئة وحالةً  سريةً  :أي، ودال  

 
(16 ) 

 حبُّ األنصار
 

 صلى هللا عليه وسلم:  النبي  الرباء رضي هللا عنه قال: قال   عن
هم  هللا، ومن أبغض    ه  هم أحب  ال حيبهم إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق، فمن أحب    األنصار  "

 ". هللا ه  أبغض  
 

 )كتاب مناقب األنصار، ابب حب األنصار(
 

 ومن أبغض    ،ينللدِّ   ألن ذلك إمنا يكونُ   ؛هممجيعِّ   وبغضُ   ،هممجيعِّ   حبي   املرادُ   :بن التنيا  قال  
 .حسن وهو تقرير    . يف ذلك له فليس داخاًل  البغضُ   يسوغُ هم ملعىًن بعض  
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(17 ) 
 فضل سورة اإلخالص 

 
ُ أ ح د  }   يقرأُ رجاًل    مسع  عن أيب سعيد اخلدري، أن رجاًل    جاء    ا أصبح  ها، فلمّ دُ يردِّّ   {ُقل  ُهو  اَّللَّ

هللا صلى   رسولُ  ا، فقال  يتقاهلي   ذلك له، وكأن الرجل   فذكر   ،هللا صلى هللا عليه وسلم إىل رسولِّ 
 هللا عليه وسلم:  

 ". القرآن لث  ث   ل  عد  إهنا لت   والذي نفسي بيده  "
 

ُ أ ح د  )كتاب فضائل القرآن، ابب }  {(ُقل  ُهو  اَّللَّ
 

 يتقاهليا، أي: يعتقُد أهنا قليلة. 
 . هذا احلديث  أخلُص ممن أجاب  فيه ابلرأي : من مل يتأوَّل   رمحُه هللا ابن عبدالربّ قال  

 
(18 ) 

 احللواء والعسل
 

 هللا عنها قالت:  عن عائشة رضي  
 .والعسل احللواء   حيبُّ   هللا صلى هللا عليه وسلم    كان رسول  

 
 )كتاب األطعمة، ابب احللواء والعسل( 

 
 هنا كلي  ابحللواءِّ  املرادُ   :العلماء  ال  : ق10/77 مسـلم صـحيح على  هشـرحيف إلمام النووي  قال ا

ــ ــلِّ  وذكرُ   ،حلو يءٍ شــــ ــرافتهِّ بعدها تنبيهً   العســــ بعد  اخلاصِّّ  ذكرِّ  وهو من اببِّ   ،تهومزيَّ  ا على شــــ
  .العامّ 
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ما  ال سـيَّ   ،واملراقبة  وأن ذلك ال ينايف الزهد    ،من الرزق والطيباتِّ  األطعمةِّ   لذيذِّ   كلِّّ   جوازُ   :وفيه
 .ااتفاقً  إذا حصل  

 
(19 ) 

 اخلطاايتكفري 
 

 قال:   صلى هللا عليه وسلم   عن النبِّّ  ،عن أيب سعيد اخلدري، وعن أيب هريرة
  ، حىت الشوكة  ى وال غم  وال أذً   ،زنوال ح    ب، وال هم   ص  وال و    ب  ص  من ن    املسلم    ما يصيب  "
 ". هللا هبا من خطاايه ر  ها، إال كف  اك  ش  ي  

 
 املرض( ما جاء يف كّفارة )كتاب املرضى، ابب 

 
  .التعب: بنص  ال
 .الالزم هو املرضُ  :وقيل : املرض، بوص  ال

 .عليه ي غريهِّ الشخص من تعدِّ  مبا يلحقُ  هو خاصي  :وقيل ،مما تقدم هو أعمي  :ذىاأل
 .على القلب  قُ ما يضيِّّ  :غمّ ال

األشياءِّ   وقيل   اهلمّ   ،الثالثة  يف هذه  اهلمَّ   ،واحلزن  والغمي   وهي  الفكرِّ   ينشأُ   أن  يتوقعُ   عن    فيما 
 ما يشقي   لفقدِّ   حيدثُ   واحلزنُ   ،ما حصل  بسببِّ   للقلبِّ   حيدثُ   كرب    والغمي   ، ى بهمما يتأذَّ   حصولهُ 

 .فقده على املرءِّ 
 ... الثالث  زوا فيه احلركاتِّ جوَّ  :حىت الشوكة

 
(20 ) 

 املرض وتكفري اخلطااي
 

 هللا عنه قال:  عن عبدهللا رضي  
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 ا، فقلت: إنك  ا شديدً وعكً   كُ ، وهو يوع  ستهُ سِّ فم    ،يف مرضه  صلى هللا عليه وسلم    النبَّ   أتيتُ 
 أجرين؟  ا، وذلك أن لك  ا شديدً وعكً  كُ لتوع  

 ". الشجر  ورق    اتُّ عنه خطاايه، كما ت     ت  ى، إال حات  أذً   يصيبه    أجل، وما من مسلم  "قال:  
 

