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رب العادلني ،والصالة والسالم على نبيٍّو الكرمي ،سيٍّدنا وحبينا زلمد ،وعلى آلو
احلمد هلل ٍّ
وصحبو أمجعني.

ختص ادلرض وفضل الصرب عليوَ ،خَر َجت ِم ْن
َّأما بع ُد :فهذه كراسة فيها أربعون حديثًا نبويًاُّ ،
َرِح ِم ادلعاناة ،إ ْذ كتبتُها وأنا أتقلب على مساع أنني ٍّأمي ،واستيقظ على الذىاب معها إىل سلت ٍرب،
ابتليت ٍ
وح َده يعلم األمل
أو إىل عيادةٍ ،أو إىل مستشفى؛ ذلك أَّنا
ْ
مبرض يف (البنكرياس) ،واهلل ْ
والبالء الذي تعيشو ونعيشو؛ فقلوبنا تكاد أ ْن خترج ِم ْن أجسادنا قبل خروج نتائج التحليالت
ادلرضية ،أو الصور الشُّعاعية ،ومن مل يعان ال يدرك ادلعاين ،ونسأل اهلل السالمة لنا وجلميع
ادلسلمني.
لت -أخفٍّف عنها
وإذا كان احلال على ما
وصفت ،واألمر على ما بينتٍّ ،
فإين كنت -وما ز ُ
ُ
مبحفويي ِم َن األحادي النبوية ،على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التحية ،فأر أرر التذكر
أيت ذلك نشطت يف تصنيف ىذه الرسالة؛ ليعم النفع؛ رجاء أن تقع يف يد إخواين
حسنًا؛ ودلا ر ُ
وتذكرا ذلم؛ فإن بتذكر اجلزاء يهون وجع البالء ،وليعلموا أن اهلل
ادلرضى؛ لتكون سلوة ومواساة
ً

ما ابتالىم ذلواَّنم عليو ،قال اهلل خادتًا قصة نبيٍّو أيوب عليو وعلى نبينا الصالة والسالم:
ِ ِِ
ِ
ين} ،قال اإلمام ابن كثر(ٗٚٚىـ) رمحو اهلل يف تفسره٘( :ٖٕٙ/أَي :وجعلناهُ
{ َوذ ْك َرى لل َْعابد َ
ِ
ذلك؛ ِذلو ِاَّنم علينا؛ وليتأسوا بو يف الصرب على
ذلك قُدوًة؛ لئَال يَظُن أَىل البالء أََّنا فعلنا ِبِِم َ
يف َ
مقدورات اللو وابتالئو لعباده مبا يشاء ،ولو احلكمة البالغة يف ذلك).

ىذا ،وإين قد جعلتها أربعني حديثًا؛ تيمنًا باألربعني النووية؛ لإلمام النووي(ٙٚٙىـ) رضي اهلل

عنو ،اليت عم نفعها ،وبورك يف انتشارىا ،وقد أمسيتها( :األربعون النبوية في سلوة المريض)،
زلكوما عليها ،راجيًا ِم َن اهلل غُْن َمها ،وشلن يقرؤىا
وقد جاءت متفرقة ادلعاين ،متباينة ادلباين ،سلرجة
ً
ألم كاتبها بالشفاء العاجل.
الدُّعاء ٍّ
وكتب ذلك :د .زكريا شعبان الكبيسي /الرمادي العراقية
/32جمادى األولى 0441ىـ
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 .0عن أَِِب ىريـرةَ ر ِضي اهلل عْنو :أَن رس َ ِ
اب
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم قَ َ
ال(( :يُ ْستَ َج ُ
ُ َْ َ َ َ ُ َ ُ
ول اللو َ
َُ
ْ
ِأل ِ
ب لِي))(ٔ).
َم يَـ ْع َج ْل ،يَـ ُق ُ
ولَ :د َع ْو ُ
َ
ت فَـلَ ْم يُ ْستَ َج ْ
َحد ُك ْم َما ل ْ
أثشش فَب ٍِ داء إال وىه دواء

ِ
اء إََِّّل
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم قَ َ
َ .3ع ْن أَِِب ُىَريْـَرةَ َرض َي اللوُ َعْنوَُ ،ع ِن النِ ٍّ
ِب َ
الَ (( :ما أَنْـ َز َل اللَّوُ َد ً
ِ
(داء :مرض).
اء))(ٕ).
أَنْـ َز َل لَوُ ش َف ً
َّ
أحسِ اىظِ ثبهلل واصرب؛ فهى أسحٌ ثْب ٍِ أٍهبرْب

اب ر ِضي اهلل عْنو ،أَنو قَ َ ِ
ِ ِ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم
َ .2ع ْن عُ َمَر بْ ِن ْ
اخلَط ِ َ َ ُ َ ُ ُ
ال :قَد َم َعلَى َر ُسول اهلل َ
ِ
ِ
ِ
ض َعْتوُ،
ص َقْتوُ بِبَطْن َها َوأَْر َ
بِ َس ٍِْب فَِإ َذا ْامَرأَةٌ م َن الس ِِْب ،تَـْبتَغي ،إِ َذا َو َج َد ْ
صبِيًّا ِيف الس ِِْب ،أ َ
َخ َذتْوُ فَأَلْ َ
ت َ
ال لَنَا رس ُ ِ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم((:أَتَـ َرْو َن َى ِذهِ ال َْم ْرأَةَ طَا ِر َحةً َولَ َد َىا فِي النَّا ِر؟)) قُـ ْلنَا:
ول اهلل َ
فَـ َق َ َ ُ
ادهِ
ول اهللِ صلى اهلل علَي ِو وسلم((:لَلَّوُ أَرحم بِ ِعب ِ
ال َر ُس ُ
َالَ ،واهللِ َوِى َي تَـ ْق ِد ُر َعلَى أَ ْن َال تَطَْر َحوُ ،فَـ َق َ
َْ ُ َ
َ
ُ َْ ََ َ
ِمن ى ِذهِ بِول ِ
(طارحةُ :ملقية).
َد َىا))(ٖ).
ْ َ َ
ىزهْأ ّفسل؛ فشثل يطهشك ٍِ اىزّىة

 .4عن أَِِب سعِ ٍ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم
يد اخلُ ْد ِر ٍّ
يَ ،و َع ْن أَِِب ُىَريْـَرةَ رضي اهلل عنهماَ ،ع ِن النِ ٍّ
ِب َ
َ
َْ
ِ ِ
ِ
صٍ
صٍ
بَ ،وَّلَ َى ٍّم َوَّلَ ُح ْز ٍن َوَّلَ أَذًى َوَّلَ غَ ٍّمَ ،حتَّى
قَ َ
ب َوَّلَ َو َ
الم ْسل َم ،م ْن نَ َ
يب ُ
الَ (( :ما يُص ُ
َّ
شا ُك َها ،إََِّّل َك َّف َر اللَّوُ بِ َها ِم ْن َخطَايَاهُ))(ٗ)(.نصب :تعب .وصب :مرض .غم :كرب).
الش ْوَك ِة يُ َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

أخرجو :البخاري(ٖٓٗ ،)ٙواللفظ لو ،ومسلم(ٖ٘.)ٕٚ
أخرجو :البخاري(.)٘ٙٚٛ
أخرجو :البخاري( ،)ٜٜٜ٘ومسلم(ٗ٘ ،)ٕٚواللفظ لو.
ومسلم(ٖ.)ٕ٘ٚ
أخرجو :البخاري(ٔٗ ،)٘ٙواللفظ لو،
ٌ
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ول الل ِو صلى اهلل علَي ِو وسلم :أَرأَيت ى ِذهِ
ال رجل لِرس ِ
 .5و َعْنو َر ِض َي اهللُ َعْنوُ ،قَ َ
ُ َْ َ َ َ َْ َ َ
َ
ال :قَ َ َ ُ ٌ َ ُ
ْاألَمراض ال ِيت تُ ِ
الَ (( :وإِ ْن َش ْوَكةً فَ َما
ت؟ قَ َ
ات)) ،قَ َ
صيبُـنَا َما لَنَا ِِبَا؟ قَ َ
الَ (( :ك َّف َار ٌ
ال أ ٌَّ
ُِبَ :وإِ ْن قَـل ْ
َْ َ
وت ِيف أَ ْن َال يَ ْشغَلَوُ َع ْن َح ٍّج،
فَـ ْوقَـ َها)) ،قَ َ
ال :فَ َد َعا أ ٌَّ
ُِب َعلَى نَـ ْف ِس ِو أَ ْن َال يـُ َفا ِرقَوُ الْ َو ْع ُ
ك َحَّت ََيُ َ
وَال عمرةٍ وَال ِجه ٍاد ِيف سبِ ِيل الل ِو ،وَال ص َالةٍ م ْكتُوب ٍة ِيف َمج ٍ
ََ
اعة فَ َما َمسوُ إِنْ َسا ٌن ،إِال َو َج َد َحرهُ
َ َُْ َ َ
َ َ َ َ
َ
ات(ٔ).
َحَّت َم َ

(الوعك :احلمى).

