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 مقدمة 
 

 والصالُة والسالُم على نبي ِّه حممد، وعلى آله وصحبه أمجع، وبعد:الذي يسَّر، احلمد هلل 
مسلم بن احلجاج القشريي، اإلمام  صحيح    منانتقيتها من أربعني اباًب    ةفهذه أربعون حديثًا شريف

اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري، رمحهما هللا، ومها    بعد أن اخرتت أربعني مثلها من صحيح 
 بعد القرآن الكرمي.أصحُّ كتابني  

وفهم،  ،  داينة، وتربيةإىل  متنوعة يف موضوعاهتا، من تنوع أبواهبا، وهتدف  قصرية،  ي أحاديث  وه
 . وثقافة إسالمية ووعي، 

القارئ   اقد يتعرف عليهليه معروفة، لكن معانيها العميقة وفوائدها وما ترشد إوإن بدت هي و 
 .أحد كل ِّ كالم  مثل  تشريع، وتوجيه، وتربية، وتنبيه، ليس ، فإن كالمه صلى هللا من جديد

، ليتأكد ما قلت، ففي كل مصدر قد جتد فيه ما ليس يف اآلخر.  وقد نوَّعت املصادر هذه املرة
 وإذا قلت "قال النووي"، فيعين شرحه على مسلم.

 ترتيب أحاديث الصحيح.وترتيبه على 
 . أدعو هللا تعاىل أن ينفع به، واحلمد له أوًًل وآخرًا

 
 حممد خري يوسف
 إستانبول

 هـ  1443صفر  17
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 اإلميان وتوابعه
 

(1 ) 
 

 هللا صلى هللا عليه وسلم:   عن أيب هريرة قال: قال رسولُ 
 ". ما مسع بكل    ث   أن حيد   كفى ابملرء كذابً "
 

 (، ابب النهي عن احلديث بكل ما مسع.5)املقدمة، رقم 
 

 الصدق    يف العادةِّ   فإنه يسمعُ كما قال النووي،    ،اإلنسان  ما مسع    بكل ِّ   عن التحديثِّ   فيه الزجرُ 
عن   اإلخبارُ    هوالكذبُ و  . مبا مل يكن إلخبارهِّ  ؛فقد كذب  ما مسع   بكل ِّ  ث  فإذا حدَّ  ،والكذب 
 ا. إثً  يف كونهِّ  شرط   التعمد   لكنَّ  ،فيه التعمد وًل يشرتطُ  ،هو ما خبالفِّ  الشيءِّ 

  بكل ِّ   ث  حدَّ   رجل    أنه ليس يسلمُ   اعلم  قوُل مالٍك لوهب:    ، من صحيح مسلم،ويف البابِّ نفسه
 .ما مسع بكل ِّ  ثُ ا وهو حيد ِّ ا أبدً إمامً  ما مسع، وًل يكونُ 

 واألخذُ  ،عليه  اًلعتمادُ  ك  فرُتِّ  ،يف روايته اخلطأُ  كثر    ،ما مسع بكل ِّ  ث  أنه حدَّ  معناهُ قال النووي: 
 . عنه
عقوهلم،   ا ًل تبلغهُ ا حديثً قومً  ثٍ : ما أنت مبحد ِّ رضي  هللا عنه  مسعود  بنِّ قوُل ايف البابِّ أيًضا  و 

 . إًل كان لبعضهم فتنة
 

(2 ) 
 

 هللا صلى هللا عليه وسلم:   عن عثمان قال: قال رسولُ 
 ". اجلنة أنه ال إله إال هللا، دخل   وهو يعلم   من مات  "
 

 ، ابب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطًعا.(26) كتاب اإلميان، رقم
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  دخلها بعد جمازاتهِّ   ي:أ  ،اجلنة "  دخل  : "يف حالِّ العاصي  "بفوائد مسلم  املعلم"يف  قال املازري  

بدَّ    العصاة، فال  بعضِّ   من عذابِّ   كثرية    به ظواهرُ   ملا جاءت    ؛من أتويله  بدَّ   ابلعذاب، وهذا ًل
 . الشرع ظواهرُ  لئال تتناقض   على ما قلناهُ  هذا احلديثِّ  من أتويلِّ 

هللا تعاىل،    مشيئةِّ   يف  الذنوبِّ   أهلُ ووضحه القاضي عياض يف "إكمال املعلم" فكان مما قال:  
اجلنة، فإن كان اتئباً   ابلشهادتني فإنه يدخلُ  خملصاً من قلبهِّ  وشهد   على اإلميانِّ  من مات   وكلُّ 

وإن كان هذا  . ابجلملة  على النارِّ   م  ه، وُحر ِّ رب ِّ   برمحةِّ   اجلنة    دخل    والتبعاتِّ   ي أو سليماً من املعاص
  يف  عُ قط  ًل يُ  ، املشيئة عليه، فهو يف ما حرم   هللا عليه، أو فعلِّ  ما أوجب   بتضييعِّ  ،من املخلطني

  له من دخولِّ   بدَّ   أنه ًل  عُ قط  اجلنة، بل يُ   حالهِّ   ألولِّ   وًل ابستحقاقهِّ   ، على النار  بتحرميهِّ   :أمره
  ، بذنبه  هُ ه عذَّب  ربُّ   واخلوف، إن شاء    الرجاءِّ   وبرزخِّ   املشيئةِّ   له قبُل يف خطرِّ   هُ حال    رًا، ولكنَّ آخِّ   اجلنةِّ 

 ،هلا  دٍ موح ِّ   كل ِّ   له من دخولِّ   بدَّ   من أنه ًل  اجلنةِّ   ابستحقاقِّ   املرادُ   فيكونُ ..  له بفضله  أو غفر  
 . اخللود حترميُ  :النار بتحرميِّ  واملرادُ  .راً بعد عقابها مع جَّالً ُمعاىف، أو مؤخَّ إم  
 

(3 ) 
 

 عن عمران بن حصني، أن رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
 . "احلياء  ال أييت إال خبري "
 ". احلياء  خرٌي كلُّهو"
 

 . بيان عدد شعب اإلميان، ابب (37)كتاب اإلميان، رقم 
 

، كما أورده  ذي احلق    يف حق ِّ   من التقصريِّ   ومينعُ   ،القبيح  على تركِّ   يبعثُ   لق  خُ   :احلياء  حقيقةُ 
 النووي يف شرحه على صحيح مسلم.

ألن    ؛ولذا كان من اإلميان  ،احملارم  عن ارتكابِّ   هُ صاحب    ألنه حيجزُ :  إرشاد الساري( قال يف )
 . عما هنى عنه وانتهاءٍ  ،هللا به  مبا أمر   إىل ائتمارٍ  ينقسمُ  اإلميان  
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ذلك إىل    دعاهُ   ، أييت بقبيح  أن يروهُ   ألن من استحيا من الناسِّ (:  فيض القديروقال املناوي يف )
 . خطيئة وًل يرتكبُ  ، فريضة عُ فال يضي ِّ  ،ه أشد  من رب ِّ  حياؤهُ   أن يكون  

 
(4 ) 

 
 عن سفيان بن عبد هللا الثقفي، قال: 

 .ا بعدكعنه أحدً   ًل أسألُ قوًًل  يل يف اإلسالمِّ  هللا، قل   قلت: اي رسول  
 . "ابهلل، فاستقم قل: آمنت  قال: " 
 

 (، ابب جامع أوصاف اإلسالم.38كتاب اإلميان، رقم )
 

 ،ها صلى هللا عليه وسلماليت أوتي   الكلمِّ  ذا من جوامعِّ ه: دقيق العيد يف شرح األربعني ابنُ قال 
  هُ إميان    د  أن جيد ِّ   هُ فإنه أمر    ،هاكلَّ   واإلميانِّ   اإلسالمِّ   يف هاتني الكلمتني معان    هلذا السائلِّ   فإنه مجع  
  ،املخالفات   عن مجيعِّ   واًلنتهاءِّ   ،الطاعات   على أعمالِّ   أن يستقيم    هُ وأمر    ،متذكراً بقلبه  بلسانهِّ 

تعاىل: }إِّنَّ الَّذِّين  ق اُلوا   وهذا كقولهِّ   ،هفإهنا ضدُّ  ،من اًلعوجاج مع شيءٍ  إذ ًل أتيت اًلستقامةُ 
تـ ق اُموا{   ُُثَّ اس   ُ نوا ابهلل وحده، ُث استقاموا على ذلك،  آم    : أي  [30]سورة فصلت:  ر بُـّن ا اَّللَّ

 أن توف اهم هللا عليها.  إىل ،وعلى الطاعة
 

(5 ) 
 

 قال:  األشعري عن أيب موسى
 أفضل؟   اإلسالمِّ  أيُّ  ، هللا رسول  قلت: اي 
 ".ويده املسلمون من لسانه   ن سلم  م  "قال: 
 

 .بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل(، ابب 42كتاب اإلميان، رقم )
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  .وًل فعل ا بقولٍ مسلمً  من مل يؤذِّ  : معناهقال النووي: 

 اللسانُ   م  د ِّ قُ   . من دمائهم وأمواهلم وأعراضهم  هلم مبا حرم    ض  أبن ًل يتعرَّ قال املناوي يف الفيض:  و 
   .هبا األفعالِّ  مزاولةِّ  ألن معظم   اليدُ  صَّ وخُ  .ا وأكثروقوعً  به أسرعُ  ض  ألن التعرُّ 

   : ضرابن واإليذاءُ  .اإلسالم  من نقصانِّ  املسلمِّ  إيذاءُ وقال يف موضٍع آخر: 
  .أو هنب ،سرقة بنحوِّ  ،املال كأخذِّ   ،ابجلوارح ظاهر   ضرب   -
 وحنوِّ   ،والقسوة  ،الظن    وسوءِّ   ،ب  والكِّ   ،واحلقد  ،والبغض  ،والغل    ،كاحلسد  ،ابطن  وضرب   -

  .ذلك 
  بذلك خلق    وهلك    .النوعني من اإليذاء  بكف ِّ   الشرعُ   وقد أمر    .له  مؤذٍ   ،ابملسلم  مضر    هُ فكلُّ 
 .كثري
 

(6 ) 
 

 عن مهام بن احلارث قال: 
 حلذيفة: إن هذا يرفعُ   فقيل    ،إلينا  حىت جلس    رجل    املسجد، فجاء  ا مع حذيفة يف  كنا جلوسً 
هللا صلى هللا عليه وسلم    رسول    عه: مسعتُ سمِّ أن يُ   إرادة    ،حذيفةُ   فقال    ،أشياء  إىل السلطانِّ 

 يقول: 
 ". اتقت    اجلنة   ال يدخل  "
 

 . بيان غلظ حترمي النميمة(، ابب 105كتاب اإلميان، رقم )
 
  .اإلفساد قصدِّ ب غريِّ الإىل  كالمِّ ال نقلُ وهو ام، ات: النم  القت  

معناه: إن   "ات قت   اجلنة   ًل يدخلُ "وقوله عليه السالم: : قال ابُن بط ال يف شرحهِّ على البخاري
املؤمنني ابخليار،    لعصاةِّ   وعيدهِّ   جممعون أن هللا تعاىل يف  السنةِّ   هللا عليه الوعيد؛ ألن أهل    أنفذ  

 .عفا عنهم وإن شاء   ، هبمعذَّ  إن شاء  
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دلـيل  على أنَّ النميمـة  من الكـبائر، وإكـا كـاـنت كـذـلك ملـا يرتتَـُّب  قـال القرط  يف )املفهم(: فـيه
 .عليها من املفاسدِّ والشرور

 
(7 ) 

 
 هللا صلى هللا عليه وسلم:  قال رسولُ عن أيب هريرة قال:  
ما مل يعمل،   حسنة، فأان أكتبها له حسنةً   عبدي أبن يعمل    ث  : إذا حتد  وجل    قال هللا عز  "

له ما مل   أبن يعمل    ث  أمثاهلا، وإذا حتد    فإذا عملها فأان أكتبها بعشر   سيئة، فأان أغفرها 
 ". يعملها، فإذا عملها فأان أكتبها له مبثلها 