 )كتاب املرضى، ابب ما يقال للمريض وما ييب(
 

 .(127/ 16مسلم صحيح على  يف شرحه النووي). أملها ومغثها  :وقيل ،ىو احلمَّ ه الوعك 
رمحهُ  أحاديثِّ   هللا   وقال   التالية(  الباب   يف  األحاديثِّ :  )الصفحة  هذه    عظيمة    بشارة    يف 
   .من هذه األمور يءٍ من ش منهم ساعةً  الواحدُ  فإنه قلما ينفكي  ،للمسلمني
   .هاتُ مشقَّ  ت  وإن قلَّ  ،الدنيا ومهومها  بِّ ئومصا ،سقامواأل اخلطااي ابألمراضِّ  وفيه تكفريُ 

 ... احلسنات  وزايدةُ  ،هبذه األمور الدرجاتِّ  وفيه رفعُ 
 أهنم خمصــوصــون بكمالِّ  ،مث األمثل فاألمثل  ،بالء  أشــدَّ   األنبياءِّ  يف كونِّ   واحلكمةُ  :العلماء قال  

هلم   ويضـاعف   ،هلم اخلري  ليتمَّ  ،من هللا تعاىل  أن ذلك نعمة    ومعرفةِّ   ،االحتسـاب   وصـحةِّ  ،الصـرب
 .هم ورضاهمصربُ  ويظهر   ،األجر

 
(21 ) 

 الدعاء للمريض
 

به،   ت  أو أُ  ،ا كان إذا أتى مريضً   هللا صلى هللا عليه وسلم   أن رسول   ، هللا عنها عن عائشة رضي  
 قال: 

 ".اسقمً   ال يغادر    إال شفاؤك، شفاءً   وأنت الشايف، ال شفاء    الناس، اشف    رب    الباس    ذهب  أ  "
 

 دعاء العائد للمريض( )كتاب املرضى، ابب 
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  من ذلك املرضِّ   الشفاءُ   أنه قد حيصلُ   ، بذلك   التقييدِّ   وفائدةُ   .ال يرتك  : أي   سقًما، ال يغادرُ 
 . املطلق  فكان يدعو له ابلشفاءِّ  ،منه يتولدُ  آخرُ  مرض   فيخلفهُ 

احلافظ:   استشكل  قال   املرضِّ   ،ابلشفاء  للمريضِّ   الدعاءُ   وقد  يف  ما   الذنوبِّ   ارةِّ من كفّ   مع 
تضافرتِّ   ،والثواب  الدعاء    :واجلواب   ؛بذلك   األحاديثُ   كما  الثواب    ، عبادة  أن  ينايف    وال 

له  إما أن حيصل   :والداعي بني حسنتني . عليه وابلصربِّ  ،مرض ألهنما حيصالن أبولِّ  ؛ارةوالكفّ 
 .هللا تعاىل من فضلِّ  وكلي  ،ضرّ  أو دفعِّ  نفعٍ  عنه جبلبِّ  ض  أو يعوَّ  ،مقصوده

 
(22 ) 

 حسن العهد
 

 هللا عنها، قالت:   عن عائشة رضي  
  سنني، ملا كنتُ   قبل أن يتزوجين بثالثِّ   على خدية، ولقد هلكت    ما غرتُ   على امرأةٍ   ما غرتُ 

هللا صلى    كان رسول    صب، وإن  من ق    يف اجلنة    ها ببيت  ر  أن يبش     ه  ربُّ   ه  ولقد أمر  يذكرها،    أمسعهُ 
 .ها منهات  ل  هدي يف خ  مث ي   ،الشاة يذبح  ل   هللا عليه وسلم  

 
 )كتاب األدب، ابب حسن العهد(

 
 . بعد حالحااًل  ومراعاتهُ  الشيءِّ  حفظُ  حسن العهد:
  .واللؤلؤ والياقوت  ابلدرِّ  املنظومِّ   القصبِّ من قصب:  

 .الصديق :واخلليل ،ة الصداقةواخللَّ  .صداقتها  أهلِّ  :اهتِّ لَّ خُ 
دية،  خل  صلى هللا عليه وسلم  حبهِّ   ابستمرارِّ  ملا فيه من اإلشعارِّ  ؛عائشة ريةِّ غ   من أسبابِّ  وهذا

 . رضي هللا عنهما
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(23 ) 
 طيب الكالم

 
 صلى هللا عليه وسلم:   أبو هريرة، عن النبِّّ  قال  

 ". صدقة الطيبة   الكلمة  "
 

 )كتاب األدب، ابب طيب الكالم(
 

  ، عطاهالذي يُ   به قلبُ   فرحُ ي    املالِّ   أن إعطاء    ،صدقة  الطيبةِّ   الكلمةِّ   كونِّ   وجهُ   :البن بطّ ا  قال  
 . فاشتبها من هذه احليثية ،الطيب وكذلك الكالمُ  ،ما يف قلبه ذهبُ وي  
 