 .6وعن أَِِب سعِ ٍ
ال:
يد ْ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم فَـ َق َ
ي َر ِض َي اهللُ َعْنوُ قَ َ
اخلُ ْد ِر ٍّ
ال :أَتَى َر ُج ٌل النِِب َ
َ
ََْ
ِ
ِ
ال رس ُ ِ
َكِرب ِ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َمََّ (( :ل َخ ْيـ َر فِي
َْ
ول اللو َ
ب َم ِاِل ،فَـ َق َ َ ُ
ت س ٍِّّنَ ،و َسق َم َج َسديَ ،و َذ َى َ
ِ
َجس ٍد ََّل يَـ ْبـلَى ،وََّل َخ ْيـر فِي َم ٍ
َح َّ
ب َع ْب ًدا ابْـتَ ََلهَُ ،وإِذَا ابْـتَ ََلهُ
ال ََّل يُـ ْرَزأُ م ْنوُ إِ َّن اللَّوَ إِذَا أ َ
َ
َ
َ
صبَّـ َرهُ))(ٕ).
َ

(يبلى :يُبتلى .يرزأ :يصاب).

ِ ِ
ول الل ِو
اد َر ُس ُ
يَ ،ع ْن أَبِ ِيوَ ،ع ْن َجدٍّهِ ،قَ َ
صا ِر ٍّ
الَ :ع َ
وب ْاألَنْ َ
 .7و َع ْن بِ ْش ِر بْ ِن َعْبد اللو بْ ِن أَِِب أَيُّ َ
ِ
ِ
ِ
ت َعْي ِِّن
صا ِر فَأَ َكب َعلَْي ِو فَ َسأَلَوُ فَـ َق َ
ال :يَا نَِِب اللو َما َغ َم َ
ضْ
صلى اهللُ َعلَْيو َو َسل َم َر ُج ًال م َن ْاألَنْ َ
َ
َخي اصبِر ،يا أ ِ
ول الل ِو صلى اهلل علَي ِو وسلم(( :يا أ ِ
ٍ
َخي
ال َر ُس ُ
ض ُرِين فَـ َق َ
َح ٌد ََْي ُ
ْْ َ
َ ُ َْ ََ َ َ
ُمْن ُذ َسْب ِع لَيَال َوَال أ َ
ِ
ال رس ُ ِ
ك َكما َد َخل َ ِ
ِ
ِْ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم:
يها)) قَ َ
ْت ف َ
ول اللو َ
اصب ْر؛ تَ ْخ ُر ْج م ْن ذُنُوب َ َ
ال :فَـ َق َ َ ُ
اع ِ
ِ
ات ْاأل َْم َر ِ
(فأكب :لقاه يف وجهو).
ات الْ َخطَايَا))(ٖ).
اع ُ
سَ
(( َس َ
اض يَ ْذ َى ْب َن ب َ

( ٔ) أخرجو :أمحد(ٖ ،)ٔٔٔٛوابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات(ٓ ،)ٔٛوالنسائي يف الكرب (،)ٚٗٗٚ
وأبو يعلى(٘ ،)ٜٜوالطحاوي يف شرح مشكل اآلرار( ،)ٕٕٜٔوالطرباين يف مسند الشاميني(ٖٕٕٔ)،
وأبو نعيم يف احللية ،ٛ٘/ٙوالبيهقي يف الشعب( ،)ٜٜٗٓوصححو ابن حبان( ،)ٕٜٕٛواحلاكم(٘ٗ.)ٚٛ
(ٕ) أخرجو :ابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات(ٖ ،)ٛويف الصرب والثواب؛ لو(ٔ ،)ٔٛوىو من رواية احلسن عن
أِب سعيد رضي اهلل عنو ،ومل يسمع منو.
(ٖ) أخرجو :ابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات(ٖٗ) ،ودتام يف فوائده( ،)ٕٓٚوالبيهقي يف الشعب(٘٘ٗ ،)ٜوفيو
ضعف .ينظر :فيض القدير؛ للمناويٗ.)ٜٗٙٔ(ٛٓ/
ٌ
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َّ
إرا أقعذك الشض فال حتضُ؛ فإُ أعَبىل رنزت مَب مْذ رعَيهب قجو الشض

ِِ
ال رس ُ ِ
ض
َ .8ع ْن أَِِب ُم ْو َسى َر ِض َي اهللُ َعْنوُ قَ َ
صلى اهللُ َعلْيو َو َسلم(( :إِذَا َم ِر َ
ول اهلل َ
ال :قَ َ َ ُ
العب ُد ،أَو سافَـرُ ،كتِب لَوُ ِمثْل ما َكا َن يـعمل م ِقيما ِ
سليما).
يحا))(.)0
ََْ ُ ُ ً َ
صح ً
َُ
َْ ْ َ َ َ
ً
(صحيحاً :
َّ

إُ أعيبك الشض فبصرب؛ فإُ عبقجزه اجلْخ

ِ
ِ
ال ِِل ابْ ُن َعب ٍ
ت:
 .9عن َعطَ ِاء بْ ِن أَِِب َربَ ٍ
ال :قَ َ
اح ،قَ َ
اس :أَالَ أُِر َ
يك ْامَرأَةً م ْن أ َْى ِل اجلَنة؟ قُـلْ ُ
بـلَى ،قَ َ ِ ِ
ِ
ِ
ُصَرعَُ ،وإِ ٍّين
صلى اهللُ َعلَْيو َو َسل َم فَـ َقالَ ْ
ت :إِ ٍّين أ ْ
الَ :ىذه ادلَْرأَةُ الس ْوَداءُ ،أَتَت النِِب َ
َ
ِ
َك الجنَّةُ ،وإِ ْن ِش ْئ ِ
ت ول ِ
ال(( :إِ ْن ِش ْئ ِ
ت اللَّوَ أَ ْن
ف ،فَ ْادعُ اللوَ ِِل ،قَ َ
ت َد َع ْو ُ
أَتَ َكش ُ
ت َ
َ َ
صبَـ ْر َ
يـعافِي ِ
ف ،فَ َد َعا َذلَا(ٕ).
َصِربُ ،فَـ َقالَ ْ
ك)) فَـ َقالَ ْ
ف ،فَ ْادعُ اللوَ ِِل أَ ْن الَ أَتَ َكش َ
ت :إِ ٍّين أَتَ َكش ُ
َُ َ
ت :أ ْ
أثشش؛ فَب أّذ فيه إال مفبسح رّىة أو سفع دسجبد

ال رس ُ ِ
ِ
ِ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َمَ (( :ما ِم ْن
 .01عن َعائ َشةَ َرض َي اللوُ َعْنـ َها ،قَالَ ْ
ول اللو َ
ت :قَ َ َ ُ
ت َع ْنوُ بِ َها َخ ِطيئَةٌ))(ٖ).
شُ
ُم ْسلِ ٍم يُ َ
ت لَوُ بِ َها َد َر َجةٌَ ،وُم ِحيَ ْ
اك َش ْوَكةً ،فَ َما فَـ ْوقَـ َها إََِّّل ُكتِبَ ْ
ىالصطفبء ىإلميبُ أٍبسح

ال رس ُ ِ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َمَ (( :مثَ ُل
َ .00ع ْن أَِِب ُىَريْـَرَة َر ِض َي اللوُ َعْنوُ ،قَ َ
ول اللو َ
ال :قَ َ َ ُ
َت تَ َك َّفأُ بِالْبََلَ ِء،
الم ْؤِم ِن َك َمثَ ِل ال َخ َام ِة ِم َن َّ
الز ْرِعِ ،م ْن َح ْي ُ
ث أَتَـ ْتـ َها ِّ
يح َك َفأَتْـ َها ،فَِإذَا ا ْعتَ َدل ْ
الر ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء))(ٗ).
َوال َفاج ُر َكاأل َْرَزةَ ،
اء ُم ْعتَدلَةًَ ،حتَّى يَـ ْقص َم َها اللَّوُ إِذَا َش َ
ص َّم َ
(اخلامة :الغضة الرطبة من النبات .كفأهتا :أمالتها .صماء :صلبة شديدة).