 
 (، ابب إذا همَّ العبد حبسنة. 129كتاب اإلميان، رقم )

 
 ( ما ملخصه: جامع العلوم واحلكمقال ابن رجب يف )

 أنواع:  فهذه أربعةُ 
  إىل أضعافٍ   ،ضعف   أمثاهلا إىل سبعمئةِّ   احلسنة بعشرِّ   : عمُل احلسنات، فتضاعفُ األول  النوع  

تعاىل: }م ن     أمثاهلا ًلزم  لكل ِّ احلسنات، وقد دلَّ عليه قولهُ   بعشرِّ   احلسنةِّ   كثريٍة، فُمضاعفةُ 
ث اهلِّ ا{  ُر أ م  حل  س ن ةِّ فـ ل ُه ع ش   .[160]سورة األنعام: ج اء  ابِّ
}م ث ُل   تعاىل:  له، فدلَّ عليه قولهُ   هللا أن ُيضاعف    ملن شاء    وأما زايدُة املضاعفةِّ على العشرِّ 

هللاُ  الَّذِّين  يـُن فُِّقون  أ م و اهل ُ  بٍَّة و  ئ ُة ح  بـُل ٍة مِّ بٍَّة أ نـ بـ ت ت  س ب ع  س ن ابِّل  يفِّ ُكل ِّ ُسنـ  م  يفِّ س بِّيلِّ هللاِّ ك م ث لِّ ح 
ع  ع لِّيم {  هللاُ و اسِّ  ، فدلَّت هذه اآليُة على أن النفقة  [261  : البقرة]سورة ُيض اعُِّف لِّم ن  ي ش اءُ و 

 . ضعف  بسبعمئةِّ  هللا ُتضاعفُ  يف سبيلِّ 
مضاعفٍة، كما قال تعاىل: }و م ن    السي ِّئُة مبثلها مِّن غريِّ   السي ِّئات، فتكتبُ   : عملُ الثاين  النوع  

ثـ ل ه ا و ُهم  ًل يُظ ل ُمون {  لسَّي ِّئ ةِّ ف ال جُي ز ى إًِّلَّ مِّ  .[160]سورة األنعام: ج اء  ابِّ
 ... لكن السَّي ِّئة تعظُُم أحياانً بشرف الزَّمان، أو املكان
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  والظَّاهُر أن املراد  ابلتَّحدُّثِّ   . كاملة، وإن  مل يعملها  حسنةً   : اهلمُّ ابحلسنات، فتكتبُ الثالث  النوع  
فع لِّم  هللا    "، م ن همَّ حبسنٍة فلم يعملها"خرمي بن فاتك:    ويف حديثِّ . النفس، وهو اهلم    حديثُ 

، وهذا يدلُّ على أنَّ املراد  ابهلم ِّ هنا: هو  "حسنة   له  تبت  كُ "أنَّه قد أشعرها قلب ه، وح ر ص  عليها،  
ُخ من  العزُم املصم م الذي يُوج ُد معه احلرُص على العمل، ًل جمرَُّد اخل ط رةِّ اليت ختطر، ُث تنفسِّ

 غري عزٍم وًل تصميم. 
ي  قال أبو الدرداء: من أتى فر 

  تب  حىت  يصبح ، كُ   عيناهُ   مِّن اللَّيل، فغلبتهُ   اشه، وهو ينوي أن ُيصل ِّ
 له ما نوى.  

يل    وروي   عن سعيد بن املسيب قال: من همَّ بصالٍة، أو صيام، أو حجٍ ، أو عمرة، أو غزو، فحِّ
 هللا تعاىل ما نوى.  هُ بينه وبني  ذلك، بلَّغ  

ا ُتكت ُب حسنةً فإعمٍل هلا،    : اهلمُّ ابلسَّي ِّئات من غريِّ الرابع  النوع   أيب هريرة قال:   ويف حديثِّ   .هنَّ
ا تركها مِّن جرَّاي" ين: من أجلي. وهذا يدلُّ على أنَّ املراد  م ن  ق د ر  على ما همَّ به مِّن  يع  "، إكَّ

هلل تعاىل، وهذا ًل ر يب  يف أنَّه ُيكت ُب له بذلك حسنة؛ ألنَّ تركه للمعصية هبذا  املعصية، فرتكهُ 
 املقصد عمل  صاحل . 

هلم، فقد قيل: إنَّه يُعاق ُب  عملها خوفاً من املخلوقني، أو مراءاًة    فأمَّا إن همَّ مبعصية، ُث ترك  
هللا حمرَّم. وكذلك قصُد الر ِّايءِّ    خوفِّ املخلوقني على خوفِّ   على تركها هبذه النيَّة؛ ألنَّ تقدمي  

 ...ألجله، ُعوقِّب  على هذا الرتك للمخلوقني حمرَّم، فإذا اقرتن  به ترُك املعصيةِّ 
 وفيه تفاصيُل أخرى.. 

 
(8 ) 

 
 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  رسول   مسعتُ عن معقل بن يسار قال: 

 ".معهم اجلنة نصح، إال مل يدخل  هلم وي   د  ه  املسلمني، مث ال ي   يلي أمر    ما من أمرير "
 

 . استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار(، ابب 142كتاب اإلميان، رقم )
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  " هللا عليه اجلنة  م  حرَّ "صلى هللا عليه وسلم    فقولهُ   ،احلديث  أما فقهُ :  النووي رمحُه هللا  قال اإلمامُ 
   :مان يف نظائرهفيه التأويالن املتقد ِّ 

  .على املستحل   أنه حممول   :أحدمها
   .هنا املنع  ومعىن التحرميِّ  .عليه دخوهلا مع الفائزين السابقني م  حرَّ  : والثاين

ا  هللا تعاىل شيئً   هُ د  املسلمني ملن قلَّ   من غش ِّ   يف التحذيرِّ   بني ِّ    معناهُ   :هللا  رمحهُ قال القاضي عياض  
 ، عليه  فيما اؤمتن    فإذا خان    ،ملصلحتهم يف دينهم أو دنياهم  هُ ونصب    ،عليهم  واسرتعاهُ   ،من أمرهم
مبا    وإما ابلقيامِّ   ،هم من دينهم وأخذهم بههم ما يلزمُ تعريف    إما بتضييعهِّ   ،هد  فيما قلَّ   فلم ينصح  

 ُ   أو حتريفٍ   ،فيها   داخلةٍ   دخالِّ إل  متصد ِّ   عنها لكل ِّ   والذب ِّ   ،شرائعهم  من حفظِّ   ،عليه  يتعنيَّ
أو   ،عدوهم  حوزهتم وجماهدةِّ   محايةِّ   أو تركِّ   ، حقوقهم  أو تضييعِّ   ،حدودهم  أو إمهالِّ   ،ملعانيها 
  .همفقد غشَّ  ؛فيهم العدلِّ  سريةِّ  تركِّ 

  .عن اجلنة  املبعدةِّ   ،املوبقة  صلى هللا عليه وسلم على أن ذلك من الكبائرِّ   ه  وقد نبَّ   :قال القاضي
 .وهللا أعلم

 
(9 ) 

 
 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  رسول   : مسعتُ قالالنعمان بن بشري عن 
راتن، يغلي منهما  ج   قدميه   يف أمخص   ع  توض   رجلٌ ل   ،القيامة  يوم  عذاابً  النار   أهل    إن أهون  "

 ".هدماغ  
 

 . أهون أهل النار عذاابً (، ابب 213كتاب اإلميان، رقم )
 

ًل   ،ةوالشدَّ   يف الضعفِّ   العقوابتِّ   تفاوتِّ   بيانُ   يف احلديثِّ :  املشكاة  ه علىشرحقال الطي  يف  
 .دون بعض ب  معذَّ  أن بعًضا من الشخصِّ 

 الرسول صلى هللا عليه وسلم.، عمَّ وذهب كثري  من شر احِّ احلديثِّ إىل أن املقصود  أاب طالب
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  هللا عنه من أجلِّ   ف  على أن أاب طالب قد خفَّ   يدلُّ   ذا احلديثُ قال ابن هبرية يف اإلفصاح: ه
ابهلل أبقى عليه ابقي العذاب، وملا كان    هُ إًل أن شرك    ،صلى هللا عليه وسلم  عن الن  ِّ   مدافعتهِّ 

 . اًلنتفاع كلَّ   مل ينتفع   ،على فساد هُ أسُّ 
 ،أنه كان مع املصطفى صلى هللا عليه وسلم جبملته  ،هبما   انتعالهِّ   حكمةُ :  فيضاملناوي يف الوقال  

 ، عبداملطلب  هو على ملةِّ   :حىت قال عند املوت   ،عبداملطلب  ةِّ على ملَّ   ا لقدميهِّ لكنه كان مثبتً 
   .نيالضال ِّ  آابئهِّ  إايمها على ملةِّ  فقط لتثبيتهِّ  على قدميهِّ  العذابُ  ط  فسل ِّ 

يف   عليه؟ ومهما شككت    د  د ِّ فكيف من شُ   ،به  عليه واعتب    ف  ف ِّ إىل من خُ   ايل: انظر  قال الغز 
   .انتهى .ذلك به وقس   ،منها أصبعك   ب  فقر ِّ  ،النار عذابِّ  ةِّ شدَّ 
   .عن الكافر فُ ختف ِّ  إىل أن احلسناتِّ  ن ذهب  به م   ك  ومتسَّ 

  عنه مبا صنع    والتخفيفُ   ،أيب طالب خاص    خبُ   :أن يقول  ملقابلهِّ   وقال البيهقي: وملن ذهب  
  فإن حسناتهِّ   ، ًل أليب طالب  ، له يف نفسهوثواابً   ا لقلبهِّ صلى هللا عليه وسلم تطييبً   إىل الن  ِّ 

 ا.كافرً   مبوتهِّ  حبطت  أُ 
 

 الصالة
 

(10 ) 
 

 صلى هللا عليه وسلم تقول:  الن  ِّ  عائشة زوج   عن عمرة بنت عبدالرمحن، أهنا مسعت  
 نساءُ   عت  نِّ كما مُ   املسجد    ملنعهنَّ   ،النساءُ   هللا صلى هللا عليه وسلم رأى ما أحدث    لو أن رسول  
   .بين إسرائيل
 ؟  املسجد   عن  نِّ مُ  بين إسرائيل   لعمرة: أنساءُ  قال: فقلتُ 
 .قالت: نعم

 
 املساجد. (، ابب خروج النساء إىل 445كتاب الصالة، رقم )
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النساء:   )أحدث   يف  عياض  القاضي  املعلم(قال  حسنِّ :  إكمال  من    والزينةِّ   املالبسِّ   قيل: 
 والشمائلِّ   املروطِّ   أوًلً يف  الثياب، وإكا كنَّ   فيه من حسنِّ   سعن  ما اتَّ   والطيب، وقيل: حيتملُ 

 واألكسية.
 هللا عنها إىل أن الن َّ   عائشُة رضي    شريُ وفصَّل ُه ابن رجب يف )فتح الباري(، فكان مما قال: ت 

  فساد ، ُث يطرأُ   يف زمنهِّ   مل يكن    فيه حيثُ   صُ ما يرخَّ   ص يف بعضِّ صلَّى هللاُ عليهِّ وسلَّم  كان يرخ ِّ 
، بل هنى عنه؛ فإنه إكا  ةعلى الرخص  ملا استمرَّ   بعدهُ   ما حدث    بعده، فلو أدرك    وحيدثُ   الفسادُ 

 ..د.أيمُر ابلصالح، وينهى عن الفسا
 ُث أورد  أقوال  العلماءِّ يف خروجِّ النساءِّ إىل الصالةِّ يف املساجد.

 
(11 ) 

 
 : قال  يف مرضهِّ األخري  صلى هللا عليه وسلمهللا  أن رسول   ، رضي  هللا عنهما عن ابن عباس

،  وجل    عز    موا فيه الرب  فعظ     ا، فأما الركوع  ا أو ساجدً راكعً   أن أقرأ القرآن    يت  أال وإين ن  "
 ". لكم ستجاب  أن ي   نٌ م  فاجتهدوا يف الدعاء، فق   وأما السجود  

 
 قراءة القرآن يف الركوع والسجود.(، ابب النهي عن 479كتاب الصالة، رقم )

 
 قمن: جدير  وحقيق. 