(24 ) 
 نعمة الرفق

 
 عن عائشة رضي  هللا عنها، أن رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم  قال:

 ". هكل     يف األمر   الرفق   إن هللا حيبُّ "
 

 (الرفق يف األمر كله)كتاب األدب، ابب 
 

 . العنف  وهو ضدي  ،ابألسهل واألخذُ  ،والفعل ابلقولِّ  اجلانبِّ  هو لنيُ  الرفقُ 
  عليه ما ال يثيبُ   يثيبُ   املرادُ   :وقيل  . هما ال يتأتى مع ضدِّ   من األمورِّ   الرفقِّ   واملعىن أنه يتأتى مع

 .أوجه واألولُ  .على غريه
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(25 ) 
 صحبة طيبة وخ لق عال

 
 هللا عنه قال:   أنس رضي   عن

صنعت؟ وال:    وال: مل  ،  ف  يل: أ    سنني، فما قال    عشر    صلى هللا عليه وسلم    النب    خدمت  
 ؟ صنعتأال  
 

 )كتاب األدب، ابب حسن اخللق والسخاء(
 

  . به  فٍّ مستخ    ذلك لكلِّّ   ويقالُ   .وما يري جمراها  الظفرِّ   كقالمةِّ   ،من وسخ  رٍ مستقذ    كلي   األفي 
 .من الشيء وعند التضجرِّ  ،الشيء هِّ ا عند تكري أيضً  ويقالُ 

  احلديث:من  يستفادُ و 
   .إليه به إذا احتيج   األمرِّ  عنه ابستئنافِّ  ألن هناك مندوحةً  ؛العتاب على ما فات  تركُ 

 .والذمّ  عن الزجرِّ  اللسانِّ  وتنزيهُ 
األمورِّ   وكلي   . معاتبته  برتكِّ   اخلادمِّ   خاطرِّ   واستئالفُ  تتعلقُ   ذلك يف  وأما    ،اإلنسان  حبظِّّ   اليت 

 . والنهي عن املنكر ابملعروفِّ  األمرِّ  ألهنا من اببِّ  ؛فيها ا فال يتسامحُ شرعً  الالزمةُ  األمورُ 
 

(26 ) 
 احلب يف هللا 

 
 صلى هللا عليه وسلم:    النبي  هللا عنه قال: قال    عن أنس بن مالك رضي  

  أحبُّ  يف النار   ف  قذ  إال هلل، وحىت أن ي   ال حيبه    املرء    حىت حيب    اإلميان    حالوة    أحد    ال جيد  "
ي   أن  من  الكفر    رجع  إليه  أنقذ    إىل  إذ  يكون    ه  بعد  ورسوله    هللا، وحىت  مما   أحب    هللا  إليه 

 ".سوامها
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 )كتاب األدب، ابب احلب يف هللا( 
 

 :13/ 2مسلم صحيح على  هشرحقال  اإلماُم النووي رمحُه هللا يف 
  اإلميانِّ   معىن حالوةِّ   :رمحهم هللا  العلماءُ   قال    ،اإلسالم  من أصولِّ   أصل    ،عظيم  هذا حديث  

  وإيثارُ   ،صلى هللا عليه وسلم  ورسولهِّ   وجلَّ   هللا عزَّ   ا يف رض  اتِّ املشقّ   لُ وحتمي   الطاعاتِّ   استلذاذُ 
 وكذلك حمبةُ   ،خمالفته  وتركِّ   طاعتهِّ   سبحانه وتعاىل بفعلِّ   هُ ربَّ   العبدِّ   وحمبةُ   .الدنيا  ضِّ ذلك على عر  

  .هللا صلى هللا عليه وسلم رسولِّ 
صــلى هللا عليه   هلل ورســولهِّ   احملبةُ   وذلك أنه ال يصــحي : ...  رمحه هللاعياض القاضــي   مث أورد  قول  

إال  إىل الكفرِّ  الرجوعِّ  وكراهةُ  صــلى هللا عليه وســلم    يف هللا ورســولهِّ  اآلدميِّّ  وحبي  وســلم حقيقةً 
وهذا هو  .ودمه  هُ حلم    وخالط    ،له صـــدره وانشـــرح    ،واطمأنت به نفســـه  ،يقينه ابإلميانِّ   ي  ملن قو 

 ...حالوته الذي وجد  
 

(27 ) 
 تبسمه عليه الصالة والسالم 

 
 هللا عنها قالت:  عن عائشة رضي  

ا حىت أرى منه هلواته، إمنا كان  ضاحكً   ا قطُّ عً مستجم    صلى هللا عليه وسلم    النب    ا رأيت  م
 . ميتبس  

 
 األدب، ابب التبسم والضحك( )كتاب 

 
ــتجمِّ  ــيء  دي اجملِّ  :عواملســـ ــدُ  ،يف الشـــ  املعلقةُ  احلمراءُ  وهي اللحمةُ   ،اةهل    مجعُ  :واللهوات   .له القاصـــ