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

أخرجو :البخاري(.)ٕٜٙٙ
أخرجو :البخاري(ٕ٘ ،)٘ٙواللفظ لو ،ومسلم(.)ٕ٘ٚٙ
أخرجو :البخاري(ٓٗ ،)٘ٙومسلم(ٕ ،)ٕ٘ٚواللفظ لو.
أخرجو :البخاري(ٗٗ ،)٘ٙواللفظ لو ،ومسلم(.)ٕٜٛٓ
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َّ
ىيقشثل ٍْه؛ فإّه يجزييل

ال رس ُ ِ
ِ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َمَ (( :م ْن يُ ِرِد اللَّوُ
ول اللو َ
 .03عن أِب ُىَريْـَرَة َرض َي اهللُ َعْنوُ ،قال :قَ َ َ ُ
ِ
ِ
(يصب منو :أي يبتليو بادلصائب؛ ليثيبو عليها ،ويطهره ِبا).
ب ِم ْنوُ))(ٔ).
بِو َخ ْيـ ًرا يُص ْ
ىقذ مبُ ىنٌ يف سسىه اهلل  أسىح حسْخ ومفى ثه أسىح

ِ ِ
صلى اهللُ َعلَْي ِو
َ .02ع ْن َعْب ِد الل ِو بن مسعود َر ِض َي اهللُ َعْنوُ ،قَ َ
الَ :د َخ ْل ُ
ت َعلَى َر ُسول اللو َ
ك
يدا؟ قَ َ
ت :يَا َر ُس َ
ُوع ُ
ك َو ْع ًكا َش ِد ً
َج ْل ،إِنِّي أ َ
وع ُ
ول الل ِو ،إِن َ
وع ُ
ك لَتُ َ
َو َسل َم َوُى َو يُ َ
ك ،فَـ ُق ْل ُ
ال(( :أ َ
ِ
ِ ِ
كَ ،ما ِم ْن
َجَريْ ِن؟ قَ َ
ك َك َذلِ َ
َج ْلَ ،ذلِ َ
وع ُ
َك َما يُ َ
ك أَن لَ َ
ت :ذَل َ
ك َر ُجَلَن م ْن ُك ْم)) .قُـ ْل ُ
ال(( :أ َ
كأْ
ِِ
ِ ِ
ح ُّ
ط َّ
الش َج َرةُ
ُم ْسل ٍم يُصيبُوُ أَذًىَ ،ش ْوَكةٌ فَ َما فَـ ْوقَـ َها ،إََِّّل َك َّف َر اللَّوُ بِ َها َسيِّئَاتوَ ،ك َما تَ ُ

َوَرقَـ َها))(ٕ).

(الوعك :احلمى).

ِ
ِ
َح ًدا أَ َش َّد َعلَْي ِو الو َج ُع ِم ْن ر ُس ِ
ول
تَ (( :ما َرأَيْ ُ
 .04و َع ْن َعائ َشةَ َرض َي اللوُ َعْنـ َها ،قَالَ ْ
ت أَ
َ
َ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم))(ٖ).
اللَّو َ
ً
ً
إرا أخز ٍْل شيئب عىظل خريا ٍْه

ك ر ِضي اللو عْنو ،قَ َ ِ
ٍِ
َ .05ع ْن أَنَ ِ
ول(( :إِ َّن
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم يَـ ُق ُ
الَ :مس ْع ُ
س بْ ِن َمال َ َ ُ َ ُ
ت النِِب َ
ت عب ِدي بِحبِيبتـي ِو فَصبـر ،ع َّو ْ ِ
يدَ :عْيـنَـْي ِو)ٗ(.
اللَّوَ قَ َ
الجنَّةَ)) يُِر ُ
َ ََ ْ َ َ َ َ
ال :إِ َذا ابْـتَـلَْي ُ َ ْ
ضتُوُ م ْنـ ُه َما َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

أخرجو :البخاري(٘ٗٗ٘).
أخرجو :البخاري( ،)٘ٙٗٚواللفظ لو ،ومسلم(ٔ.)ٕ٘ٚ
أخرجو :البخاري( ،)٘ٙٗٙواللفظ لو ،ومسلم(ٓ.)ٕ٘ٚ
أخرجو :البخاري(ٖ٘.)٘ٙ
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ال رس ُ ِ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم(( :إِ َّن اهللَ َع َّز
َ .06ع ْن أَِِب ُىَريْـَرَة َر ِض َي اهللُ َعْنوُ ،قَ َ
ول اهلل َ
ال :قَ َ َ ُ
ت
ت فَـلَ ْم تَـعُ ْدنِي ،قَ َ
َو َج َّل يَـ ُق ُ
ال :يَا َر ِّ
ب َك ْي َ
آد َم َم ِر ْ
ود َك؟ َوأَنْ َ
ضُ
ف أَعُ ُ
ول يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة :يَا ابْ َن َ
ت أ َّ ِ
ِ
ين ،قَ َ
َر ُّ
ت أَنَّ َ
ض فَـلَ ْم تَـعُ ْدهُ ،أَ َما َعلِ ْم َ
ال :أ ََما َعلِ ْم َ
ك ل َْو عُ ْدتَوُ
َن َع ْبدي فََُلنًا َم ِر َ
ب ال َْعالَم َ
ت
ك فَـلَ ْم تُط ِْع ْمنِي ،قَ َ
ال :يَا َر ِّ
ب َوَك ْي َ
ف أُطْعِ ُم َ
استَط َْع ْمتُ َ
ك؟ َوأَنْ َ
ل ََو َج ْدتَنِي ِع ْن َدهُ؟ يَا ابْ َن َ
آد َم ْ
ِ
ك ل َْو
ين ،قَ َ
َر ُّ
ت أَنَّ َ
استَط َْع َم َ
ك َع ْب ِدي فََُل ٌن ،فَـلَ ْم تُط ِْع ْموُ؟ أ ََما َعلِ ْم َ
ال :أ ََما َعلِ ْم َ
ت أَنَّوُ ْ
ب ال َْعالَم َ
ف
ك ،فَـلَ ْم تَ ْس ِقنِي ،قَ َ
ال :يَا َر ِّ
ب َك ْي َ
استَ ْس َق ْيتُ َ
ت ذَلِ َ
أَط َْع ْمتَوُ ل ََو َج ْد َ
ك ِع ْن ِدي ،يَا ابْ َن َ
آد َم ْ
ِ
ين ،قَ َ
استَ ْس َق َ
ت َر ُّ
اك َع ْب ِدي فََُل ٌن فَـلَ ْم تَ ْس ِق ِو ،أ ََما إِنَّ َ
َس ِق َ
يك؟ َوأَنْ َ
ك لَ ْو َس َق ْيتَوُ
الْ :
أْ
ب ال َْعالَم َ
ك ِعنْ ِدي)))ٔ(.
ت ذَلِ َ
َو َج ْد َ
الَِ :مسعت رس َ ِ
 .07وعن أَنَ ٍ ِ
ول(( :أَيُّ َما
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم يَـ ُق ُ
ول اللو َ
س َرض َي اهللُ َعْنوُ قَ َ ْ ُ َ ُ
َْ
الر ْح َم ِة ،فَِإذَا قَـ َع َد ِع ْن َد ال َْم ِر ِ
ال:
الر ْح َمةُ)) ،قَ َ
يض غَ َم َرتْوُ َّ
وض فِي َّ
ضا ،فَِإنَّ َما يَ ُ
اد َم ِري ً
َر ُج ٍل َع َ
خ ُ
ول الل ِو ى َذا الص ِح ِ
ال(( :تُ َح ُّ
يض َما لَوُ؟ قَ َ
ت :يَا َر ُس َ
ط َع ْنوُ
يح الذي يَـعُ ُ
َ
فَـ ُق ْل ُ
يض ،فَالْ َم ِر ُ
ود الْ َم ِر َ
ُ
(غمرتو :وسعتو وغطتوُّ .
حتط عنو :ترتفع عنو).
ذُنُوبُوُ))(ٕ).