  الركوعِّ   وإكا وظيفةُ   ،والسجود  يف الركوعِّ   القرآنِّ   عن قراءةِّ   فيه النهيُ ما موجزه:  النووي    قال اإلمامُ 
ومل    ،ره  كُ   الفاحتةِّ   غري    أو سجودٍ   فلو قرأ يف ركوعٍ   ،والدعاء  التسبيحُ   السجودِّ   ووظيفةُ   ،التسبيح
 للسهوِّ   ا يسجدُ ا أو سهوً قرأ عمدً   وسواء  ..  ففيه وجهان ألصحابنا  الفاحتة    وإن قرأ  ه،  صالت  تبطل  

  .هللا تعاىل رمحهُ  عند الشافعي ِّ 
وسلم  وقولهُ  عليه  هللا  الركوعُ "  :صلى  الرب  فعظ ِّ   فأما  فيه  .  دوهوجم ِّ   هوهُ ونز ِّ   حوهُ سب ِّ   :أي  "موا 

  ويكررُ   ،"األعلى  سبحان ريب  "  ويف سجودهِّ   "، العظيم  سبحان ريب  "   يف ركوعهِّ ويستحبُّ قولُه  
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مسلم   هللا عنه ذكرهُ  رضي    علي    يف حديثِّ   إليه ما جاء    ويضمُّ   ،مرات   منهما ثالث    واحدةٍ   كلَّ 
   .إىل آخره "سجدتُ  اللهم لك  " "،ركعتُ  اللهم لك  " :بعد هذا

  أن جيمع    فيستحبُّ   ،يف السجود  على الدعاءِّ   فيه احلثُّ   ": وأما السجوُد فاجتهدوا يف الدعاء"
 . والتسبيح بني الدعاءِّ  يف سجودهِّ 

 
(12 ) 

 
 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:   رسول   مسعتُ  رضي  هللا عنه قال:عثمان بن عفان عن 
فكأمنا    يف جاعةر   ى الصبح  الليل، ومن صل    نصف    فكأمنا قام    يف جاعةر   ى العشاء  ن صل  م  "

 ". كله  ى الليل  صل  
 

 (، ابب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعة. 656كتاب املساجد، رقم )
 

 اته، فال يؤثرمها إًل كلُّ ولذ    النومِّ   تركِّ ا ابلذكر ملا فيهما من  ص  خُ :  شرح املشكاةقال الطي  يف  
و ط م عاً }  :تقي    خملصٍ  ُم  خ و فاً  ر هبَّ ُعون   ي د  عِّ  ال م ض اجِّ ع نِّ  ُجُنوهُبُم   السجدة:  تـ ت ج اىفى  { ]سورة 
 اهلجود. أوقاتِّ  سائرِّ  ما إىلى ثواهبُ سر    ،النوم ىفيهما عل  والتهجد   ا آثروا السهر  فلم   ،[16

يف   ألن هذا تشبيه    ؛هكلَّ   الليل    من قام    ثواب   ثوابهُ   منه أن يبلغ    ًل يلزمُ فيض:  وقال املناوي يف ال
  ولو كان قدرُ   ،أحكامه  جبميعِّ   أخذهُ   ابلشيءِّ   الشيءِّ   من تشبيهِّ   وًل يلزمُ   ،الثواب   مقدارِّ   مطلقِّ 
يكن    سواءً   الثوابِّ  العشاءِّ   مل  قيامِّ   منفعة    مجاعةً   والفجرِّ   ملصلي   ذكرهُ   .التعب  غريُ   الليلِّ   يف 

 البيضاوي. 
 

(13 ) 
 

 صلى هللا عليه وسلم قال:   عن أيب هريرة، عن الن  ِّ 
 ". إال املكتوبة فال صالة   الصالة    قيمت  إذا أ  "
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 بعد شروع املؤذن.(، ابب كراهة الشروع يف انفلة 710كتاب صالة املسافرين، رقم )

 
  ، الصالة  بعد إقامةِّ   انفلةٍ   عن افتتاحِّ   الصريحُ   فيه النهيُ :  على مسلميف شرحهِّ  النووي  قال اإلمام  

  ، الشافعي واجلمهور   وهذا مذهبُ   .أو غريها  ،والعصر  والظهرِّ   الصبحِّ   ةِّ كسنَّ   كانت راتبةً   سواء  
 ، يف املسجد  صالمها بعد اإلقامةِّ   الصبحِّ   صلى ركعيت سنةِّ   إذا مل يكن    : وقال أبو حنيفة وأصحابه

 .. الثانية الركعةِّ  فوت   ما مل خيش  
 

(14 ) 
 

 هللا صلى هللا عليه وسلم:   عن أيب سعيد، وأيب هريرة، قاًل: قال رسولُ 
الدنيا، فيقول: هل من   إىل السماء    نزل    األول    الليل    ثلث    حىت إذا ذهب    ، له  إن هللا مي  "

 ". الفجر ر؟ هل من اتئب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حىت ينفجر  مستغف  
 

 (، ابب الرتغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل.171)كتاب صالة املسافرين، رقم 
 

  احلرصِّ   شديد    أن يكون    هذا احلديثِّ   عند مساعِّ   نبغي لإلنسانِّ قال ابن هبرية يف اإلفصاح: ي
 للدعاء. اإلجابةِّ  أوقاتِّ  على اغتنامِّ 

 السنةِّ   أهلِّ   الصفات، وأن مذهب    وما جيري جمراه من أحاديثِّ   قولنا يف هذا احلديثِّ   م  تقد  قال:
عليه ما    ًل جيوزُ   أن هللا سبحانهُ   كما جاء، مع العلمِّ   رَّ يف أتويله، وأن ميُ   القولِّ   تركُ   األمةِّ   وفقهاءِّ 
  هذه األحاديثُ   البصري، وإكا جاءت    شيء، وهو السميعُ   على األجسام، وأنه ليس كمثلهِّ   جيوزُ 

 لفوائد.
  الدنيا، وأنه يبسطُ   إىل السماءِّ   ليلةٍ   كلَّ   أن هللا تعاىل ينزلُ   ،هذا احلديث  إذا مسع    فإن اإلنسان  

  .مضجعه]يف[  املؤمنُ  مل يطمئنَّ  ،واستغفاره إىل سؤالهِّ  هُ يديه، ويدعو عباد  
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يف    اللطيف، متجاوزة    يف بيانِّ   ها متناهية  هللا صلى هللا عليه وسلم كلُّ   اليت ذكرها رسولُ   واأللفاظُ 
 الراغبني يف السؤال. ،على العبادة العباد   اآلدميني، وذلك حيثُّ  رِّ قد   حدَّ  الرفقِّ 

  عبادةِّ   وزمنُ   ،الرمحة   لنفحاتِّ   التعرضِّ   ألنه وقتُ   الليلِّ   خرُ آ   صَّ خُ وقال املناوي يف فيض القدير:  
ما  سيَّ   ،صعب  ةِّ والدع    اللذةِّ   ومفارقةُ   ،به  والتذاذٍ   ،نوم  واستغراقِّ   ،غفلة  وألنه وقتُ   ،صنياملخل  
  رغبتهِّ   وصحةِّ   ،نيته  على خلوصِّ   دلَّ   ،إليه فيه  والتضرع    ،ملناجاته  القيام    فمن آثر    ،الرفاهية  ألهلِّ 

   .ناالرمح اإلهلي ِّ  لِّ ابلتنزُّ  ذلك الوقتُ  صَّ فلذلك خُ  ،فيما عند ربه
 .يف الداعي أو الدعاء خلللٍ  يف البعضِّ  وختلفهُ  ،جماب  األخريِّ  يف الثلثِّ  وفيه أن الدعاء  

 
(15 ) 

 
  على أعوادِّ   هللا صلى هللا عليه وسلم يقولُ   أهنما مسعا رسول  ،  هريرة  عبدهللا بن عمر وأيب  عن

 منبه:  
 ". من الغافلني  ن  هللا على قلوهبم، مث ليكون    من  خت  عات، أو لي  هم اجلم  ع  د  عن و    أقوامٌ   نتهني  لي  "
 

 . التغليظ يف ترك اجلمعة(، ابب 865، رقم )اجلمعةكتاب 
 

أي:    ،عِّهم اجلمعات و د  ( خمتصرًا:  املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلمقال القرط  يف )
 تركهم.  

 اجلمعةِّ   يف وجوبِّ   واضحة    ة  من الغافلني: حجَّ   هللا على قلوهبم، ُث ليكونُنَّ   وقوله: أو ليختمنَّ 
 وفرضيتها.  
   .والقسوة  واجلفاءِّ   هللا تعاىل يف قلوهبم من اجلهلِّ   عما خيلقهُ   عبارة     احلقيقةِّ وهو يف  .واخلتم: الطبع
 هلا مع إمهاًًل   اجلمعة    من ترك    إىل حتذيرِّ   فيه إشارة  رًا:  مؤكًدا وحمذ ِّ   هبرية يف اإلفصاحِّ   وقال ابنُ 
مما هو    ما هو أشدُّ   اجلمعةِّ   وجوب    ملن ًل يعتقدُ   إًل أن فيه من التحذيرِّ   ،وجوهبا عليه  اعتقادِّ 

اعتقادِّ  اجلمعة    وجوهبا، وهو كلُّ   ملن يرتكها مع  أهنا ًل جتبُ معتقدً   من ًل يصلي  عليه من   ا 
 على مستحيل.  يعلقونهُ  بتأويلٍ  ،الرافضة
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  اخلتمُ   :اآلخرة، ومها  به عقوبتان يف الدنيا، مع عذابِّ   يتعلقُ   اجلمعةِّ   يف تركِّ   وفيه: أن هذا الذنب  
 الغفلة.  على القلب، ُث غمورُ 

  .ذلك  على قوةِّ  املؤكدين، دليل   ابلالم والنونِّ  ،"نَّ ليكونُ "وقوله: 
 

 اجلنائز 
 

(16 ) 
 
 بن أيب طالب يقولُ   عليَّ   أنه مسع    ،انفع بن جبري، أن مسعود بن احلكم األنصاري أخبه  عن

   :اجلنائز  يف شأنِّ 
 . هللا صلى هللا عليه وسلم قام، مث قعد رسول   إن  

 . اجلنازة عتِّ ضِّ حىت وُ  بذلك ألن انفع بن جبري رأى واقد بن عمرو قام   ث  وإكا حدَّ 
 

 (، ابب نسخ القيام للجنازة.962كتاب اجلنائز، رقم )
 

 والسلفِّ   من الصحابةِّ   عن مجاعةٍ   كر  ذُ :  إكمال املعلم بفوائد مسلم( قال القاضي عياض يف )
 ملن مرت    القيامِّ   إكا هو يف  من السلف: إن النسخ    هلا، وقال مجاعة    القيامِّ   يف   ابألحاديثِّ   األخذُ 

وأمحد وإسحاق وحممد بن احلسن.   ياألوزاع  توضع، وهو قولُ   حىت  به، فأما من تبعها فال جيلسُ 
  به، ولقيامِّ   ملن رآها ومرت    اجلنازةِّ   يف  قيامٍ   لكل ِّ   نسخ    القعودِّ   يف  العلم: ما جاء    من أهلِّ   وقال قوم  

 دفن.على قبها حىت تُ  م ن  تبعها حىت توضع، وللقيامِّ 
هبذه   للجنازةِّ  القيامِّ  عى نسخ  من ادَّ  استدلَّ )الكوكب الوهاج( بقوله:   صاحبُ   اخلالف  خلص  و 

املدع  وًل مطابقة    ،الرواية إكا هو نسخُ   ،والدليل  ىبني  املدعى    ، اجلنازة   عند رؤيةِّ   القيامِّ   فإن 
 اهـ.  .يف القب حىت توضع   عن األعناقِّ  بعد الوضعِّ  القيامِّ  ملنعِّ   الدليلِّ  وسياقُ 