 .(197/ 6مسلم صحيح شرح النووي على . )على احلنك 
  سمعُ وكان حبيث يُ   ،فإن كان بصوت   ،من السرور  األسنانُ   حىت تظهر    الوجهِّ   انبساطُ   التبسمُ و 

   .فهو التبسم وإن كان بال صوتٍ  ،وإال فهو الضحك   ،فهو القهقهة ،عدمن بُ 



22 
 

وبعضها    ،وبعضها لإلعجاب   ،لكن أكثرها للتعجب  ،أسباهبا خمتلفة  والضحكِّ أحاديُث التبسمِّ  و 
 . للمالطفة

 
(28 ) 

 فضل احلياء 
 

 صلى هللا عليه وسلم:  النبي  عمران بن حصني قال: قال  عن 
 ". ال أييت إال خبري  احلياء  "
 

 (احلياء)كتاب األدب، ابب 
 

  بينهما حالة    فيتولدُ   ،التقصري  ورؤيةُ   ،أي النعم  ،اآلالء  رؤيةُ   احلياءُ :  اجلنيدأورد  اإلمام النووي قول   
   .ى احلياءتسمَّ 

  من حيثُ   ،الناس  على بعضِّ   فقد يشكلُ   ،وال أيت إال خبري  ،ا كلهخريً   احلياءِّ   وأما كونُ   مث قال:
  ، عن املنكر  هُ وهني    ابملعروفِّ   هُ أمر    فيرتكُ   ،همن يلي   ابحلقِّّ   أن يواجه    يقد يستح  احلياءِّ   إن صاحب  
   .يف العادة ذلك مما هو معروف   وغريِّ  ،احلقوق ببعضِّ  على اإلخاللِّ  احلياءُ  وقد حيملهُ 

أن    ، هللا  عمرو بن الصالح رمحهُ   منهم الشيخ أبو   ،من األئمة   به مجاعة    هذا ما أجاب    وجوابُ 
من    حياءً   وإمنا تسميتهُ   ، ومهانة  ر  وخو    بل هو عجز    ،حقيقة ليس حبياءٍ   الذي ذكرانهُ   هذا املانع  

 يبعثُ   لق  خُ   احلياءِّ   وإمنا حقيقةُ   ،احلقيقي  احلياء    ا ملشاهبتهِّ جمازً   أطلقوهُ   ،العرف  أهلِّ   بعضِّ   إطالقِّ 
)شرح النووي على صحيح   .وحنو هذا  ،ذي احلق  يف حقِّّ   من التقصريِّ   ومينعُ   ،القبيح  على تركِّ 

 (.2/5مسلم 
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(29 ) 
 إطفاء النار قبل النوم 

 
 هللا عنه قال:   عن أيب موسى رضي  

 صلى هللا عليه وسلم، قال:  بشأهنم النبي  ث  دِّ من الليل، فحُ  على أهلهِّ  ابملدينةِّ   بيت   احرتق  
 ". لكم، فإذا منتم فأطفئوها عنكم إمنا هي عدو   إن هذه النار  "
 

 )كتاب االستئذان، ابب ال ترتك النار يف البيت عند النوم(
 

وإن كانت لنا    ،العدوّ   أهنا تنايف أبداننا وأموالنا منافاة    ،ا لنا عدو    النارِّ   معىن كونِّ   :بن العريبا  قال  
  .فيها  معىن العداوةِّ   لنا لوجودِّ   أهنا عدوي   ق  طلِّ فأُ   ،لنا منها إال بواسطة  لكن ال حيصلُ   ،هبا منفعة
 .وهللا أعلم

فعليه أن   ،وفيه انر ، ليس فيه غريه ببيتٍ   إذا ابت   ن الواحد  إ :القرطب يف هذه األحاديث وقال  
فإنه    ،مجاعة  وكذا إن كان يف البيتِّ   ،معه االحرتاق   نُ هبا ما يؤم    أو يفعل    ،نومه  يطفئها قبل  

وألدائها    ،اخمالفً   ةِّ يف ذلك كان للسنَّ   ط  فمن فرَّ   ، اهم بذلك آخرهم نومً وأحقي   ،على بعضهم  يتعنيُ 
 ا. اتركً 

 
(30 ) 

 إجراءات يف الليل 
 

 هللا صلى هللا عليه وسلم:    رسولُ  عن جابر قال: قال  
املصابيح  " وغل     ابلليل    أطفئوا  رقدمت،  وأ  إذا  األبواب،  وخ   وك  قوا  األسقية،  الطعام  وا    روا 

 ". والشراب
 

 )كتاب االستئذان، ابب إغالق األبواب ابلليل(
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 ربطها. األسقية:  إيكاء

 .ته: تغطيالطعام ختمريُ و 
ها  محلُ   الظاهرِّ   أهل    ويلزمُ   ،على الوجوب   مل حيملها األكثرُ   ذه األوامرُ هابُن دقيق العيد:    قال  
 .. مقاصدها حبسبِّ  عُ تتنوَّ  وهي ...عليه