(ٔ) أخرجو :مسلم(.)ٕٜ٘ٙ
(ٕ) أخرجو :عبد الرزاق(ٗ ،)ٙٚٙوأمحد(ٖ ،)ٖٔٙٚوابن أِب دنيا يف ادلرض والكفارات( ،)ٜ٘واللفظ لو ،واحلارث
يف مسنده(ٕٕ٘) ،وأبو يعلى( ،)ٖٕٜٗوالطرباين يف األوسط(ٔ٘ ،)ٛٛويف الصغر؛ لو( ،)ٜ٘ٔوأبو نعيم يف
احللية ،ٔٙٔ/ٛويف تأريخ أصبهان؛ لو(ٔٔٔ) ،والبيهقي يف الشعب( .)ٛٚٗٛوإسناده ضعيف .ينظر :رلمع
الزوائدٕ ،ٕٜٚ/وفيض القديرٖ.ٔٗٔ/
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ِ (ٔ)
ت
َ .08ع ْن أَِِب ُىَريْـَرَة َر ِض َي اهللُ َعْنوُ ،قَ َ
وءا يُ ْج َز بِو}  ،بَـلَغَ ْ
ال :لَما نـََزلَ ْ
تَ { :م ْن يَـ ْع َم ْل ُس ً
ال رس ُ ِ
ِ
ِِ
ِّدوا ،فَِفي ُكلِّ
ني َمْبـلَغًا َش ِد ً
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم(( :قَا ِربُواَ ،و َسد ُ
م َن الْ ُم ْسلم َ
ول اهلل َ
يدا ،فَـ َق َ َ ُ
اب بِ ِو ال ُْم ْسلِ ُم َك َّف َارةٌَ ،حتَّى النَّ ْكبَ ِة يُـ ْن َكبُـ َها ،أَ ِو َّ
شا ُك َها)))ٕ(.
الش ْوَك ِة يُ َ
َما يُ َ
ص ُ

(النكبة :ما يصيب اإلنسان من احلوادث).

َّ
أّذ رهت يْقى ثبلشض

 .09عن جابِر ب ِن عب ِد اهللِ ر ِضي اهلل عْنـهما ،أَن رس َ ِ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َمَ ،د َخ َل َعلَى
َ ْ َْ
ول اهلل َ
َ َ َُُ
َُ
ِ
ال(( :ما ل ِ
ب أ َْو أ ٍُّم الْمسيٍّ ِ
أ ٍُّم السائِ ِ
سيِّ ِ
السائِ ِ
ين؟))،
َك؟ يَا أ َُّم َّ
ب فَـ َق َ َ
ب تُـ َزفْ ِزف َ
ب أ َْو يَا أ َُّم ال ُْم َ
َُ
ِ
آد َمَ ،ك َما
ت :ا ْحلُمىَ ،ال بَ َارَك اهللُ فِ َيها ،فَـ َق َ
ب َخطَايَا بَنِي َ
قَالَ ْ
سبِّي ال ُ
ْح َّمى ،فَِإنَّـ َها تُ ْذى ُ
الََّ (( :ل تَ ُ
ِ
ث الْح ِد ِ
ِ
يد)))ٖ(.
ب الْك ُير َخبَ َ َ
يُ ْذى ُ
(تزفزفني :تتحركني ترتعدين .خب  :ما تلقيو النار من وسخ احلديد).
ال رس ُ ِ
َ .31ع ْن أَِِب أ َُم َامةَ َر ِض َي اهللُ َعْنوُ ،قَ َ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم(( :إِ َّن اللَّوَ
ول اللو َ
ال :قَ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ج
َح َد ُك ْم بِالْبَ ََلء َو ُى َو أَ ْعلَ ُم بِو َك َما يُ َج ِّر ُ
لَيُ َج ِّر ُ
ب أَ
ب أَ
َح ُد ُك ْم َذ َىبَوُ بالنَّا ِر فَم ْنـ ُه ْم َم ْن يَ ْخ ُر ُ
ك الَّ ِذي نَ َّجاه اللَّو ِمن َّ ِ ِ
ج َك َّ
َك َّ
ب ِْ
الذ َى ِ
الذ َى ِ
ك
ب ُدو َن ذَلِ َ
اْلبْ ِري ِز فَ َذلِ َ
السيِّئَاتَ ،وم ْنـ ُه ْم َم ْن يَ ْخ ُر ُ
ُ ُ َ
الش ِّ ِ
ج َك َّ
الذ َى ِ
ض َّ
ش ُّ
ك الَّ ِذي قَ ِد
ك الَّ ِذي يَ ُ
َس َو ِد فَ َذلِ َ
فَ َذلِ َ
ك بَـ ْع َ
ب ْاأل ْ
كَ ،وم ْنـ ُه ْم َم ْن يَ ْخ ُر ُ
(اإلبريز :اخلالص).
افْـتُتِ َن))(ٗ).
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

سورة النساء ،من اآلية.ٕٖٔ :
أخرجو :مسلم(ٗ.)ٕ٘ٚ
أخرجو :مسلم(٘.)ٕ٘ٚ
أخرجو :ابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات( ،)ٕٚوالطرباين يف الكبر( ،)ٜٚٙٛوالبيهقي يف الشعب(ٗ٘ٗ،)ٜ
ضعف ،وقد نص
وصححو احلاكم( ،)ٚٛٚٛوالصواب ضعفو؛ وذلك أن مداره على عفر بن معدان ،وفيو
ٌ
أبو حامت على أنو يكثر عن سليم ،عن أِب أمامة مبا ال أصل لو .ينظر :ميزان االعتدالٖٖٛ/ترمجة(.)ٜ٘ٙٚ
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ال(( :إِ َّن
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم ِيف َغَزاةٍ ،فَـ َق َ
َ .30ع ْن َجابِ ٍر رضي اهلل عنو ،قَ َ
الُ :كنا َم َع النِ ٍّ
ِب َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ض))(ٔ).
س ُه ُم ال َْم َر ُ
بال َْمدينَة لَ ِر َج ًاَّل َما س ْرتُ ْم َمس ًيراَ ،وََّل قَطَ ْعتُ ْم َواديًا ،إ ََّّل َكانُوا َم َع ُك ْمَ ،حبَ َ
(قطعتم :عربمت  .حبسهم :منعهم).
ال رس ُ ِ
عن َعْب ِد الل ِو بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
اص َر ِض َي اهللُ َعْنـ ُه َما ،قَ َ
ول اللو َ
صلى اهللُ
ال :قَ َ َ ُ
ْ .33
علَي ِو وسلم(( :إِ َّن الْعب َد إِذَا َكا َن َعلَى طَ ِري َق ٍة حسنَ ٍة ِمن ال ِْعب َ ِ
ض ،قِيل لِلْملَ ِ
ك
َْ
ََ َ َ
ادة ،ثُ َّم َم ِر َ َ َ
َْ ََ َ
ِ
َي))(ٕ).
ب لَوُ ِمثْ َل َع َملِ ِو إِذَا َكا َن طَلِي ًقاَ ،حتَّى أُطْلِ َقوُ ،أ َْو أَ ْك ِفتَوُ إِل َّ
ال ُْم َوَّك ِل بِو :ا ْكتُ ْ
(طلي ًقا :معاىف .أكفتو :أضمو ،أي :أتوفاه).
ٍب اثزالك؛ إال ىيطهشك

 .32عن أ ٍُّم الْع َال ِء ر ِضي اهلل عْنـها ،قَالَت :عادِين رس ُ ِ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم َوأَنَا
ول اللو َ
َ َ َ ُ ََ
ْ َ َ َُ
َْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ب
يضةٌ ،فَـ َق َ
َم ِر َ
ال(( :أَبْش ِري يَا أ َُّم ال َْع ََلء ،فَِإ َّن َم َر َ
ب اللَّوُ بو َخطَايَاهَُ ،ك َما تُ ْذى ُ
ض ال ُْم ْسل ِم يُ ْذى ُ
ب وال ِْفض ِ
ث َّ
َّة))(ٖ)(.خب  :ىو ما تلقيو النار من وسخ الذىب والفضة إذا أذيبا).
َّار َخبَ َ
الذ َى ِ َ
الن ُ

(ٔ) أخرجو :مسلم(ٔٔ ،)ٜٔوأخرجو :البخاري(ٖٕٗٗ) ،من حدي أنس رضي اهلل عنو.
(ٕ) أخرجو :معمر( ،)ٕٖٓٓٛوأمحد(٘ ،)ٜٙٛواللفظ لو ،والبزار(ٖٕٔٗ) ،وأبو نعيم يف احللية ،ٖٜٓ/ٛوالبيهقي
يف الكرب ( ،)ٙ٘ٗٙوابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات(.)ٕٙ
(ٖ) أخرجو :عبد بن محيد(ٗ ،)ٔ٘ٙوأبو داود(ٕ ،)ٖٜٓواللفظ لو ،والطرباين يف الكبر(ٖٓٗ) ،وأبو نعيم يف معرفة
ادلناوي يف فيض
الصحابة(٘ .)ٜٜٚواحلدي حسنو ابن مفلح يف اآلداب الشرعيةٕ ،ٕٓٓ/وجود إسناده
ُّ
القدير.ٔٗ/ٚ



ﺷﺒﻜﺔ

َّ

www.alukah.net

َّ
األسثعىُ اىْجىيخ في سيىح الشيط

ً
عبفيزل قذ رزَْبهب ٍشظب يىً اىقيبٍخ

9

ال رس ُ ِ
صلى اللوُ َعلَْي ِو َو َسل َم(( :يَـ َو ُّد أ َْى ُل
َ .34ع ْن َجابِ ٍر َر ِض َي اهللُ َعْنوُ ،قَ َ
ول اللو َ
ال :قَ َ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
اب ل َْو أ َّ
ت فِي ُّ
الدنْـيَا
ض ْ
ود ُى ْم َكانَ ْ
ت قُ ِر َ
َن ُجلُ َ
َ
ين يُـ ْعطَى أ َْى ُل البَ ََلء الثـ ََّو َ
العافيَة يَـ ْوَم القيَ َامة ح َ
ِ
الم َقا ِر ِ
يض))(ٔ).
ب َ

(قرضت :قطعت).