صلى هللا تعاىل عليه وعلى آله    أبن الن َّ   واحتجَّ   ،مل يقم  وإن شاء    ،قام  إن شاء    :وقال أمحد
 )املنهل الذب املورود(.  ُث قعد. وسلم قام  
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 عند رؤيةِّ   على غفلتهِّ  أًل يسـتمرَّ اإلنسـانُ  من هذا احلديثِّ  واملقصـودُ (:  املفهمقال القرط  يف )
  على غفلتهِّ كان هذا دلياًل   ُث متادى على ما كان عليه من الشــــــــــغلِّ   امليت، فإنه إذا رأى امليت  

امليت   تعظيًما ألمرِّ  ؛ويقوم  ليه من الشـغلِّ ما كان ع أن يرتك    الشـرعُ  املوت، فأمر    أبمرِّ   وتسـاهلهِّ 
  :الذم ِّي يف امليتِّ  وغريه، ولذلك قال   املســلمُ  واســتشــعارًا به، وعلى هذا فيســتوي يف ذلك امليتُ 

 نفًسا قُبِّض ت؟ اجلنازةُ  ؟ معناه: أليستِّ "نفًسا أليست  "
 

 الزكاة 
 

(17 ) 
 
 عبدهللا بن أيب أوىف قال:   عن

  فأاتهُ   ".عليهم  صل     اللهم  " بصدقتهم قال:    قوم    هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أاتهُ   كان رسولُ 
 ".أيب أوف  على آل   صل    اللهم  "فقال:  أيب أبو أوىف بصدقتهِّ 

 
 (، ابب الدعاء ملن أتى بصدقة.1078كتاب الزكاة، رقم )

 
و ص لِّ   : }وجل    هللا عزَّ   لقولِّ   امتثال    -  وهو الصالةُ   -  هذا الدعاءُ هللا:   رمحهُ   النووي  قال اإلمامُ 

  الزكاةِّ  لدافعِّ  كافة أن الدعاء    العلماءِّ  ومذهبُ  ومذهبنا املشهورُ [، 103 التوبة: سورة ]{ ع ل ي هِّم  
ومل    الزكاةِّ   ألخذِّ   هُ ا وغري  معاذً   صلى هللا عليه وسلم بعث    ألن الن َّ ؛  ليس بواجب   مستحبة    سنة  

  هُ وجعل    ،هللا فيما أعطيت  آجرك    :أن يقول  الدعاءِّ   يف صفةِّ   شافعيُّ ال  واستحبَّ .  أيمرهم ابلدعاء
  مجهورُ   هُ فكره    ،على فالن  اللهم صل ِّ   :الساعي   وأما قولُ   .فيما أبقيت  لك    وابرك    ،اطهورً   لك  

و ا  وهو مذهبُ   ، أصحابنا السلف  بن عيينة ومجاعةٍ ابن عباس ومالك  من    مجاعة    وقال    ،من 
إًل    األنبياءِّ   ى على غريِّ ًل يصلَّ   : قال أصحابنا  . هلذا احلديث  ؛ذلك بال كراهة  جيوزُ :  العلماء
 .)ابختصار(  .. عليهم  هللا وسالمهُ   صالةُ   ابألنبياءِّ   خمصوصة    السلفِّ   يف لسانِّ   ألن الصالة    ؛اتبعً 
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 البيوع 
 

(18 ) 
 

 صلى هللا عليه وسلم قال:  عن حكيم بن حزام، عن الن  ِّ 
 ت  ق  ما حم   اب وكت  كذ    هما، وإن  هلما يف بيع    نا بورك  قا وبي  صد    قا، فإن  ما مل يتفر    عان ابخليار  البي   "

 ". همابيع   بركة  
 

 لبيان. ا الصدق يف البيع و (، ابب 1532كتاب البيوع، رقم )
 
 وكاؤه.  زايدتهُ بركته، وهي   بيعهما: ذهبت   قت بركةُ حمُ 

  ، بركته   حق  فم    يف ذلك العقدِّ   وقع    والكذبِّ   التدليسِّ   وأن شؤم    ،على ظاهره  أن يكون    حيتملُ 
   .امأزورً  ا والكاذبُ مأجورً  وإن كان الصادقُ 

   .أيب مجرة  بنُ   هُ ح  ورجَّ   ،اآلخر  دون    والعيبُ   منه التدليسُ   ا مبن وقع  ذلك خمتص    أن يكون    وحيتملُ 
 لذهابِّ   وأنه سبب    ،على منعه  واحلثُّ   الكذبِّ   وذمُّ   ،عليه  واحلثُّ   الصدقِّ   فضلُ   ويف احلديثِّ 

 )فتح الباري ًلبن حجر(.   .ي الدنيا واآلخرة خري   لُ حيص ِّ  اآلخرةِّ  وأن عمل   ،البكة
 

 اهلبة
 

(19 ) 
 

 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  رسول   ل: مسعتُ قاابن عباس عن 
 ". هأ  يق    قيء، مث أيكل  ي   الكلب   يف صدقته، كمثل   بصدقة، مث يعود   ق  الذي يتصد   إمنا مثل  "
 

 (، ابب حترمي الرجوع يف الصدقة واهلبة بعد القبض. 1622كتاب اهلبات، رقم )
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املؤمنني أن    كما قال البيضاوي: ًل ينبغي لنا معشر    املعىن:  (إرشاد الساري)  يفالقسطالن  قال  

 يف أحواهلا.   احليواانتِّ  يشاهبنا فيها أخسُّ  ذميمةٍ  بصفةٍ  نت صف  
ًل تعودوا  :  مما لو قال مثالً   على التحرميِّ   وأدلُّ   ،عن ذلك   يف الزجرِّ   قال يف الفتح: ولعل هذا أبلغُ 

 يف اهلبة.  
على    وهو حممول  .  بعد إقباضهما  والصدقةِّ   يف اهلبةِّ   الرجوعِّ   يف حترميِّ   ظاهر    قال النووي: هذا املثلُ 

  مذهبُ   النعمان، وهذا  به يف حديثِّ   ح  كما صرَّ   ،ولده  وولدِّ   لولدهِّ   ًل ما وهب    ،األجن   هبةِّ 
  الكلبِّ   ألن فعل    ؛وًل حيرم  البابِّ   فيها حلديثِّ   الرجوعُ   ومالك، وقال احلنفية: يكرهُ   الشافعي ِّ 
  لقولهِّ  ؛حاكم  أو حبكمِّ  ،برتاضيهما  ألجن  ٍ  فيما يهبهُ  الرجوعُ  فيجوزُ   ،ًل ابحلرمة ابلقبحِّ  فُ يوص  
 عنها.  ض  ما مل يعوَّ  : منها" أي  ب  ث  ما مل يُـ  هببتهِّ  أحقُّ  والسالم: "الواهبُ  الصالةُ  عليه
 

 األشربة
 

(20 ) 
 

 سر قال: عن عبدهللا بن بُ 
منها، ُث    ة، فأكل  ب  ط  ا وو  بنا إليه طعامً هللا صلى هللا عليه وسلم على أيب، قال: فقرَّ   رسولُ   نزل  
   .والوسطى ابة  السب   يه، وجيمعُ لقي النوى بني إصبع  ويُ  فكان أيكلهُ  ،بتمر يت  أُ 

   .الذي عن ميينه  هُ فشربه، ُث انول   بشرابٍ  يت  ُث أُ 
   .هللا لنا  ادعُ  :تهدابَّ  بلجامِّ  وأخذ   ،أيب قال: فقال  
 ". وارمحهم ، هلم هم، واغفر  هلم فيما رزقت   ابرك   اللهم  "فقال: 

 
استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء  ابب  (،  2042كتاب األشربة، رقم )

 . وإجابته لذلك  ،الضيف ألهل الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصاحل
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 .والسمن املدقوق   ط  قِّ واأل   البنَّ  التمر   جيمعُ  ، احليس :الوطبة
ملا فيه من   ؛عن ذلك   لنهيهِّ   التمرِّ   يف  لقهِّ فيه أنه مل يُ يف )إكمال املعلم(:    عياض  قال القاضي

   .ة فيه، وهذه سنَّ  حُ طر  مما يُ  بغريهِّ  للطعام، وخلطهِّ  إفسادٍ 
 واملروءة.  اسات، وهذا من األدبِّ فيه الكن    هُ نظافت    فيزيل    املنزلِّ   ويف  ن حولهِّ النوى مِّ   لقِّ وفيه أنه مل يُ 

  والرمحة، دعاء    ابملغفرةِّ   اآلخرةِّ   ويف  الرزقِّ   يف   هلم أخذاً ابلبكةِّ   عليه وسلمصلَّى هللا    الن  ِّ   دعاءِّ   ويف
   .الدنيا واآلخرة  ملصاحلِّ  جامع  

 . )خمتصرًا(. الدعاء الفاضل   الرجل   الناسِّ  للمضيف، وسؤالُ  الضيفِّ  وفيه دعاءُ 
 

(21 ) 
 

 عن أنس قال: 
وهو    مه  قس  صلى هللا عليه وسلم ي    النبُّ   هللا صلى هللا عليه وسلم بتمر، فجعل    رسول    يت  أ  

 . ا حثيثً : أكاًل زهري ويف روايةِّ  .ا ذريعً منه أكاًل  ز، أيكل  ف  حمت  
 

 وصفة قعوده. (، ابب استحباب تواضع اآلكل2044كتاب األشربة، رقم )
 

  .يف جلوسه متمكنٍ   غريُ  ،مستوفز  ،مستعجل :حمتفز
   . لذلك أهاًل  على من يراهُ  قهُ أي يفرَّ  :يقسمهفجعل  الن ُّ صلى هللا عليه وسلم 

 . .بتفريقه وتبع   ،هللا صلى هللا عليه وسلم كان لرسولِّ   وهذا التمرُ 
 ،آخر  لشغلٍ   ًلستيفازهِّ   ؛ صلى هللا عليه وسلممستعجاًل   :أي  ،مها مبعىن  :اا وحثيثً ذريعً   أكاًل 
. يف ذلك الشغل  ُث يذهب    ،اجلوعة  منه ويردَّ   هُ حاجت    ليقضي    وكان استعجالهُ   .يف األكل  فأسرع  

   صار(.ت)شرح النووي على مسلم، ابخ
 أي: مستعجاًل.   ،أي: كثريًا. وحثيثًا ،أكاًل ذريًعاوقال القرط  يف )املفهم(: 
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أكل،   ؛ فإذا احتاج إىل اإلكثارِّ أكاًل ًل تصنُّع فيه، وًل رايء، وًل كب  وحاصلهما: أنَّه كان أيكلُ 
صلى   .مستحسن  شيًئا غري    عن أدب، وًل يفعلُ   أمر  استعجل، لكنه ما كان خيرجُ   هُ وإذا حفز  

 هللا عليه وسلم. 
 