 من أهلِّ   واألموالِّ   األنفسِّ   حراسةُ   والدنيويةِّ   الدينيةِّ   من املصالِّ   األبوابِّ   إبغالقِّ  األمرِّ يف    وقال:
 ..وال سيما الشياطني  والفسادِّ  العبثِّ 

 :من فوائد األمرِّ ابلتغطية 13/183 اإلماُم النووي يف شرحهِّ على صحيح اإلمام مسلم  ذكر  و 
  .سقاء حيلي  وال ،غطاء اليكشفُ  فإن الشيطان   ،من الشيطان صيانتهُ 

  .من السنة يف ليلةٍ  الذي ينزلُ  من الوابءِّ  وصيانتهُ 
  .رات واملقذَّ  من النجاسةِّ  صيانتهُ و 
 فيتضـررُ  أو يف الليلِّ  ،وهو غافل منها فيه فشـربهُ   شـيء   فرمبا وقع   ،واهلوام  من احلشـراتِّ   صـيانتهُ و 
  .وهللا أعلم .به
  

(31 ) 
 أفضل االستغفار

 
 صلى هللا عليه وسلم:  عن النبِّّ  ، هللا عنه  شداد بن أوس رضي  عن 

 أن تقول:  االستغفار   د  سي   "
ما استطعت،    ك  ووعد    ك  ك، وأان على عهد  أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأان عبد    اللهم  
يل، فإنه ال   فاغفر   ،بذنب لك   ، وأبوء  علي   ك  بنعمت   لك   ما صنعت، أبوء   من شر    بك   أعوذ  
   ." إال أنت الذنوب   يغفر  

اجلنة،    أن ميسي، فهو من أهل    قبل    من يومه    ا هبا، فمات  موقنً   ومن قاهلا من النهار  "قال:  
 ". اجلنة  أن يصبح، فهو من أهل   قبل   هبا، فمات   وهو موقن   ومن قاهلا من الليل  
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 )كتاب الدعوات، ابب أفضل االستغفار(
 

 أبوء: أعرتف. 
 .ا ملستعملهنفعً  ومعناها األكثرُ  ،األفضلية ابلسيادةِّ  املرادُ 

الدعاءُ   :الطيب  قال  و  التوبةِّ جامعً   ملا كان هذا  اسمُ   استعري    ،هاكلِّّ   ا ملعاين  وهو يف    ،دالسيِّّ   له 
 .إليه يف األمور عُ رج  ويُ  ،يف احلوائج دُ قص  الذي يُ  الرئيسُ  األصلِّ 

  الطاعةِّ   وإخالصِّ   ،بك   من اإلميانِّ   ،ك  عليه وواعدتُ   ك  أان على ما عهدتُ   :يريدُ   :اخلطايب  قال  
 ك  ومتمسِّّ   ،من أمرك  إيلَّ   على ما عهدت    أان مقيم    :أن يريد  وحيتملُ   .من ذلك  ما استطعتُ   ،لك 
املثوبةِّ   وعدك    ومنتجز    ،به  ابلعجزِّ   االعرتافُ   يف ذلك معناهُ   االستطاعةِّ   واشرتاطُ   . واألجر  يف 

 .تعاىل هِّ من حقِّّ  الواجبِّ  عن كنهِّ  والقصورِّ 
 . ا بثواهبا قً مصدِّ  ،ا من قلبهخملصً  :أي  ،ا هباموقنً 
  األلفاظِّ   املعاين وحسنِّ   من بديعِّ   صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديثِّ   مجع    :أيب مجرة  بنُ ا  قال  

أبنه    واالعرتافُ   ،والعبودية   ابإلهليةِّ   هُ هلل وحد    ففيه اإلقرارُ   ،االستغفار  د  ى سيِّّ له أنه يسمَّ   ما حيقي 
ما جىن    من شرِّ   واالستعاذةُ   ، به  هُ مبا وعد    والرجاءُ   ،عليه  هُ الذي أخذ    ابلعهدِّ   واإلقرارُ   ،اخلالق
  ، يف املغفرة   ورغبتهُ   ، إىل نفسه  الذنبِّ   وإضافةُ   ، هاإىل موجدِّ   النعماءِّ   وإضافةُ   ،على نفسه  العبدُ 

 . على ذلك إال هو  أحد   أبنه ال يقدرُ  واعرتافهُ 
 ..واألدب  ،والتوجه ،النية صحةُ  :االستغفار من شروطِّ  :اأيضً  وقال  

 
(32 ) 

 ذكر هللا عند النوم واالستيقاظ 
 

 عن حذيفة قال: 
   ".وأحيا أموت   اللهم   ك  ابس  "قال:   أن ينام   إذا أراد   صلى هللا عليه وسلم   كان النبي 

 ". ما أماتنا وإليه النشور  هلل الذي أحياان بعد  احلمد  "قال:  من منامهِّ  وإذا استيقظ  
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 أصبح( )كتاب الدعوات، ابب ما يقول إذا 
 