ً
ٍِ حجه ىل جعو طشقب ىطهبسرل

ال رس ُ ِ
ال
صلى اللوُ َعلَْي ِو َو َسل َمَ (( :ما يَـ َز ُ
َ .35ع ْن أَِِب ُىَريْـَرةَ َر ِض َي اهللُ َعْنوُ ،قَ َ
ول اللو َ
ال :قَ َ َ ُ
الب ََلء بِالم ْؤِم ِن والم ْؤِمنَ ِة فِي نَـ ْف ِس ِو وول ِ
َدهِ َوَمالِ ِو َحتَّى يَـلْ َقى اللَّوَ َوَما عَلَْي ِو َخ ِطيئَةٌ))(ٕ).
ََ
َ ُ ُ َ ُ
 .36و ِ
اض ب ِن غُطَي ٍ
ودهُ ِم ْن َش ْك ًو
ف ،قَ َ
الَ :د َخ ْلنَا َعلَى أَِِب عُبَـْي َدةَ بْ ِن ا ْجلَر ِاح نَـعُ ُ
ْ
عن عيَ ِ ْ
ْ
ِ
ِ ِ ِِ
َج ٍر،
ات أَبُو عُبَـْي َدةَ؟ قَالَ ْ
َصابَوَُ ،و ْامَرأَتُوُ ُحتَْيـ َفةُ قَاع َدةٌ عْن َد َرأْسو ،قلناَ :كْي َ
تَ :واللو لََق ْد بَ َ
ف بَ َ
ات بِأ ْ
أَ
َج ٍر َ -وَكا َن ُم ْقبِ ًال بَِو ْج ِه ِو َعلَى ا ْحلَائِ ِط  -فَأَقْـبَ َل َعلَى الْ َق ْوِم بَِو ْج ِه ِو،
ال أَبُو عُبَـْي َد َةَ :ما بِ ُّ
فَـ َق َ
ت بِأ ْ
ك عْنو .قَ َ ِ
ول الل ِو
ت َر ُس َ
فَـ َق َ
الَ :مس ْع ُ
ت؟ قَالُواَ :ما أ َْع َجبَـنَا َما قُـ ْل َ
ال :أَال تَ ْسأَلُونَِِّن َعما قُـ ْل ُ
ت ،فَـنَ ْسأَلُ َ َ ُ
ِ
ول(( :م ِن أنْـ َف َق نَـ َف َقةً فَ ِ
اضلَةً فِي َسبِ ِ َّ ِ ِ
س ْب ِع ِمائَ ٍةَ ،وَم ِن أنْـ َف َق
صلى اهللُ َعلَْيو َو َسل َم يَـ ُق ُ َ
َ
يل اللو ،فَب َ

(ٔ) أخرجو :الرتمذي(ٕٕٓٗ) ،وابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات(ٕٕٓ) ،والطرباين يف الصغر(ٕٔٗ) ،والبيهقي
يف الشعب(ٔ٘ٗ ،)ٜويف الكرب ؛ لو(ٖ٘٘ ،)ٙواخلليلي يف اإلرشاد(ٓ .)ٜٔقال الرتمذي عقيبوَ ( :وَى َذا
ِ
األعمش ،عن
بعض ُهمَ :ى َذا احلدي عن
يب ال نَع ِرفُوُ ِب َذا ا ِإلسناد إِال من ىذا الوجو ،وق ْد رو
ُ
حدي ٌ غر ٌ
طلحة ب ِن مصٍّر ٍ
ٍ
مسروق ،قولوُ؛ شيئًا من ى َذا) .وأعلو الدارقطِّن يف العلل باالنقطاع(.)ٖٕٕٜ
ف ،عن
َُ
(ٕ) أخرجو :ابن أِب شيبة(ٔٔ ،)ٔٓٛوأمحد( ،)ٜٚٛ٘وىناد يف الزىد(ٕٓٗ) ،والبخاري يف األدب ادلفرد(ٗ،)ٜٗ
والرتمذي( ،)ٕٖٜٜوابن أِب الدنيا يف الصرب والثواب عليو( ،)ٔٓٛويف ادلرض والكفارات؛ لو(ٓٗ)،
وأبو يعلى(ٕٔ ،)ٜ٘وابن شاىني يف فضائل األعمال(ٔ ،)ٗٙوالبيهقي يف اآلداب( ،)ٖٚٙويف الشعب؛
لو( ،)ٜٖٚٙويف الكرب ؛ لو(ٖٗ٘ .)ٙوصححو الرتمذي( ،)ٕٖٜٜوابن حبان(ٖٔ ،)ٕٜواحلاكم(ٔ،)ٕٔٛ
وأبو نُعيم يف احلليةٖ.ٕٙ٘/
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َم
سنَةُ بِ َع ْش ِر أ َْمثَالِ َهاَ ،و َّ
اد َم ِري ً
َعلَى نَـ ْف ِس ِو َوأ َْىلِ ِو ،أ َْو َع َ
ضا ،أ َْو َم َاز أَذًى ،فَال َ
الص ْو ُم ُجنَّةٌ َما ل ْ
ْح َ
َّ ِ ٍ ِ
(م َاز :حناه وأزالو).
س ِدهِ فَـ ُه َو لَوُ ِحطَّةٌ))(ٔ).
يَ ْخ ِرقـ َ
َ
ْهاَ ،وَم ِن ابْـتََلهُ اللوُ ببََلء في َج َ
 .37عن جابِ ٍر ر ِضي اهلل عْنو قَ َ ِ
ولَ (( :ما ِم ْن ُم ْؤِم ٍن
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم يَـ ُق ُ
الَ :مس ْع ُ
َْ َ َ َ ُ َ ُ
ت النِِب َ
ِ
ٍ
ٍِ
ص اللَّوُ بِ ِو َع ْنوُ ِم ْن َخطَايَاهُ))(ٕ).
ضا إََِّّل قَ َّ
ض َم َر ً
َوََّل ُم ْؤمنَةَ ،وََّل ُم ْسل ٍم َوََّل َم ْسلَ َمة ،يَ ْم َر ُ
(قص :نقص وأخذ).
َ .38ع ْن َس ْه ِل بْ ِن ُم َع ِاذ بْ ِن أَنَ ٍ
ِّنَ ،ع ْن أَبِ ِيو َع ْن َجدٍّهِ ،أَنوُ َد َخ َل َعلَى أَِِب الد ْرَد ِاء
س ا ْجلُ َه ِ ٍّ
ال أَبو الدرد ِاءَِ :مسعت رس َ ِ
الصح ِة َال بِالْ َمَر ِ
ول:
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم يَـ ُق ُ
فَـ َق َ
ال :بِ ٍّ
ض ،فَـ َق َ ُ ْ َ
ول اللو َ
ْ ُ َُ
ِ
ِ
ك
اع َوال َْملِيلَةَ ََّل تَـ َز ُ
((إِ َّن ُّ
ُح ٍد ،فَ َما يَ َدعُوُ َو َعلَْي ِو ِم ْن َذلِ َ
الص َد َ
ال بِال ُْم ْؤم ِن َوإِ َّن َذنْـبَوُ مثْ ُل أ ُ
(ادلليلة :حرارة احلمى ووىجها .خردل :نبات معروف).
ال َحبَّ ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل))(ٖ).
ِمثْـ َق ُ