 الضرب والوسم يف الوجه
 

(22 ) 
 

 عن جابر قال:  
 .يف الوجه يف الوجه، وعن الوسم   هللا صلى هللا عليه وسلم عن الضرب    نى رسول  

 
 (، ابب النهي عن ضرب احليوان يف وجهه وومسه فيه. 2116) كتاب اللباس والزينة، رقم 

 
، أشد    إًل أنه يف اآلدمي ِّ   ،وغريه  من اآلدمي ِّ   ،احملرتم  احليوانِّ   السنوسي: هنى عنه يف كل ِّ   قال

  مع ما فيه من إهانةِّ   ،ورمبا آذى البصر  ، فيه يشينه  أثرٍ   وأقلُّ   ،احملاسن  ألنه جممعُ   الوجه    وخصَّ 
حىت يف    عن ضربهِّ   النهيُ   وظاهرهُ   .أابهم عليها  وخلق    هللا تعاىل هبا بين آدم    م  اليت كرَّ   الصورةِّ 

 اهـ.  .قد يرى اسرتقاقه ألن اإلمام   ؛فيه يضرب   ًل  أ غريهُ   إذا أمكن  وىل  القتال، واأل  
 على احرتامِّ   فيه يدلُّ   وعن الوسمِّ   يف الوجهِّ   صلى هللا عليه وسلم عن الضربِّ   قال القرط : وهنيهُ 

  وغريهُ   ،اإلنسان  يف خلقةِّ   وذلك ألنه األصلُ   ،الظاهرة  األعضاءِّ   على سائرِّ   وتشريفهِّ   هذا العضوِّ 
  بني األنواعِّ   املشرتكةُ   هبا اإلدراكاتُ   اليت حتصلُ   للحواس ِّ   ألنه اجلامعُ   ؛له  خادم    من األعضاءِّ 

  الروحِّ   وألنه مدخلُ   ،والقصد  والتحدثِّ   واملقابلةِّ   يف الشخوصِّ   األعضاءِّ   وألنه أولُ   ،املختلفة
انطقه، وملا كان    وغريِّ   انطقهِّ   ،هكل ِّ   احليوانِّ   وألن به قوام    ،سنواحلُ   اجلمالِّ   وألنه مقرُّ   ،وخمرجه

 . وًل تشويه وًل تقبيحٍ   ، له إبهانة ض  وهنى أن يتعرَّ   ،الشرع هُ احرتم   هبذه املثابةِّ 
 فُ عر  يُ   بعالمةٍ   هُ إذا أعلم    سمهُ ي    الشيء    وسم    :يقال  ،العالمة  ابلنار، وأصلهُ   واحلرقُ   الكيُّ   :والوسم
 .(للهرري . )خمتصرًا من الكوكب الوهاجالعالمة : أي ، ومنه السيماء ،هبا
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 إقامة اإلنسان من موضعه 

 
(23 ) 

 
 صلى هللا عليه وسلم قال:   عن ابن عمر، عن الن  ِّ 

 ". عواحوا وتوس  ولكن تفس   ، فيه مث يلس   ه  د  قع  من م   الرجل   الرجل    ال يقيم  "
 

 موضعه املباح الذي سبق إليه. (، ابب حترمي إقامة اإلنسان من 2177كتاب السالم، رقم )
 

 املسلمِّ   حق ِّ   استنقاصِّ   يف هذا النهي منعُ   احلكمةُ نقل ابن حجر يف الفتح عن ابن أيب مجرة قوله:  
  ،هم سواءكلُّ   يف املباحِّ   ا فالناسُ وأيضً   ،املقتضي للمواددة  على التواضعِّ   واحلثُّ   ،املقتضي للضغائن

  والغصبُ   ،غصب  فهو  حق ٍ   منه بغريِّ   ا فأخذ  شيئً   ومن استحقَّ   ،هاستحقَّ   إىل شيءٍ   فمن سبق  
  .التحرمي على سبيلِّ  وبعضهُ  ،الكراهة ذلك على سبيلِّ  بعضُ  فعلى هذا قد يكونُ  .حرام
يتوسَّ   فمعىن األولِّ   ،"عواحوا وتوسَّ تفسَّ "  :فأما قوله  :قال بينهمأن  الثان أن   ،عوا فيما  ومعىن 
 اهـ. .للداخل جملس   من اجلمعِّ  حىت يفضل   هم إىل بعضٍ بعضُ  ينضمَّ 
 ت، ذكرها ابن رجب يف فتح الباري. املوضوع تفريعات واستثناءاويف 
 

 طب  نبوي 
 

(24 ) 
 

  :عن عثمان بن أيب العاص الثقفي
 له رسولُ   فقال    ،منذ أسلم  يف جسدهِّ   ا جيدهُ أنه شكا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجعً 

 هللا صلى هللا عليه وسلم:  
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ابهلل    أعوذ    :مرات  سبع    ، وقل  ثالثً   ،هللا  ابسم    :من جسدك، وقل  على الذي أتمل     يدك    ضع  "
 ". وأحاذر ما أجد   من شر    وقدرته  

 
 .استحباب وضع يده على موضع األمل مع الدعاء(، ابب 2202كتاب السالم، رقم )

 
 يف املستقبلِّ   حصولهُ   هو فيه، ومما يتوقعُ   ومكروهٍ   من وجعٍ   تعوذ  قال الطي  يف شرح املشكاة:  

 .وفعن خم   هو اًلحرتازُ  فإن احلذر   ،واخلوف من احلزنِّ 
  ، إليه  والتفويضِّ   ،هللا  ملا فيه من ذكرِّ   ؛اإلهلي  من الطب ِّ   هذا العالجُ وقال املناوي يف الفيض:  

  . املادة  إخراجِّ   ًلستقصاءِّ   الطبيعي ِّ   الدواءِّ   كتكرارِّ   ،وأبلغ  أجنع    يكونُ   وتكرارهُ   .تهبعزَّ   واًلستعاذةِّ 
 .لغريها ًل توجدُ  خاصية   ويف السبعِّ 

 
(25 ) 

 
 عن أيب سعيد اخلدري قال: 

   .بطنه صلى هللا عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق    إىل الن  ِّ  رجل   جاء  
 ."عساًل  اسقه  " :هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسولُ 

   .اإًل استطالقً   فلم يزدهُ عساًل  فقال: إن سقيتهُ  هُ فسقاه، ُث جاء   
   ."عساًل  اسقه  "فقال:  الرابعة   مرات، ُث جاء   فقال له ثالث  

   .اإًل استطالقً  هُ فلم يزد   فقال: لقد سقيتهُ 
   ". أخيك بطن   ب  هللا، وكذ   صدق  "هللا صلى هللا عليه وسلم:  فقال رسولُ 

 . فبأ ،فسقاه
 

 (، ابب التداوي بسقي العسل. 2217كتاب السالم، رقم )
 

 استطالُق البطنِّ هو اإلسهال.
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  وكذب    ،مسعي  اخلطأ يف كالمها، يقول: كذب    موضع    الكذب    تضعُ   أخيك: العربُ   بطنُ   كذب  
صلى هللا عليه   الن  ِّ   من هذا قولُ ... و به  ومل حيط    ، وما مسع  ىما رأ  ومل يدرك    زلَّ   :بصري، أي
  بطنُ   للناس، وكذب    شفاء    أبن العسل    هللا يف قولهِّ   صدق    :يعين  "،أخيك  بطنُ   كذب  "وسلم:  
 (.شرح املشكاة للطي ) ابلعسل. له الشفاءُ  مل حيصل   حيثُ  أخيك  

 الطب النبوي،   ا وصف  هلم منوقد فصَّل  القاضي عياض أسباب  عدمِّ شفاءِّ بعضِّ املرضى مم
 يف )إكمال املعلم(، عند شرحِّ احلديث.

ف اء  لِّلنَّاسِّ }اآلية    :العلماء  قال بعضُ قال اإلمام النووي:   على [  69{ ]سورة النحل:  فِّيهِّ شِّ
بعضِّ   شفاء    :أي  ،اخلصوص داءُ   ،الناس  ولبعضِّ   ،األدواء  من  املبطونِّ   وكان  يشف    هذا  ى مما 
صلى هللا عليه وسلم   الن ُّ   ولكن علم    ،داء  من كل ِّ   أبنه شفاء    تصريح    وليس يف اآليةِّ   ،ابلعسل
 .وهللا أعلم .ى ابلعسلمما يشف   هذا الرجلِّ  أن داء  

قد  و   . عنه  بل زلَّ   ، الشفاء  لقبولِّ   مل يصلح    : أي  ، بطنه  معىن كذب  ومما قال ُه ابن حجر يف الفتح:  
 والغذاءِّ   والزمانِّ   والعادةِّ   السن ِّ   ابختالفِّ   عالجهُ   خيتلفُ   الواحد    على أن املرض    األطباءُ   اتفق  

 ... من أنواع حيدثُ  وعلى أن اإلسهال   ،الطبيعة وقوةِّ  والتدبريِّ  املألوفِّ 
إن    ،الداء  حبسبِّ   وكمية    له مقدار    أن يكون    جيبُ   ألن الدواء    مرةٍ   يف أولِّ   وإكا مل يفدهُ قال:  
  منه أوًًل   فكأنه شرب    ، آخرا  ضررً   وأحدث    القوة    هىأو   هُ وإن جاوز    ، ابلكلية  عنه مل يدفعهُ   قصر  
  برأ   الداءِّ  مادةِّ  حبسبِّ  الشرابتُ  فلما تكررتِّ  ، سقيه مبعاودةِّ  فأمرهُ  ،الداء  ا ًل يفي مبقاومةِّ مقدارً 
   .هللا تعاىل إبذنِّ 

  وأن بقاء    ،انفع  إىل أن هذا الدواء    إشارة    "أخيك    بطنُ   وكذبُ "صلى هللا عليه وسلم    ويف قولهِّ 
 شربِّ   مبعاودةِّ   فمن ُث أمرهُ   ،الفاسدة  املادةِّ   ولكن لكثرةِّ   ،يف نفسه  الدواءِّ   ليس لقصورِّ   الداءِّ 
 . هللا  إبذنِّ  وبرأ   ،فكان كذلك  ،ًلستفراغها العسلِّ 
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 كراهة رد  الطيب 
 

(26 ) 
 

 هللا صلى هللا عليه وسلم:   عن أيب هريرة قال: قال رسولُ 
 ". الريح  ب  طي    ، لاحملم   فإنه خفيف  ه، فال يردُّ   عليه رحيانٌ  ض  ر  من ع  "
 

.. وكراهة رد الرحيان  استعمال املسك (، ابب  2253، رقم )األدب من األلفاظ وغريهاكتاب  
 .والطيب

 
 . برفع الدال على الفصيح املشهور  :هفال يردُّ 
 .ليس بثقيل ،احلمل خفيفُ  :أي  ،املراد به احلمل احملمِّل:
  املرادُ   عندي أن يكون    وحيتملُ :  قال القاضي عياض  . الريح  طيبِّ   مشمومٍ   نبتٍ   هو كلُّ :  الرحيان

 شرح النووي على مسلم ابختصار(. املفردات من   تفسري) .هكلَّ   به يف هذا احلديث الطيب  
ظهري يف  

ُ
وًل تردُّوه، كيال    ،فاقبلوه  املنَّةِّ   يعين إذا أعطاكم أحد  شيًئا خفيف  :  ()املفاتيح قال امل
 . لقلبه، وليس عليكم به منة م ط يبةً  ى املعطي، فإن يف قبولهِّ يتأذَّ 

 .إًل لعذر ،عليه رض  ملن عُ  الرحيانِّ  رد ِّ  كراهةُ   يف هذا احلديثِّ قال اإلماُم النووي رمحُه هللا: 
 

 من فضائله عليه الصالة والسالم 
 

(27 ) 
 

 هللا صلى هللا عليه وسلم:  هريرة، قال: قال رسولُ  عن أيب
 ".عمشف   وأول   ،عنه القرب، وأول شافع من ينشقُّ  القيامة، وأول   يوم   آدم   ولد   أان سيد  "
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 .صلى هللا عليه وسلم على مجيع اخلالئق (، ابب تفضيل نبينا2278كتاب الفضائل، رقم )
 

وقال   .يف اخلري  هُ قوم    هو الذي يفوقُ   السيدُ قال اهلروي:    :على مسلم  هشرحقال النووي يف  
يُ غريه:   الذي  النوائبِّ   عُ فز  هو  يف  مكارههم  لُ ويتحمَّ   ،أبمرهم  فيقومُ   ،والشدائد  إليه   ،عنهم 

   .عنهم فعهادوي
هم يف الدنيا  مع أنه صلى هللا عليه وسلم سيدُ   ، "القيامة  يوم  "  :صلى هللا عليه وسلم  وأما قولهُ 
 وًل معاند    منازع  لكل ِّ أحد، وًل يبقى    سؤددهُ   ي ظهرُ   القيامةِّ   يومِّ فسبُب التقييدِّ أن يف    ،واآلخرة
من    قريب    هذا التقييدُ و   .املشركني  وزعماءُ   الكفارِّ   فيها ملوكُ   هُ فقد انزع    ،الدنيا  خبالفِّ   ،وحنوه