  .وعليه أموت  ، أحيا ما حييت ك  امسِّ  بذكرِّ  :أي ،وأحيا أموتُ  ك  ابمسِّ 
إمنا هو لتحري رضا    ابحلياةِّ   اإلنسانِّ   أن انتفاع    ، على النوم  املوتِّ   يف إطالقِّ   احلكمةُ   :الطيب  قال  

  ، فكان كامليت  زال عنه هذا االنتفاعُ   فمن انم    ،وعقابه  سخطهِّ   واجتنابِّ   ،طاعته  وقصدِّ   ،هللا عنه
   .ذلك املانع  وزوالِّ  هللا تعاىل على هذه النعمةِّ  فحمد  

التأويلُ   :قال به   ها فاحفظها مبا حتفظُ وإن أرسلت  "  :الذي فيه   ،اآلخر  للحديثِّ   موافق    وهذا 
قوله  وينتظمُ   "،الصاحلني  عبادك   النشور"  :معه  املرجعُ   :أي  "،وإليه  نيلِّ   وإليه  مبا   الثوابِّ   يف 

 . يف احلياة يكتسبُ 
 

(33 ) 
 دعاء الكرب 

 
 عند الكرب:   كان يقولُ   هللا صلى هللا عليه وسلم    أن رسول   ،عن ابن عباس

 وات  االسم  العظيم، ال إله إال هللا ربُّ العرش     احلليم، ال إله إال هللا ربُّ   ال إله إال هللا العظيم  "
 ". الكري   العرش   وربُّ  األرض   وربُّ 

 
 )كتاب الدعوات، ابب الدعاء عند الكرب(

 
 . وحيزنه هُ فيغمي  بنفسهِّ  مما أيخذُ   املرء   هو ما يدهمُ الكرب: 

يؤخرُ   :احلليم  :العلماء  قال   القدرة  العقوبة    الذي   ، عليه  عظمُ ي    الذي ال شيء    :والعظيم  ، مع 
  .املعطي فضاًل  :والكرمي

   .ألنه مقتضى الرتبية ؛الكرب  كشف    ليناسب   الربِّّ  بذكرِّ  هذا الثناءُ  صدر   :الطيب وقال  
   .اجلاللية التنزيهاتِّ  وهو أصلُ  ،على التوحيد املشتملُ  التهليلُ  :وفيه

   .القدرة على متامِّ  اليت تدلي  والعظمةُ 
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العلم  الذي يدلي   لمُ واحلِّ   األوصافِّ   ومها أصلُ   ،وال كرم  لم  منه حِّ   رُ ال يتصوَّ   إذ اجلاهلُ   ،على 
 ..اإلكرامية

 
 

(34 ) 
 التعوذ من جهد البالء وغريه.. 

 
 ، عن أيب صال، عن أيب هريرة:  يّ سفيان، حدثين مُس  عن 

القضاء،   الشقاء، وسوء    ك  ر  البالء، ود    من جهد    ذ  يتعو    هللا صلى هللا عليه وسلم    كان رسول  
  .األعداء ومشاتة  

 ؟هي أان واحدة، ال أدري أيتهنَّ  ثالث، زدتُ  قال سفيان: احلديثُ 
 

 )كتاب الدعوات، ابب التعوذ من جهد البالء( 
 

 .ةاملشقَّ  :- بفتح اجليم وبضمها -اجلهد 
 . املؤدي إىل اهلالك على السببِّ  ويطلقُ  ، هلالك: هو اوالشقاء .واللحاق اإلدراكُ الدر ك: 

  .على دفعه وال يقدرُ  ،له حبمله وماال طاقة   ،ةمشقَّ  ةِّ من شدَّ  ،املرء ما أصاب   كلي   البالءِّ  جهدُ و 
 واملالِّ   يف النفسِّ   عامي   ،القضاء  وكذلك سوءُ   ،اآلخرة  الدنيا ويف أمورِّ   يف أمورِّ   يكونُ   الشقاءِّ   ودركُ 

   .واملعاد واخلامتةِّ  والولدِّ  واألهلِّ 
   .فيه ال سوء   حسن    هُ هللا كلَّ  ألن حكم   ؛هنا املقضيّ  ابلقضاءِّ  واملرادُ  :قال
  .مبلغ أشدَّ  من النفسِّ  ويبلغُ  القلب   ما ينكأُ  األعداءِّ  ومشاتةُ  :البن بطّ ا قال  

  من مجيعِّ   هُ فإن هللا تعاىل كان آمن    ،ا ألمتهصلى هللا عليه وسلم من ذلك تعليمً   النبي   وإمنا تعوذ  
  ..ذلك 

   .ابملعادي  تنزلُ   هم ببليةٍ فرحُ  األعداءِّ  مشاتةُ  :النووي قال  و 
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 على ذلك العلماءُ   وأمجع    ، املذكورة  من األشياءِّ   االستعاذةِّ   الستحبابِّ   داللة    ويف احلديثِّ   :قال
 .. واألمصار األعصارِّ  يف مجيعِّ 