(ٔ) أخرجو :الطيالسي(ٕٕٗ) ،وابن أِب شيبة يف األدب(ٓٔٔ) ،ويف ادلصنف؛ لو( ،)ٕٙٙٗٚوأمحد(ٓ،)ٜٔٙ
واللفظ لو ،والدارمي(ٖ ،)ٔٚٚوابن أِب عاصم يف اجلهاد(ٖ ،)ٚوادلروزي يف تعظيم قدر الصالة(ٔٔ،)ٛ
والنسائي(ٖٖٕٕ) ،ويف الكرب ؛ لو(ٕٗ٘٘) ،وأبو يعلى( ،)ٜٚٛوالدوالِب يف الكىن واألمساء( ،)ٛٙوالطحاوي
يف شرح مشكل اآلرار(ٕٕ٘ٔ) ،والشاشي يف مسنده(٘ ،)ٕٙوالبيهقي يف الشعب(ٗ ،)ٖٕٜويف فضائل
األوقات؛ لو( ،)٘ٛويف الكرب ؛ لو(ٕٗ٘ ،)ٙوصححو ابن خزَية(ٕ ،)ٜٔٛواحلاكم(ٖ٘ٔ٘) ،وجود إسناده
احلافظ يف الفتحٓٔ.ٜٔٓ/
(ٕ) أخرجو :الطيالسي(ٕ ،)ٔٛٛوأمحد(ٕ٘ ،)ٔٗٚوالبخاري يف األدب ادلفرد( ،)٘ٓٛواللفظ لو ،وابن أِب الدنيا يف
ادلرض والكفارات(ٖٖٕ) ،واحلارث(ٕٗٗ) ،وأبو يعلى(ٖٕ٘ٓ) ،والطحاوي يف شرح مشكل اآلرار(ٕٕٕٕ)،
وابن األعراِب(ٗٗ٘) ،وابن شاىني يف الرتغيب والرتىيب(ٓٓٗ) ،وأبو نعيم يف تأريخ أصبهان(ٔ٘٘ٔ)،
أمحد رجال الصحيح).
وصححو ابن حبان( ،)ٕٜٕٚوقال اذليثمي يف رلمع الزوائدٕ:ٖٓٔ/
ُ
(ورجال َ
(ٖ) أخرجو :أمحد( ،)ٕٕٔٚٛواللفظ لو ،وابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات(ٔٗ) ،واحلارث(ٕ٘ٗ) ،والطرباين يف
األوسط(ٖٗ ،)ٙويف مسند الشاميني؛ لو(ٖٔ٘) ،وابن شاىني يف الرتغيب(ٕٓٗ) ،والبيهقي يف
ضعف .ينظر :رلمع الزوائدٖ ،ٕٜ/وفيض القديرٕ.ٗ٘ٙ/
الشعب(ٕٖٗ ،)ٜوفيو
ٌ
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سثل يهيئل ىيَْضىخ اىزي يشيذهب ىل ثبالثزالء واىصرب عييه

ٍِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ص ْحبَةٌ ،أَنوُ َخَر َج َزائًِرا لَِر ُج ٍل ِم ْن
َ .39ع ْن ُزلَمد بْ ِن َخالدَ ،ع ْن أَبِيوَ ،ع ْن َجدٍّهَ ،وَكا َن جلَدٍّه ُ
ت َى َذا
ك َزائًِرا َعائِ ًدا َوُمبَشًٍّرا .قَ َ
ال :فَ َد َخ َل َعلَْي ِو فَـ َق َ
إِ ْخ َوانِِو فَـبَـلَغَوُ َش َكاتُوُ قَ َ
ال :أَتَـْيتُ َ
الَ :كْي َ
ف َمجَ ْع َ
ك ،فَ َكانَ ِ
ٍّرَك بِ َش ْي ٍء َِمس ْعتُوُ ِم ْن
ُكلوُ؟ قَ َ
ت َوأَنَا أُِر ُ
ك فَـبَـلَغَْت ِِّن َش َكاتُ َ
يد ِزيَ َارتَ َ
ْ
ت عيَ َ
الَ :خَر ْج ُ
ادةً َوأُبَش ُ
ال(( :إِذَا سبـ َق ْ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َم يَـ ْبـلُغْ َها بِ َع َملِ ِو،
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم قَ َ
ََ
ت لل َْع ْبد م َن اللَّو َم ْن ِزلَةٌ ل ْ
َر ُسول اللو َ
ابـت ََلهُ اللَّو فِي ج ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
صبَّـ َرهُ َحتَّى يُـ ْبلِغَوُ ال َْم ْن ِزلَةَ الَّتِي َسبَـ َق ْ
ت لَوُ
ُ
َْ
سده أ َْو في َمالو أ َْو في َولَده ،ثُ َّم َ
ََ
ِم ْنوُ))(ٔ).
اّظش -سعبك اهلل -عبقجخ صربك عيى ٍشظل

ث
ول اهللِ صلى اهللُ عليو وسلم قَ َ
َ .21ع ْن َعطَ ِاء بْ ِن يَ َسا ٍر؛ أَن َر ُس َ
ض ال َْع ْب ُد بَـ َع َ
ال(( :إِذَا َم ِر َ
ول لِعُ َّو ِادهِ .فَِإ ْن ُى َو  -إِ َذا َجا ُؤهُ َ -ح ِم َد
ال :انْظَُرا َما َذا يَـ ُق ُ
اهللُ تَـبَ َار َك َوتَـ َعالَى إِل َْي ِو َملَ َك ْي ِن .فَـ َق َ
ِ
اهلل .وىو أَ ْعلَم .فَـيـ ُق ُ ِ
ك إِلَى ِ
اهللَ َوأَثْـنَى َعلَْي ِوَ .رفَـ َعا ذلِ َ
ول :ل َع ْب ِدي َعلَ َّي ،إِ ْن تَـ َوفَّـ ْيتُوُ ،أَ ْن أُ ْدخلَوُ
َ َُ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
َح ِم ِوَ ،و َد ًما َخ ْيـ ًرا م ْن َدم ِوَ .وأَ ْن أُ َك ِّف َر َع ْنوُ
َح ًما َخ ْيـ ًرا م ْن ل ْ
ْجنَّةََ .وإِ ْن أَنَا َش َف ْيتُوُ أَ ْن أُبْدلَوُ ل ْ
ال َ
(عواَده :زواره).
َسيِّئَاتِِو))(ٕ).
ّ

(ٔ) أخرجو :أمحد( ،)ٕٕٖٖٛواللفظ لو ،وأبو داود(ٓ ،)ٖٜٓوأبو يعلى(ٖٕ ،)ٜوابن أِب عاصم يف اآلحاد
وادلثاين( ،)ٔٗٔٙوالدوالِب يف الكىن واألمساء( ،)ٜٔٙوالطرباين يف األوسط(٘ ،)ٔٓٛويف الكبر؛ لو(ٔٓ،)ٛ
والبيهقي يف شعب اإلَيان( ،)ٜٖٜٛويف الكرب ؛ لو(٘ٗ٘ ،)ٙوأبو نعيم يف معرفة الصحابة(ٕ .)ٙٚٙقال
خالدا مل يرو عنو غر ابنو زلمد ،وأبوه
احلافظ يف الفتحٓٔ( :ٜٔٓ/رواه أمحد ،وأبو داود ،ورجالو رقات ،إال أن ً
اختلف يف امسو ،لكن إِبام الصحاِب ال يضر) .قال ادلناوي بعد أن ذكر كالم احلافظ يف فيض القديرٔ:ٖٚٔ/
(وقضيتو تصحيح احلدي  ،لكنو قال يف التقريب :زلمد رلهول ،وخالد صدوق خيطئ ،فاقتضى كالمو تضعيفو،
واألوجو ما جر عليو ادلؤلف من حسنو).
مسندا عن عطاء عن أِب سعيد رضي اهلل عنو،
مرسل ،وقد رواه بعضهم ً
(ٕ) أخرجو :مالك يف ادلوطأ( ،)ٖٚٛوىو ٌ
مرسال كما رجح
يصح إال ً
أخرجو :الطرباين يف مسند الشاميني(ٕ ،)ٖٜٔوالبيهقي يف الشعب(ٕ ،)ٜٗٚوال ُّ
ذلك أبو حامت يف العلل ،مسألة(٘.)ٔٓٚ
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ِ
ِ ِ
ِ
اد َم ِر ً
صلى اهللُ َعلَْيو َو َسل َم :أَنوُ َع َ
يضا َوَم َعوُ
َ .20ع ْن أَِِب ُىَريْـَرَة َرض َي اهللُ َعْنوَُ ،ع ْن َر ُسول اللو َ
ال لَو رس ُ ِ
ِِ
ِ
ٍ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم(( :أَبْ ِش ْر ،إِ َّن اللَّوَ َع َّز
ول اللو َ
أَبُو ُىَريْـَرةَ م ْن َو ْعك َكا َن بو ،فَـ َق َ ُ َ ُ
ُسلِّطُ َها َعلَى َع ْب ِدي ال ُْم ْؤِم ِن فِي ال ُّدنْـيَا ،لِتَ ُكو َن َحظَّوُ ِم َن النَّا ِر فِي
َو َج َّل يَـ ُق ُ
ول :نَا ِري أ َ
ْاْل ِخ َرةِ))(ٔ).
االثزالء ديذُ اىصبحلني وأّذ عيى خطبهٌ