دِّ ال ق هَّارِّ م نِّ ال ُمل ُك ال يـ و م  َّللَِِّّّ  لِّ تعاىل: }  معىن قولهِّ  له   مع أن امللك    ،[16]سورة غافر:    {ال و احِّ
  كلُّ   فانقطع    ،إليه جمازاً   ضافُ أو من يُ   ،عي امللك ذلك، لكن كان يف الدنيا من يدَّ   قبل  سبحانُه  

 ذلك يف اآلخرة.
يف   بنفي الفخرِّ   ح  بل صرَّ   ،افخرً   مل يقلهُ   "،آدم  ولدِّ   أان سيدُ "  :صلى هللا عليه وسلم  وقولهُ   قال:
   :لوجهني  هُ وإكا قال   ".وًل فخر آدم   ولدِّ  أان سيدُ "املشهور  يف احلديثِّ  (،مسلم) غريِّ 

   [.11{ ]سورة الضحى: و أ مَّا بِّنِّع م ةِّ ر بِّ ك  ف ح دِّ ث  } : تعاىل قولهِّ  امتثالُ  :أحدمها
البيانِّ   : والثاين تبليغهُ   الذي جيبُ   أنه من  أمته  عليه    ويعملوا مبقتضاهُ   ، ويعتقدوه  ليعرفوهُ   ؛إىل 
   .كما أمرهم هللا تعاىل  مبا تقتضي مرتبتهُ  - صلى هللا عليه وسلم - روهويوق ِّ 

 .كلهم  صلى هللا عليه وسلم على اخللقِّ  لتفضيلهِّ  دليل   وهذا احلديثُ 
 

(28 ) 
 

 جابر بن عبدهللا قال:  عن 
 .ال فقال   ا قطُّ هللا صلى هللا عليه وسلم شيئً   رسول   ئل  ما س  
 

 فقال    ا قطُّ هللا صلى هللا عليه وسلم شيئً   رسولُ   ئل  ما سُ (، ابب  2311كتاب الفضائل، رقم )
 .ًل
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الفتح:   ابن حجر يف  احلافظ  الكرمانقال  طُ   :معناه  :قال  أمرِّ   منه شيء    ب  لِّ ما  الدنيا   من 

بل إن كان    ،ابلرد    أنه ًل ينطقُ   بل املرادُ   ،امنه جزمً   بُ طل  أنه يعطي ما يُ   وليس املرادُ   ...فمنعه
ًلبن   مرسلٍ   ذلك يف حديثٍ   بيانُ   وقد ورد    . وإًل سكت  ، اسائغً   إن كان اإلعطاءُ   أعطاهُ   عندهُ 
  أن يفعل    وإذا مل يرد    ،نعم  :قال  أن يفعل    فأراد    إذا سئل    :ولفظه  ، بن سعداأخرجه    ،احلنفية
   .سكت

 .صلى هللا عليه وسلم  جودهِّ  وغزارةِّ  سخائهِّ  عظيمِّ  بيانُ  يف هذا كلهِّ قال اإلماُم النووي: 
  

(29 ) 
 
 : رضي هللا عنه يف حياءِّ رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم سعيد اخلدريأبو  قال

 عرفناه  يف وجهه.كان إذا كر ه  شيًئا 
 

 هللا عليه وسلم. كثرة حيائه صلى (، ابب  2320كتاب الفضائل، رقم )
 
وجهه.    يف  رف  لذلك وعُ   أحًدا مبا يكره، وإن تغريَّ    ابلكالم، وًل يؤاخذُ   الكراهة    يًل يبد  ي:أ

إكمال  )  .واملهانة  إىل الضعفِّ   اإلميان، ما مل خيرج    احملمودة، ومن خصالِّ   من األخالقِّ   واحلياءُ 
 . (للقاضي عياض املعلم بفوائد مسلم

  ، وجهه  بل يتغريُ   ،به حليائه  ًل يتكلمُ   :أي  "يف وجهه  عرفنا الكراهة  "معىن  وقال النووي رمحُه هللا:  
  .حنن كراهته فنفهمُ 

 .وًل أييت إًل خبري ،هكلُّ   وهو خري   ،اإلميان وهو من شعبِّ  ،احلياء وفيه فضيلةُ 
 

(30 ) 
 

 هللا صلى هللا عليه وسلم:  قال رسولُ عن عبدهللا بن عمرو قال: 
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 ".اكم أخالقً إن من خياركم أحاسن  "
 

 فقال    ا قطُّ هللا صلى هللا عليه وسلم شيئً   رسولُ   ئل  ما سُ (، ابب  2321كتاب الفضائل، رقم )
 .ًل
 

هللا    أنبياءِّ   وهو صفةُ   . صاحبه  فضيلةِّ   وبيانُ   ،اخللق  على حسنِّ   فيه احلثُّ قال اإلمام النووي:  
  وطالقةُ  ،األذى وكفُّ  ،املعروف بذلُ  اخللقِّ  حسنِّ  حقيقةُ  :قال احلسن البصري .تعاىل وأوليائه

 .الوجه
املعلم(:   )إكمال  القاضي يف    الناسِّ   ةُ قمذمومها، وخمال  ا بني طريف  اعتداهلُ   اخللقِّ   حسنُ وقال 

املكاره،    يف  والصبِّ   ،لمعليهم، واًلحتمال، واحلِّ   هلم، واإلشفاقِّ   والتوددِّ   شرِّ منها، والبِّ   ابجلميلِّ 
 .  والغِّلظة والسالطةِّ  الغضبِّ  واملؤاخذة، واستعمالِّ  على الناسِّ  والكبِّ  اًلستطالةِّ  وتركِّ 

  ، وأورد  اجلانب  ولنيِّ   اخللقِّ   على حسنِّ   احلثُّ   هبذا احلديثِّ   القصد  وذكر  املناوي يف )الفيض( أن  
  ، اإلنصاف  وحسنُ   ، اخلالف  أشياء: قلةُ   عشرةُ   اخللقِّ   حسنِّ   يوسف بن أسباط: عالمةُ   قول  
  والرجوعُ   ،األذى  واحتمالُ   ، املعذرة  والتماسُ   ، ما يبدو من السيئات   وحتسنيُ   ،العثرات   طلبِّ   وتركُ 

 . المالك  ولطفُ   ، الوجه  وطالقةُ   ، غريه  دون عيوبِّ   نفسهِّ   عيوبِّ   مبعرفةِّ   والتفردُ   ، على نفسه  ابملالمةِّ 
 

(31 ) 
 

 عن عائشة قالت: 
  من اآلخر، إال اختار    مها أيسر  هللا صلى هللا عليه وسلم بني أمرين، أحد    رسول    ري    ما خ  
 .منه الناس   ا كان أبعد  ا، فإن كان إثً إثً  مها، ما مل يكن  أيسر  
 

 (، ابب مباعدته صلى هللا عليه وسلم لآلاثم. 2327كتاب الفضائل، رقم )
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به كيف    األخذُ   املطاق، إًل فيما ًل حيلُّ   وطلبُ   التكلفِّ   واألرفق، وتركُ   ابأليسرِّ   األخذُ فيه  
   .كان

  هنا من هللا تعاىل مما فيه عقوبتان، أو فيما بينه وبني الكفار من القتالِّ   التخيريُ   أن يكون    وحيتملُ 
أو    العبادةِّ   يف من الشدةِّ   و أمتهِّ واحملاربة، أ   فيه املنافقون من املواعدةِّ  اجلزية، أو فيما خيبهُ   وأخذِّ 

 هذا إىل األيسر.  كل ِّ   يف القصد. وكان يذهبُ 
 واملنافقون على وجه.   فيه الكفارُ  مما خيبهُ   إثًا" استثناءً  قوهلا: "ما مل يكن   وأييت

هنا فيما فيه إُث.    ختيريهُ   منقطًعا؛ ألنه ًل يصحُّ   ستثناءً ا  فيكونُ   من هللا أو أمتهِّ   وإن كان التخيريُ 
 (. إكمال املعلم بفوائد مسلم )
 

(32 ) 
 

 : بن عازب قال الباءعن 
  ليس ابلطويل    ،اقً ل  هم خ  وأحسن    ،اوجهً   الناس    هللا صلى هللا عليه وسلم أحسن    كان رسول  

 . وال ابلقصري  ،الذاهب
 

 (، ابب يف صفة الن  صلى هللا عليه وسلم. 2337كتاب الفضائل، رقم )
 

د  ،م ن يُوج د  إىل معىن: وأحسنُ   لًقا، يذهبُ أحسنهم خ   وحنوه، وهذا من   ،أو م ن هناك  ،أو ُوجِّ
 . ه ابن قرقول يف مطالع األنوار(قال. )عندهم الكالمِّ  أفصحِّ 
 

(33 ) 
 

 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  رسول   هريرة، أنه مسع  عن أيب 
ن  الذين م    ك  فافعلوا منه ما استطعتم، فإمنا أهل  كم به  وما أمرت    ، كم عنه فاجتنبوهما نيت  "

 . "هم على أنبيائهم مسائلهم، واختالف   قبلكم كثرة  
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 صلى هللا عليه وسلم. توقريه ابب وهو احلديث األول من (، 2337كتاب الفضائل، رقم )

 
  ، املهمة  اإلسالمِّ   هذا من قواعدِّ   ":فأتوا منه ما استطعتم  كم بشيءٍ فإذا أمرتُ قال اإلمام النووي: "

 ،فيها ما ًل حيصى من األحكام ويدخلُ  ،ها صلى هللا عليه وسلمعطي  اليت أُ  الكلمِّ  ومن جوامعِّ 
عن   وإذا عجز   ، شروطها أتى ابلباقي  عن بعض أركاهنا أو بعضِّ   فإذا عجز    ،أبنواعها   كالصالةِّ 
أو    ، لطهارته  من املاءِّ   ما يكفيهِّ   بعض    وإذا وجد    ،املمكن  غسل    أو الغسلِّ   الوضوءِّ   أعضاءِّ   بعضِّ 
أو    ،همنفقتُ   من تلزمهُ   مجاعةِّ   أو فطرةُ   ،منكرات   إزالةُ   وإذا وجبت    ،املمكن  فعل    ،النجاسة  لغسلِّ 
  بعض    أو حفظ    ، عورته  بعض    ما يسرتُ   وإذا وجد    ،املمكن  فعل    ، البعض  وأمكنهُ   ،ذلك   حنوُ 

  التنبيهُ   واملقصودُ   .الفقه  يف كتبِّ   وهي مشهورة    ،منحصرة  هذا غريُ   وأشباهُ   . أتى ابملمكن  ،الفاحتة
  .ذلك  على أصلِّ 

ت ط ع ُتم  }:  هللا تعاىل  لقولِّ   موافق    وهذا احلديثُ   ومل أيمر  [.  16{ ]سورة التغابن:  ف اتَـُّقوا اَّللَّ  م ا اس 
ُ  }ًل    : قال هللا تعاىل  ،وتعاىل إًل ابملستطاع  سبحانهُ  لِّ ُف اَّللَّ ع ه ا ُيك  ًسا إًِّلَّ ُوس  { ]سورة البقرة:  نـ ف 
   .وهللا أعلم [. 78{ ]سورة احلج: و م ا ج ع ل  ع ل ي ُكم  يفِّ الدِّ ينِّ مِّن  ح ر جٍ } وقال تعاىل[، 286

  د  جِّ فإن وُ   ،فهو على إطالقه  "،فدعوه  كم عن شيءٍ هنيتُ   : "وإذاصلى هللا عليه وسلم  وأما قولهُ 
 الكفرِّ   بكلمةِّ   أو التلفظِّ   ،عند اإلكراه  اخلمرِّ   أو شربِّ   ،الضرورةعند    امليتةِّ   كأكلِّ   ،يبيحه  عذر  
 .وهللا أعلم .ا عنه يف هذا احلالفهذا ليس منهي   ،ذلك  وحنوِّ  ،كرهإذا أُ 
عمَّا  هذه األحاديُث على النهي عن السؤالِّ   دلَّت  قال يف )جامع العلوم واحلكم( ما خمتصره:  و 