  بنُ ا   هُ قال    ،إليه وال تكلف  قصدٍ   عن غريِّ   إذا صدر    ال يكرهُ   املسجوع    أن الكالم    ويف احلديثِّ 
مشروعيةُ   : قال  ،اجلوزي يعارضُ   ، االستعاذة   وفيه  سبق    ذلك كونُ   وال  القدرِّ   ما  يرد  يف    ، ال 

  ،شفن دعا كُ إى أنه  قض  ويُ    ابلبالءِّ مثاًل   ى على املرءِّ قض  فقد يُ   ،مما قضى  أن يكون    الحتمالِّ 
 .إليه  هُ ع  وتضري   لربهِّ   هُ فاقت    العبدِّ   إظهارُ   والدعاءِّ   االستعاذةِّ   وفائدةُ   ،واملدفوع  للدافعِّ   حمتمل    فالقضاءُ 

 
(35 ) 

 التعوذ ابهلل من مجلة أمور 
 

 عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال:  
 هبن:    يتعوذُ  صلى هللا عليه وسلم    كان النبي   ذوا بكلماتٍ تعوَّ 

  إىل أرذل    د  ر  من أن أ    بك    من البخل، وأعوذ    بك    ، وأعوذ  ب  من اجل    بك    إين أعوذ    اللهم  "
 ". القرب  الدنيا، وعذاب   من فتنة   بك   العمر، وأعوذ  

 
 )كتاب الدعوات، ابب االستعاذة من أرذل العمر(

 
استعاذته صلى هللا عليه   يف سببِّ   28/  17مسلم  صحيح  على    هشرحقال  اإلماُم النووي يف  

الردِّّ  أرذلِّ   وسلم من  اهلرم:  العمر  إىل  فيه من اخلرف  سببُ ، وهو  ما   العقلِّ   واختاللِّ   ،ذلك 
يف  والتساهلِّ  ،من الطاعات  عن كثريٍ  والعجزِّ  ، املنظر بعضِّ  وتشويهِّ   ، والفهم والضبطِّ  ،واحلواسّ 
 .بعضها
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(36 ) 
 فت التعوذ ابهلل من 

 
 كان يتعوذ:    صلى هللا عليه وسلم    أن النبَّ  ، عن هشام، عن أبيه، عن خالته

  القرب، وأعوذ    من فتنة    بك    النار، وأعوذ    ومن عذاب    ،النار  من فتنة    بك    إين أعوذ    اللهم  "
من    بك    الفقر، وأعوذ    من فتنة    بك    ىن، وأعوذ  الغ    من فتنة    بك    القرب، وأعوذ    من عذاب    بك  
 ". الالدج   املسيح   فتنة  

 
 )كتاب الدعوات، ابب االستعاذة من فتنة الغىن( 

 
   . النار تؤدي إىل عذابِّ  من فتنةٍ  :أي " النار بك من فتنةِّ  أعوذُ العالمة القسطالين: "قال  

إرشاد الساري لشرح صحيح  )  .القرب  ي إىل عذابِّ تؤدِّّ   من فتنةٍ   ":القرب  من فتنةِّ   بك    وأعوذُ "
 . (215/ 9البخاري 

 ،الفقر  الغىن وفتنةِّ   من فتنةِّ   صلى هللا عليه وسلم    استعاذتهُ   وأماقال  اإلمام النووي رمحُه هللا:  
  ، للحاجة  أو شبهةٍ   يف حرامٍ   والوقوعِّ   ،الصرب  وقلةِّ   ،ابلتسخط  ،فيهما   شى الفتنةُ فألهنما حالتان ختُ 

أو يف   ويف ابطلٍ  ،يف إسراف أو إنفاقهِّ  ،املال حبقوقِّ  والبخلِّ  والبطرِّ   يف الغىن من األشرِّ  افُ ويُ 
 .(28/ 17مسلم صحيح شرح النووي على . )مفاخر

 
 

(37 ) 
 فضل التهليل 

 
 قال:  هللا صلى هللا عليه وسلم    أن رسول   ،هللا عنه  عن أيب هريرة رضي  

إله إال هللا وحد  "   شيء    وله احلمد، وهو على كل     له، له امللك    ال شريك    ه  من قال: ال 
  عنه مئة    يت  حسنة، وحم    له مئة    ب  ت  رقاب، وك    عشر    ل  د  مرة، كانت له ع    مئة    يف يوم    ، قدير
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  مما جاء    أبفضل    أحد    سي، ومل أيت  ذلك حىت مي    ه  ا من الشيطان، يوم  رزً سيئة، وكانت له ح  
 ". منه أكثر    عمل   إال رجل  

 
 (التهليل)كتاب الدعوات، ابب فضل 

 
 .لث  املِّ  :وابلكسر ،جنسه من غريِّ  الشيء   ما عدل    :دل ابلفتحالع   :الفراء قال  