 .23عن أَِِب سعِ ٍ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم
يد ْ
ي َر ِض َي اهللُ َعْنوُ ،قَ َ
اخلُ ْد ِر ٍّ
ت َعلَى النِ ٍّ
الَ :د َخ ْل ُ
ِب َ
َ
َْ
وىو يوعك ،فَـوضع ِ
ِ
ِ
ول الل ِو َما
ت :يَا َر ُس َ
ت َحرهُ بَـ ْ َ
ت يَدي َعلَْيو فَـ َو َج ْد ُ
ني يَ َدي فَـ ْو َق اللٍّ َحاف ،فَـ ُقلْ ُ
َ َُ ُ َ ُ َ َ ْ ُ
ول الل ِو
ت :يَا َر ُس َ
ك قَ َ
ضعَّ ُ
ضعَّ ُ
ف لَنَا الْبَ ََلءَُ ،ويُ َ
ك يُ َ
ال(( :إِنَّا َك َذلِ َ
أَ
َشد َىا َعلَْي َ
ف لَنَا ْاأل ْ
َج ُر)) ،قُـلْ ُ
َي الن ِ
الصالِ ُحو َن ،إِ ْن
ال(( :ثُ َّم َّ
ول الل ِو ُُث َم ْن؟ قَ َ
ت :يَا َر ُس َ
َش ُّد بََالءً؟ قَ َ
أ ُّ
اس أ َ
الْ (( :األَنْبِيَاءُ)) ،قُـ ْل ُ

ِ
َح ُد ُى ْم
اءةَ يَ ُحوب َهاَ ،وإِ ْن َكا َن أ َ
َح ُد ُى ْم لَيُْبتَـلَى بِالْ َف ْق ِرَ ،حتَّى َما يَج ُد أ َ
َكا َن أ َ
َح ُد ُى ْم إََِّّل ال َْعبَ َ
ِ
الر َخ ِاء))(ٕ)َ( .يوِبا :من احلبوة ،أي :جيعل ذلا حبيبًا).
َح ُد ُك ْم بِ َّ
حأَ
ح بِالْبَ ََلءَ ،ك َما يَـ ْف َر ُ
لَيَـ ْف َر ُ

(ٔ) أخرجو :ابن أِب شيبة(ٕٓ ،)ٔٓٛوإسحاق بن راىويو(ٔ ،)ٖٚوأمحد( ،)ٜٙٚٙواللفظ لو ،وىناد يف
الزىد(ٖٕٗ) ،والرتمذي( ،)ٕٓٛٛوابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات( ،)ٜٔوالطرباين يف األوسط(ٓٔ) ،ويف
الصغر؛ لو(ٔ ،)٘ٙوابن السِّن يف عمل اليوم والليلة(ٔٗ٘) ،وأبو نعيم يف احللية ،ٛٙ/ٙوالبيهقي يف
الشعب(ٗ ،)ٜٖٛويف الكرب ؛ لو(ٔ ،)ٜٙ٘وصححو احلاكم( ،)ٕٔٚٚوحسنو غره ،ورجح الدارقطِّن يف
العللٓٔ )ٜٔٛٚ(ٕٜٔ/أنو من قول كعب األحبار.
(ٕ) أخرجو معمر( ،)ٕٕٓٙٙوأمحد(ٖ ،)ٜٔٔٛويف الزىد؛ لو( ،)ٖٖٙوعبد بن محيد(ٓ ،)ٜٙوالبخاري يف األدب
ادلفرد(ٓٔ٘) ،وابن ماجو(ٕٗٓٗ) ،وابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات(ٔ) ،والطربي يف هتذيب اآلرار(ٕٔٗ)،
وأبو يعلى( ،)ٖٓٚوالطحاوي يف شرح مشكل اآلرار(ٕٕٓٔ) ،والطرباين يف األوسط( ،)ٜٓٗٚوأبو نعيم يف
احلليةٔ ،ٖٚٓ/وابن بشران يف أماليو( ،)ٗٚٚوالبيهقي يف اآلداب( ،)ٕٜٚويف الشعب؛ لو( ،)ٜٖٔٚويف
الكرب ؛ لو(ٖٖ٘ ،)ٙوصححو احلاكم( ،)ٜٔٔوحسنو الشيخ مقبل يف صحيحو(.)ٗٓٛ



ﺷﺒﻜﺔ

َّ

www.alukah.net

َّ
األسثعىُ اىْجىيخ في سيىح الشيط

يف ٍسزقش سمحخ سثل ىِ رززمش االثزالء

13

ال رس ُ ِ
س ب ِن مالِ ٍ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم(( :يُـ ْؤتَى
ك َر ِض َي اهللُ َعْنوُ ،قَ َ
ول اهلل َ
ال :قَ َ َ ُ
َ .22ع ْن أَنَ ِ ْ َ
بِأَنْـع ِم أ َْى ِل ُّ ِ
ِ
ِ ِ
آد َم
ص ْبـغَةً ،ثُ َّم يُـ َق ُ
ال :يَا ابْ َن َ
الدنْـيَا م ْن أ َْى ِل النَّا ِر يَـ ْوَم الْقيَ َامة ،فَـيُ ْ
صبَ ُغ في النَّا ِر َ
َ

ط؟ َىل م َّر بِ َ ِ
ولََّ :ل ،و ِ
يم قَ ُّ
ب َويُـ ْؤتَى بِأَ َش ِّد الن ِ
َّاس بُـ ْؤ ًسا
ط؟ فَـيَـ ُق ُ
اهلل يَا َر ِّ
َى ْل َرأَيْ َ
ت َخ ْيـ ًرا قَ ُّ ْ َ
َ
ك نَع ٌ
ِ
الدنْـياِ ،من أ َْى ِل ال ِ
ِ
ت بُـ ْؤ ًسا
ْجن َِّة ،فَـيُـ َق ُ
آد َم َى ْل َرأَيْ َ
ال لَوُ :يَا ابْ َن َ
ْجنَّة ،فَـيُ ْ
صبَ ُغ َ
ص ْبـغَةً في ال َ
َ
في ُّ َ ْ
ولََّ :ل ،و ِ
س قَ ُّ
ك ِش َّدةٌ قَ ُّ
قَ ُّ
ط؟ فَـيَـ ُق ُ
اهلل يَا َر ِّ
ت ِش َّدةً
ط؟ َى ْل َم َّر بِ َ
طَ ،وََّل َرأَيْ ُ
ب َما َم َّر بِي بُـ ْؤ ٌ
َ
(بؤس :عذاب ِ
قَ ُّ
وشدة).
ط))(ٔ).
اثزالؤك ٍثو يعشثه سسىه اهلل صيى اهلل عييه وسيٌ ،ويقبسّه ثبثزالء غريك

ِ
ِ
الس َق ُم،
َصابَوُ َّ
َ .24ع ْن َعام ٍر الرِام ،قال :قال الن ُّ
ِب صلى اهلل عليو وسلم((:إِ َّن ال ُْم ْؤم َن إِ َذا أ َ
ِ
ثُ َّم أَ ْع َفاه اللَّو ِم ْنوَ ،كا َن َك َّفارةً لِما م َ ِ
ِ
ِِ
يما يَ ْستَـ ْقبِ ُلَ ،وإِ َّن ال ُْمنَافِ َق
ُ ُ ُ
َ َ َ
ضى م ْن ذُنُوبوَ ،وَم ْوعظَةً لَوُ ف َ
ِ
ِ
ِ
َم يَ ْد ِر لِ َم
إِ َذا َم ِر َ
ض ثُ َّم أُ ْعف َي َكا َن َكالْبَعي ِرَ ،ع َقلَوُ أ َْىلُوُ ،ثُ َّم أ َْر َسلُوهُ فَـلَ ْم يَ ْد ِر ل َم َع َقلُوهَُ ،ول ْ
(عقلو أىلو :أي شده).
أ َْر َسلُوهُ))(ٕ).
َّ

إَّب هي طهبسح ثْص مالً سسىه اهلل صيى اهلل عييه وسيٌ

 .25ع ِن اب ِن عب ٍ ِ
اِب
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم َد َخ َل َعلَى أ َْعَرِ ٍّ
َ ْ َ
اس َرض َي اللوُ َعْنـ ُه َما :أَن النِِب َ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم إِ َذا َد َخل َعلَى َم ِر ٍ
ور
ودهُ قَ َ
ودهُ ،قَ َ
يض يَـعُ ُ
الَ :وَكا َن النِ ُّ
يَـعُ ُ
ْس ،طَ ُه ٌ
ِب َ
الَّ(( :لَ بَأ َ
َ

اء اللَّوُ))(ٖ).
إِ ْن َش َ

(طَهور :أي ُمطَهر من الذنوب).