 . إليه مما يسوُء السائل  جوابُه ًل حُيتاجُ 
، كما كان يسألهُ   واقرتاُحها على وجهِّ   وقريب  من ذلك سؤاُل اآلايتِّ   املشركون وأهلُ   التعنتِّ

 .الكتاب 
عن وقتِّ الساعة،   ومل يُطلعهم عليه، كالسؤالِّ   هللا عن عبادهِّ   من ذلك السؤاُل عما أخفاهُ   ويقربُ 

 وعن الروح.
  مما خُيشى أن  يكون    مني عن السؤال عن كثرٍي من احلاللِّ واحلرامِّ أيضاً على هني املسل   ودلَّت  
 . فيه التشديدِّ  سبباً لنزولِّ  السؤالُ 
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(34 ) 

 
 أنه قال: هللا صلى هللا عليه وسلم  هريرة، عن رسولِّ عن أيب 

   ".وىل واآلخرة بعيسى ابن مرمي، يف األ    الناس  أان أوىل  "
   ؟هللا  قالوا: كيف اي رسول  

 ". بيننا نب   هم واحد، فليس  ، ودين  م شىت  ت، وأمهات  ال  من ع   إخوةٌ   األنبياء  "قال: 
 

 (، ابب فضائل عيسى عليه السالم.2365كتاب الفضائل، رقم )
 

من األبوين   وأما اإلخوةُ   ،شىتَّ   هاتٍ من أمَّ   ألبٍ   اإلخوةُ    همتِّ ال  الع    أوًلدُ قال اإلماُم النووي:  
  .األعيان هلم أوًلدُ  فيقالُ 

فإهنم متفقون يف   ،هم خمتلفةوشرائعُ   ،إمياهنم واحد  أصلُ   :معىن احلديث  :العلماء  قال مجهورُ 
   .فيها اًلختالف فوقع   الشرائعِّ  ما فروعُ أو  ،التوحيد أصولِّ 

هللا    طاعةِّ   وأصلُ   ، التوحيد  به أصولُ   فاملرادُ   "، هم واحدودينُ "  :صلى هللا عليه وسلم  ما قولهُ أو 
   .امجيعً   والطاعةِّ  التوحيدِّ  وأصولُ  ،صفتها  وإن اختلفت   ،تعاىل

 .كرملا ُذ   ؛به أخصُّ  : فمعناه "بعيسى ان أوىل الناسِّ أو " :صلى هللا عليه وسلم وأما قولهُ 
أقرهُبم  " أي:  واآلخرة  يف اأُلوىل    بعيسى بن مرمي    أان أ و ىل  الناسِّ "قال ابن امللك يف شرح املصابيح:  

  به، وداٍع للخلقِّ   ر  بدينه، ومبش ِّ   متَّصل    املسلمني إليه، ودينهُ   ألنه أقربُ   ؛ يف الدنيا واآلخرةإليه  
 وتصديقه.  إىل دينهِّ 
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 من فضائل الصحابة رضي هللا عنهم 
 

(35 ) 
 

 :هللا صلى هللا عليه وسلم عن أيب هريرة قال: قال رسولُ 
  "؟اصائمً  منكم اليوم   ن أصبح  م  "

   .بكر: أانقال أبو 
   "؟جنازة منكم اليوم   فمن تبع  "قال: 

   .قال أبو بكر: أان
   "؟امسكينً  منكم اليوم   فمن أطعم  "قال: 

   .قال أبو بكر: أان
   "؟امريضً  منكم اليوم   فمن عاد  "قال: 

   .قال أبو بكر: أان
 ". اجلنة إال دخل   يف امرئر  ما اجتمعن  "هللا صلى هللا عليه وسلم:  فقال رسولُ 

 
(، 2387. وهو رقم مكرر، يلي الرقم  1028، رقم )الصحابة رضي هللا عنهم  كتاب فضائل

 . الصديق رضي هللا عنهأيب بكر فضائل من ابب 
 

  من التفقدِّ   ،صلى هللا عليه وسلم عليه  على ما كان الن ُّ قال القرط  يف )املفهم(: احلديُث يدلُّ  
أنواعه، وعلى ما كان عليه أبو بكر    على اختالفِّ   اخلريِّ   أصحابه، وإرشادهم إىل فعلِّ   ألحوالِّ 

 أوقاهتا، وكأنه ما كان له هم   ا، واغتنامِّ أبواهب   الطاعات، وتتبعهِّ  أنواعِّ   مجيعِّ  على فعلِّ  من احلرصِّ 
 ثوابه.  ذلك، والسَّعي يف حتصيلِّ  إًل يف طلبِّ 

يف  "  اجلنة  إًل دخل    يف امرئٍ   ما اجتمعن  "  ُة والسالم:يف قولهِّ عليه الصالوقال القاضي عياض  
من عمل،    ءٍ ي على ش  وًل جمازاةٍ   حماسبةٍ   : دون  -وهللا أعلم    -  (: معناهُ إكمال املعلم)كتابه  

 اجلنة.   هللا دخول   بفضلِّ  يوجبُ  اإلميانِّ  وإًل فمجردُ 
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 بذلك.  اجلنةِّ  اخلامتة، ووجوبِّ  السعادة، وحسنِّ  على دوامِّ  يدلُّ  يومٍ  ها يفواجتماعُ قال: 
 

(36 ) 
 

 هللا صلى هللا عليه وسلم:   عن أيب هريرة قال: قال رسولُ 
  حدر أ    مثل    كم أنفق  لو أن أحد    وا أصحايب، فوالذي نفسي بيده  وا أصحايب، ال تسبُّ ال تسبُّ "

 ". هم، وال نصيفهأحد   د  م   ا، ما أدرك  ذهبً 
 

(، ابب حترمي سب الصحابة رضي هللا  2540الصحابة رضي هللا عنهم، رقم )كتاب فضائل  
 عنهم.
 

ملكاهنم من الصحبة،   أجرهم مضاعف    ما ملخصه: أي  (إكمال املعلمقال القاضي عياض يف )
 ًل حيصى.  ، وما بني هذا التقديرِّ د  مُ   حدهم بنصفِّ أ  ا صدقة  ذهبً   حدٍ أُ   مثلِّ   إنفاقُ   يحىت ًل يواز 
 احلاجةِّ  وقتِّ  فاقهم كان يف إنوألن  ،أجورهم هم على من سواهم بتضعيفِّ تفضيل   يوهذا يقتض
وإيثارِّ   وبدءِّ   ،األمر  وإقامةِّ   ،والضرورة وقلةِّ   اإلسالم،  بعد   ونفقةُ   ،اليد  ذاتِّ   النفس،  غريهم 
   .اليد ذاتِّ  احلال، وكثرةِّ  مع سعةِّ  ،منها عن كثريٍ  اًلستغناءِّ 
إنفاق   الصالةُ   الن  ِّ   ذاتِّ   نصرةِّ   هم كان يفوألن  معدوم    والسالمُ   عليه  وذلك   . بعده  ومحايته، 

ت وِّي مِّنُكم مَّن  أ نف ق  مِّن قـ ب لِّ ال ف ت حِّ }ها، وقد قال تعاىل:  وكذلك جهادهم وأعماهلم كلُّ  ًل  ي س 
ًة مِّ ن  الَّذِّين  أ نف ُقوا مِّن بـ ع ُد و ق اتـ ُلوا  .  [ 10حلديد: { ]سورة او ق ات ل  أُول ىئِّك  أ ع ظ ُم د ر ج 

 بعدهم؟ فإن فضيلة    وبينهم من البون، فكيف ملن أييت  ما فيهم أنفسهم من الفضلِّ   هذا فرقُ 
بقياس،    ًل تؤخذُ   ء، والفضائلُ يدرجتها ش  وًل ينالُ   ، ًل يوازيها عمل  ولو حلظةً   واللقاءِّ   الصحبةِّ 

 .[. 4]سورة اجلمعة: }ذ لِّك  ف ض ُل اَّللَِّّ يـُؤ تِّيهِّ م ن ي ش اُء{ 
 الن ُّ   مة، وقد لعن  احملرَّ   منهم من الكبائرِّ   هم أو أحدٍ وتنقصُ   عليه السالمُ   الن  ِّ   أصحابِّ   وسبُّ 

 ... ذلك  فاعل   والسالمُ  عليه الصالةُ 
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"، الذي صححه   م ن سبَّ أصحايبلع ن هللاُ  ، ًل تسبُّوا أصحايب" قال حممد خري: يعين حديث
 اهليثمي وغريه. 

وهذا إكا  ...  ( يف الفرق بني إنفاقِّ الصحابةِّ وإنفاقِّ اآلخرين:  اإلفصاحومما قالُه ابن هبرية يف )
 واحلجُّ   والصيامُ   عليه الصلواتُ   فيقاسُ   ، يف النفقات هللا صلى هللا عليه وسلم مثاًل   رسولُ   ضربهُ 
 . فإهنا يف معناه ،العبادات  وسائرُ  واجلهادُ 
  ا جييئون يف آخرِّ من أن قومً   ،على الغيب  هُ رسول    إىل أن هللا تعاىل أطلع    ا إشارة  وفيه أيضً قال:  
من    أصحابهِّ   كافة    هللا عنهم، فكان حتذيرهُ   ا رضي  وينتقصون أاب بكر وعمر وعثمان وعلي    الزمانِّ 

  مرتبتهم وبلوغ    ق  إىل أن حل     وأشار  ...  "اذهبً   حدٍ أُ   كم مثل  أحدُ   لو أنفق  "قوله:    ذلك يف ضمنِّ 
هللا،    ا يف سبيلِّ ذهبً   حدٍ أُ   مثل    أن ينفق    أمرهِّ   يستحيل؛ ألن أحدكم غايةُ  ممتنع    شأهنم يف الفضلِّ 

من    كان هذا حال    ذاصيفه، فإوًل ن    ،القدماء  من الصحابةِّ   ا لواحدٍ د  به مُ   ملا أدرك    هُ ولو أنفق  
 بعدهم.  جاء   نهم ممهم أن يسبَّ صِّ إىل تنقُّ  ملن يذهبُ  إىل مراتبهم، فما الظنُّ  أن يبلغ   يريدُ 
 

 صلة أصدقاء األب واألم
 

(37 ) 
 

 هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  رسول   مسعتُ عن عبدهللا بن عمر قال:  
 ". أبيه ود    أهل    الولد   صلة   الرب    إن أبر  "
 

 فضل صلة أصدقاء األب واألم.(، ابب 2552اآلداب، رقم )الب والصلة و كتاب 
 

ابستعمالِّ أفعل التفضيل. وأن  ذكر املناوي يف )فيض القدير( أن "أبر  الب " يعين اإلحسان،  
 الودَّ يعين املودَّة. 