 قال  يف خمتار الصحاح: احلرز: املوضُع احلصني، واحرتز  من كذا وحترَّز  منه: توقّاه.  و 
 أو متفرقةً   متواليةً   هُ قال    سواء    ،يف يومه  مرةٍ   مئة    هذا التهليل    من قال    :يف هذا احلديثقال  النووي  

أول    ،يف جمالس بعضها  األفضل    ،وبعضها آخره  النهارِّ   أو  متواليةً   أن أيت    لكن  أولِّ   هبا   يف 
 (. 17/17)شرح النووي على صحيح مسلم   .هناره ا له يف مجيعِّ حرزً   ليكون   ؛ النهار

 
(38 ) 

 فضل الذكر 
 

 صلى هللا عليه وسلم:  النبي  هللا عنه قال: قال   عن أيب موسى رضي  
 ". تواملي    احلي    ل  ه، مث  رب   والذي ال يذكر   ه  رب   الذي يذكر   ل  مث  "
 

 )كتاب الدعوات، ابب فضل ذكر هللا عزَّ وجّل(
 

  .ى من الذكرل  وأنه ال يُ  ،هللا تعاىل يف البيت إىل ذكرِّ  فيه الندبُ قال  النووي رمحه هللا: 
  .التمثيل وفيه جوازُ 

به   يستلحقُ   ألن احليَّ   ؛إىل خري  ينتقلُ   وإن كان امليتُ   ،فضيلة  يف الطاعةِّ   العمرِّ   وفيه أن طول  
 .(68/ 6مسلم  صحيح  شرح النووي على) .من الطاعات  عليه مبا يفعلهُ  ويزيدُ 
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(39 ) 
 كنز من اجلنة 

 
 عن أيب موسى األشعري رضي  هللا عنه، أن رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم  قال  له: 

   "؟اجلنة من كنز   على كلمة   ك  أال أدلُّ ، اي أاب موسى"
  .قلت: بلى

 ". إال ابهلل وال قوة   ال حول  "قال: 
 

 )كتاب الدعوات، ابب قول ال حول وال قوة إال ابهلل(
 

  ، له   ابإلذعانِّ   واعرتاف    ،إىل هللا تعاىل  وتفويضٍ   استسالمٍ   ذلك أهنا كلمةُ   سببُ   :العلماء  قال  
   .ا من األمرشيئً  ميلكُ  ال وأن العبد   ،ألمره  رادَّ  وال ، غريه صانع   وأنه ال

  .أموالكم أنفسُ  كما أن الكنز    نفيس   وهو ثواب   ،يف اجلنة خر  مدَّ   هنا أنه ثواب   ومعىن الكنزِّ 
  . هللا تعاىل  إال مبشيئةِّ   وال حيلة    وال استطاعة    ال حركة    :أي  ،واحليلة  احلركةُ   :احلول  :اللغة  أهلُ   قال  

صحيح شرح النووي على  )  .إال ابهلل  خريٍ   يف حتصيلِّ   وال قوة    شرٍّ   يف دفعِّ   ال حول    :معناه  :وقيل
 .(26/ 17مسلم 

 
(40 ) 

 لو علمتم.. 
 
 صلى هللا عليه وسلم:  النبي  هللا عنه قال: قال   عن أنس رضي   
 ". ام كثريً ، ولبكيت  م قلياًل لضحكت   ، لو تعلمون ما أعلم"
 

الرقاق، ابب   النب صلى هللا عليه وسلم:  )كتاب  قلياًل "قول  تعلمون ما أعلم لضحكتم   لو 
 . ("اولبكيتم كثريً 
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 ...  اإلجرام من أهلِّ   هللا وانتقامهِّ  قدرةِّ  من عظيمِّ  :أي ،لو تعلمون ما أعلم

  ؛ اال اندرً إمنكم    ومل يقع    ،لرتكتم الضحك   : والتقدير  ،هنا العدم  معىن القلةِّ   :قيل  ،لضحكتم قلياًل 
 . احلزن واستيالءِّ  اخلوفِّ  لغلبةِّ 

   .على ما فاتكم :لبكيتمو 
   .بكاؤكم وكثر   ،ضحككم ولقلَّ  ،اا بليغً ألشفقتم إشفاقً وقال  اإلمام النووي: أي:  

دليل  قال:   أنه ال كراهة    وفيه  استعمالِّ   على  أعلم  . هذا  يف مثلِّ   ( لو)  لفظةِّ   يف  شرح  )  .وهللا 
 .(112/ 15النووي على مسلم 
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 املراجع فهرس 
 

 )طبعة مصورة عن الطبعة السلطانية(.  صحيح البخاري
 بريوت: دار املعرفة.  -ابن حجر العسقالين. /فتح الباري شرح صحيح البخاري
)املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج(/ حيىي بن شرف    شرح النووي على صحيح مسلم

 (.2بريوت: دار الرتاث العريب )ط -النووي.
 القسطالين، املطبعة األمريية.   /إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

 )كلها من املكتبة الشاملة( 
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