(ٔ) أخرجو :مسلم(.)ٕٛٓٚ
( ٕ) أخرجو :أبو داود( ،)ٖٜٓٛواللفظ لو ،والبيهقي يف الشعب( ،)ٕٙٚٛوابن أِب الدنيا يف ادلرض
والكفارات( ،)ٜٔٙوابن قانع يف معجم الصحابة( ،)ٚٗٚوفيو جهالة .ينظر :الرتغيب والرتىيب؛
للمنذري(ٕٓٓ٘).
(ٖ) أخرجو :البخاري(.)ٖٙٔٙ
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ً
صرب ىييخ عيى الشض واىشظى ثقعبء اهلل رعبىل يعيذك طبهشا ٍِ رّجل

ِ
ك لَْيـلَ ًة
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم قَ َ
الَ (( :م ْن ُو ِع َ
عن أَِِب ُىَريْـَرةَ َرض َي اهللُ َعْنوَُ ،ع ِن النِ ٍّ
ِب َ
ْ .26
فَصبـر ور ِ
(وعك :أصيب حبمى).
ض َي بِ َها َع ِن اللَّ ِو َخ َر َج ِم ْن ذُنُوبِ ِو َكيَـ ْوِم َولَ َدتْوُ أ ُُّموُ))(ٔ).
ََ َ َ َ
َّ
الشض ىيس ّهبيخ اىذّيب وإَّب ّهبيزهب ثبألجو

ال رس ُ ِ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم(( :إِ َّن َرْو َح
َ .27ع ْن أَِِب أ َُم َامةَ َر ِض َي اهللُ َعْنوُ قَ َ
ول اللو َ
ال :قَ َ َ ُ
ِ
س نَـ َف َ ِ ِ
ِ
وعي أ َّ
الْ ُق ُد ِ
َج ِملُوا
َن تَ ُم َ
ب ِر ْزقَـ َها فَأ ْ
وت َحتَّى تَ ْستَ ْكم َل أ َ
سا ل ْ
َجلَ َها َوتَ ْستَـ ْوع َ
َن نَـ ْف ً
ث في ُر َ
صي ٍة فَِإ َّن اللَّو ََّل يـن ُ ِ
ِ
استِْبطَاء ِّ ِ
ِ
فِي الطَّلَ ِ
ال َما ع ْن َدهُ
َ َُ
الر ْزق أَ ْن يَطْلُبَوُ بِ َم ْع َ
ب َوََّل يَ ْحملَ َّن أ َ
َح َد ُك ُم ْ ُ
اعتِ ِو))(ٕ).
إََِّّل بِطَ َ
(روح القدس :جربيل عليو السالم .نـَ َف َ  :أوحى وألقىُ .رْو ِعي :نفسي وخلدي).
عبقجخ صربك وشنشك ال ينزت أجشهب إال ىل

ال رس ُ ِ
ص َهْي ٍ
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َمَ (( :ع َجبًا ِأل َْم ِر
ب َر ِض َي اهللُ َعْنوُ ،قَ َ
ول اهلل َ
َ .28ع ْن ُ
ال :قَ َ َ ُ
اك ِأل ٍ ِ ِ
َّ
ِ ِ َّ
َصابَـ ْتوُ َس َّراءُ َش َك َر ،فَ َكا َن
َحد إََِّّل لل ُْم ْؤم ِن ،إِ ْن أ َ
س ذَ َ َ
ال ُْم ْؤم ِن ،إن أ َْم َرهُ ُكلوُ َخ ْيـ ٌرَ ،ول َْي َ

صبَـ َر فَ َكا َن َخ ْيـ ًرا لَوُ))(ٖ).
َصابَـ ْتوُ َ
ض َّراءَُ ،
َخ ْيـ ًرا لَوَُ ،وإِ ْن أ َ
شدة).

(سراء :رخاء .ضراء:

(ٔ) أخرجو :ابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات(ٖ ،)ٛويف الرضا عن اهلل بقضائو؛ لو(٘ ،)ٚويف الصرب والثواب عليو؛
لو(ٓ ،)ٔٛوالبيهقي يف الشعب(ٕٓٗ ،)ٜوفيو انقطاع؛ فهو من رواية احلسن عن أِب ىريرة ،ومل يسمع منو.
(ٕ) أخرجو :أبو نعيم يف احلليةٓٔ ،ٕٙ/والطرباين يف الكبر(ٗ ،)ٜٚٙولو عدة شواىد ،قال زلققوا ادلطالب
العالية٘( :ٜ٘ٚ/وباجلملة فاحلدي ِبذه الشواىد صحيح لغره).
(ٖ) أخرجو :مسلم(.)ٕٜٜٜ
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ِ
ال:
صلى اهللُ َعلَْي ِو َو َسل َم ،فَـ َق َ
َ .29ع ْن َجابِ ٍر َر ِض َي اهللُ َعْنوُ ،قَ َ
استَأْ َذنَت ا ْحلُمى َعلَى النِ ٍّ
الْ :
ِب َ
ِِ
ال :فَأ ََمَر ِِبَا إِ َىل أ َْى ِل قُـبَاءَ ،فَـلَ ُقوا ِمْنـ َها َما يَـ ْعلَ ُم اللوُ ،فَأَتَـ ْوهُ،
ت :أ ُُّم ِملْ َدٍم ،قَ َ
(( َم ْن َىذه؟)) قَالَ ْ
ِ
الَ (( :ما ِش ْئتُ ْم؟ إِ ْن ِش ْئتُ ْم أَ ْن أَ ْدعُ َو اللَّوَ لَ ُك ْم فَـيَ ْك ِش َف َها َع ْن ُك ْمَ ،وإِ ْن ِش ْئتُ ْم
ك إِلَْي ِو ،فَـ َق َ
فَ َش َك ْوا َذل َ
ال(( :نَـ َع ْم)) ،قَالُوا :فَ َد ْع َها(ٔ).
ول الل ِو ،أ ََوتَـ ْف َع ُل؟ قَ َ
ورا)) ،قَالُوا :يَا َر ُس َ
أَ ْن تَ ُكو َن لَ ُك ْم طَ ُه ً
(أم ِم ْلدم :كنية احلمى ،وألدمت عليو احلمى ،أي :دامت).
َّ
ً
اصرب؛ فإُ سخطل ال يغري ٍِ اىىاقع شيئب

َ .41ع ْن أَنَ ٍ
ول
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
س َر ِض َي اهللُ َعْنوُ ،قَ َ
ِ
ِ
ِ
ب قَـ ْوًما
َح َّ
َ
الج َزاء َم َع عظَ ِم البَ ََلءَ ،وإِ َّن اللَّوَ إِ َذا أ َ

ط))(ٕ).
الس َخ ُ
َس ِخ َ
ط فَـلَوُ َّ

ِ
صلى اللوُ َعلَْي ِو َو َسل َم(( :إِ َّن ِعظَ َم
اللو َ
ابـتَ ََل ُىم ،فَمن ر ِ
ضاَ ،وَم ْن
ض َي فَـلَوُ ِّ
الر َ
ْ ْ َْ َ
(سخط :غضب).

َّ
متذ حبَذ اهلل

(ٔ) أخرجو :أمحد(ٖ ،)ٖٜٔٗواللفظ لو ،وىناد يف الزىد( ،)ٖٜٛوعبد بن محيد(ٖٕٓٔ) ،وابن أِب الدنيا يف ادلرض
والكفارات(ٕ٘ٗ) ،وأبو يعلى(ٕ ،)ٜٔٛوالبيهقي يف الشعب(ٗ ،)ٜٜٗويف الكرب ؛ لو(ٓ٘٘ ،)ٙويف دالئل
النبوة؛ لو ،ٔ٘ٛ/ٙوصححو ابن حبان(ٖ٘ ،)ٕٜواحلاكم(ٓ.)ٕٔٛ
(ٕ) أخرجو :الرتمذي( ،)ٕٖٜٙوابن ماجو(ٖٔٓٗ) ،وأبو يعلى(ٖٕ٘ٗ) ،وابن بشران يف أماليو(ٖٕٗ) ،والقضاعي
يف مسند الشهاب(ٕٔٔٔ) ،والبيهقي يف اآلداب(ٕٔ ،)ٚويف الشعب؛ لو(ٔ ،)ٜٖٙوقال الرتمذي عقيبو:
حسن غريب من ىذا الوجو).
(ىذا حدي ٌ
ٌ