  ، األبناء قرابةُ   اآلابءِّ  ة  فإن مودَّ  ،أبيه اء  أحبَّ  الرجلِّ  ةُ ضلى مبَّ الفُ  اتِّ املب   واملعىن أن من مجلةِّ قال: 
  .إىل األب  اإلحسانِّ  فإنه من متامِّ  ،إليهم وحيسنُ  هِّ ود ِّ  أهل   فظُ حي   أو مات   أبوهُ  إذا غاب   :أي
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 الوالدين واألصحابِّ   حبقوقِّ   ألن الوفاء    ؛ه أو من أبر ِّ   ،الب    أبرَّ   هُ هللا: جعل    قال احلافظ العراقي رمحهُ 
   .العهد إًل حبسنِّ  لُ منه وًل جيام   استحيًل يُ  وامليتُ  ،لجيام   ألن احليَّ  ؛بعد موهتم أبلغ

أن يقوموا   بنيهِّ  فأمر   ،مبوته  وانقطع   ،إبحسانه  كانوا مكيفني يف حياتهِّ   األبِّ  أن أصدقاء   وحيتملُ 
   .فيه هُ مقام  

  املشاهدةِّ   بعد زوالِّ   راحة    لروحهِّ   فيصلُ   ،على أبيه  والثناء    الرتحم    ًلقتضائهِّ   الب ِّ   وإكا كان هذا أبرَّ 
  له شيء    فإنه إذا مل يظهر    ، وكذا بعد غيبته  ،له يف حياته   هِّ من بر ِّ   وذلك أشدُّ   ، للحياة  املستوجبةِّ 
 . كما كان  هُ فيبقى ودُّ  ،فكأنه حاضر ةِّ املودَّ  ترك   يوجبُ 

النووي:  و  اإلمام  وهو   .هموإكرامِّ   ،إليهم  واإلحسانِّ   ،األب   أصدقاءِّ   صلةِّ   يف هذا فضلُ قال 
  والزوجِّ   واملشايخِّ   واألجدادِّ   األم ِّ   به أصدقاءُ   وتلتحقُ   .بسببه  لكونهِّ   ؛وإكرامه  األبِّ   لب ِّ   ن  متضم ِّ 
 . هللا عنها  رضي    خدجية    صلى هللا عليه وسلم خالئل    يف إكرامهِّ   األحاديثُ   وقد سبقتِّ   ،والزوجة

 
 الرب  واإلمث 

 
(38 ) 

 
 عن النواس بن مسعان األنصاري قال:  

 فقال:  واإلُثِّ  هللا صلى هللا عليه وسلم عن الب ِّ  رسول   سألتُ 
" ُّ  ". عليه الناس لع  أن يط   ك، وكرهت  يف صدر   ما حاك    لق، واإلمث  اخل   سن  ح   الرب 
 

 واإلُث. (، ابب تفسري الب  2553كتاب الب والصلة واآلداب، رقم )
 

ومبعىن    ،والعشرة  الصحبةِّ   وحسنِّ   ، ةواملبَّ   ،ومبعىن اللطف  ،مبعىن الصلة  يكونُ   البُّ   :العلماءقال  
  .اخللق حسنِّ  هي جمامعُ  مورُ وهذه األ .الطاعة
منه   يف القلبِّ   وحصل    ،له الصدر  ومل ينشرح    ،دفيه وتردَّ   حترك    :أي  "يف صدرك  حاك  "ومعىن  
 وي على مسلم(. و )شرح الن  .ا ذنبً  كونهِّ   وخوفُ  ،الشك  
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ألن ما    :عليه الناس"  أن يطلع    كرهت  قال جنم الدين الطويف يف )التعيني يف شرح األربعني(: "
 عليه. الناسِّ  اطالعُ  هُ كر  ، وذلك مما يُ وًل بد   شبهةٍ  أو حملُّ  ، فهو إُث يف الصدرِّ  د  تردَّ 
 

 الظلم حترمي 
 

(39 ) 
 

 أنه قال:  ،وتعاىل عليه وسلم، فيما روى عن هللا تبارك  ، عن الن  صلى هللا أيب ذر  عن 
 ". املواظ  ا، فال ت  مً بينكم حمر    على نفسي، وجعلته   الظلم   مت  إين حر   ، اي عبادي"
 

 (، ابب حترمي الظلم.2577كتاب الب والصلة واآلداب، رقم )
 

  ستُ تقدَّ   :على نفسي" أي  الظلم    متُ معىن قوله: "حرَّ :  املعلم بفوائد مسلم(قال املازري يف )
 ، احلدود  يتِّ عد ِّ إذا تُ   ألنه إكا يكونُ   ؛هدُّ وتعاىل ج    منه سبحانهُ   مستحيل    والظلمُ   .عنه وتعاليت

  ا حىت يكون  له رمسً   أو يرسمُ   ،اله حد    حيدُّ   أحد    ليس فوقهُ   قدرتهُ   ت  والباري جلَّ   ،املراسم  زتِّ و ِّ وجتُ 
 متجاوزً 

ً
،  عليه احلرام  م  وحير ِّ   ، له احلالل  ل  حىت حيل ِّ   هُ أن يطيع    من يستحقُّ   ا، وًل فوقهُ ا لذلك ظامل

 عن الظلمِّ   هُ س  تقدُّ   ى الباري سبحانهُ فسمَّ   ، عنه  والكفَّ   ، منه  يقتضي املنع    الشيءِّ   حترمي    ولكنَّ 
 على نفسي". متُ "حرَّ  :فقال ،هبذا اللفظ

  لقولهِّ   وهذا توكيد    .اكم بعضً بعضُ   ًل يظلم    :واملراد  ، ًل تتظاملوا  :أي  " موا ظال  فال ت  وقال النووي: "
 . يف حترميه تغليظٍ   وزايدةُ  "،ا مً بينكم حمرَّ  وجعلتهُ " :تعاىل

له   هللا تعاىل أن حيكم    أن يسأل    ألحدٍ   أنه ًل يسوغُ   :من الفقه  يف هذا احلديثِّ وقال ابُن هبرية:  
 ًل يظلمُ   فهو سبحانهُ   "،على نفسي  الظلم    متُ  حرَّ إن"سبحانه:    لقولهِّ   ؛إًل ابحلق  على خصمهِّ 

ًل   :واملعىن  "،ظاملوافال ت  "  :ولذلك قال  ؟!لغريه  هُ عباد    أنه يظلمُ   ظان    لنفسه، فكيف يظنُّ   هُ عباد  
 . )اإلفصاح(.من الظامل للمظلومِّ  من اقتصاصٍ  بدَّ 
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 املرء مع من أحب  
 

(40 ) 
 

 عن أنس بن مالك قال: 
 هللا مىت الساعة؟   هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسول    إىل رسولِّ  رجل   جاء  
  "؟للساعة وما أعددت  "قال: 

   . هللا ورسوله قال: حبَّ 
   ".مع من أحببت فإنك  "قال: 

مع   فإنك  "صلى هللا عليه وسلم:    الن  ِّ   من قولِّ   ا أشدَّ فرحً   قال أنس: فما فرحنا بعد اإلسالمِّ 
   ".من أحببت

أحبُّ  فأان  أنس:  أكون    قال  أن  فأرجو  وعمر،  بكر  وأاب  ورسوله،  أعمل    هللا  مل  وإن    معهم، 
 . أبعماهلم

 
 .املرء مع من أحب(، ابب 2639والصلة واآلداب، رقم ) كتاب الب  

 
  واًلقتداءُ   ،سبيله  واتباعُ   ، رسوله  هللا حبُّ   حب ِّ   عالمةُ قال ابن بطال يف شرحه على البخاري:  

ُتم  حتِّبُّون  اَّللَّ  فاتَّبُِّعونِّ حُي بِّب ُكُم اَّللَُّ }بسنته؛ لقوله تعاىل:     ، [31{ ]سورة آل عمران:  ُقل  إن  ُكنـ 
  هللا فإن هللا جامع    عبًدا يف  ن أحبَّ هذا أن م    فدلَّ   "، مع من أحب    املرءُ "عليه السالم:    وقولهِّ 

 .. عن عمله وإن قصر   ه،مدخل  ومدخلهُ  ، تهجنَّ  بينه وبينه يف
عياض رمحه هللا:   القاضي  حمبة  وقال  أنَّ  وحمبة    فيه  طاعتهما  اًلستقامةُ   هِّ نبي ِّ   هللا    وتركُ   ، على 

وملن    هِّ هلل ولنبي ِّ   هِّ حب ِّ   ويف  ،عند حدودمها   شريعتهما، ووقف    أبدبِّ   هما أتدب  خمالفتهما، وإذا أحبَّ 
إميانه،    صحةِّ   وثرةُ   ، له  ه هلل تعاىل، وطاعة  إليهم إكا ذلك كلُّ   بقلبهِّ   من الصاحلني وميلهِّ   هُ أحبَّ 

  األجرُ   اليت  القلوبِّ   الطاعات، ومن أعمالِّ   منازلِّ   وأرفعِّ   ، الدرجات   قلبه، وهو من أعظمِّ   وشرحِّ 
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فيه، وإن   هُ م ن  أحبَّ  إىل منزلةِّ  ع  فِّ رُ  هللا على ذلك أن   هُ اثب  أاجلوارح، و  أعمالِّ  من أجرِّ  عليها أعظمُ 
 . إكمال املعلم بفوائد مسلم() من يشاء. هللا يؤتيهِّ  أعماله، وهو فضلُ  مثل   له أعمال   مل يكن  

قوًما كان معهم، ومعىن ذلك    أن من أحبَّ   :من الفقه  يف هذا احلديثِّ وقال ابُن هبرية أيًضا:  
 احلق ِّ   وحزبه، فكان به مبحبةِّ    احلق ِّ ذلك من حم  ِّ   فصار    ،لعملهم ابحلق    هم على اإلميانِّ أنه أحبَّ 
 )اإلفصاح(.  احلق. أبهلِّ  هللا تعاىل بفضلهِّ  هُ وظهوره، فأحلق   احلق ِّ  رون نصر  الذين يؤثِّ  درجة  

صلى هللا عليه وسلم والصاحلني   هللا ورسولهِّ   حب ِّ   فيه فضلُ ومما قاله اإلماُم النووي رمحُه هللا:  
  ، هنيهما  واجتنابُ   ،أمرمها  امتثالُ   هللا ورسولهِّ   حمبةِّ   ومن فضلِّ   .واألموات   األحياءِّ   ،اخلري  أهلِّ و 

إذ لو    ،همعمل    الصاحلني أن يعمل    مبحبةِّ   يف اًلنتفاعِّ   وًل يشرتطُ   .الشرعية  ابآلدابِّ   والتأدبُ 
مثلهم من   وجزاؤهُ   منزلتهُ   معهم أن تكون    من كونهِّ   ُث إنه ًل يلزمُ ...  لكان منهم ومثلهم  هُ عمل  
   .وجه كل ِّ 

 
 حبُّ لقاء هللا وكرهه

 
(41 ) 

 
 هللا صلى هللا عليه وسلم:  عن عائشة قالت: قال رسولُ 

   ".هللا لقاءه هللا كره   لقاء   هللا لقاءه، ومن كره    هللا أحب   لقاء   ن أحب  م  "
   !املوت  املوت؟ فكلنا نكرهُ   أكراهية   ،هللا  فقلت: اي ن َّ 

 هللا فأحب    لقاء    أحب    ته  وجن    هللا ورضوانه    برمحة  ر   ش   إذا ب    املؤمن    ليس كذلك، ولكن  "فقال:  
 ". هللا لقاءه هللا وكره   لقاء   كره    هللا وسخطه   بعذاب   ر  ش   إذا ب   هللا لقاءه، وإن الكافر  

 
 . لقاء هللا من أحبَّ (، ابب 2684كتاب الذكر والدعاء، رقم )

 
ًل   يف حالةٍ  ،هي اليت تكون عند النزع املعتبة   أن الكراهة   :معىن احلديثقال النووي رمحُه هللا: 

له عن   فُ كش  ويُ   ، له  عدَّ وما أُ   ،إليه   مبا هو صائر    إنسانٍ   كلُّ   رُ يبشَّ   فحينئذٍ   ،وًل غريها  توبتهُ   قبلُ تُ 
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  : أي  ،هللا لقاءهم  وحيبُّ   ، هلم  عدَّ هللا لينتقلوا إىل ما أُ   ولقاء    حيبون املوت    السعادةِّ   فأهلُ   .ذلك 
  ، ما ينتقلون إليه  ملا علموا من سوءِّ   هُ يكرهون لقاء    الشقاوةِّ   وأهلُ   ،والكرامة   هلم العطاء    فيجزلُ 
لقاءهم  ويكرهُ  رمحتهِّ   :أي  ،هللا  عن  يريدُ   ،وكرامته  يبعدهم  هبم  وًل  معىن كراهتهِّ   ،ذلك   وهذا 
 . لقاءهم سبحانهُ 

اآلخرين   لقاء    هُ أن حبَّ   وًل  ،هم ذلك هللا تعاىل لقاءهم كراهتُ   كراهةِّ   أن سبب    وليس معىن احلديثِّ 
 .هلم  بل هو صفة   ،هم ذلك حبُّ 

 قال حممد خري: وصفتهم هذه هي اليت كرَّهت  لقاء  هللا هلم. 
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