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 والرالة والدالـ عمى رسؾلو األميؽ، أما بعج: ،الحسج هلل رب العالسيؽ
ا شَ سَ م  ، وقج عَ مؽ الذخور وُ يَ سِ حْ يَ لِ  لمقؾيِّ  الزعيفُ  أَ جَ مْ يَ  أفْ  :َخْمِقوِ في  هلالج لج مؽ سشؽ هللا فإف  

 ّللا ِ  َرُسؾؿِ  َخْمفَ  ُكْشتُ : َقاؿَ  َعب اٍس، اْبؽِ  نا، فعؽأمؾرِ  في كلِّ  اْلُقؾ ِة اْلَسِتيؽ يذِ هلل ْمَجَأ أْف نَ  ملسو هيلع هللا ىلص الشبي  
ِإَذا ُتَجاَىَػ، َتِجْجهُ  ّللا َ  اْحَفظِ  َيْحَفْغَػ، ّللا َ  اْحَفظِ  َكِمَساٍت، أَُعمُِّسػَ  ِإنِّي ُغاَلُـ  َيا) : َفَقاؿَ  َيْؾًما، ملسو هيلع هللا ىلص

 ِبَذْيءٍ  َيْشَفُعؾؾَ  َأفْ  َعَمى اْجَتَسَعْت  َلؾْ  اأُلم ةَ  َأف   َواْعَمؼْ  ،ِباّللهَِفاْسَتِعؽْاْسَتَعْشتََوِإَذاَّللاهَ،َفاْسَألَِسَأْلتَ
وؾَ  َأفْ  َعَمى اْجَتَسُعؾا َوَلؾْ  َلَػ، ّللا ُ  َكَتَبوُ  َقجْ  ِبَذْيءٍ  ِإّل   َيْشَفُعؾؾَ  َلؼْ  وؾَ  َلؼْ  ِبَذْيءٍ  َيُزخ   ِبَذْيءٍ  ِإّل   َيُزخ 
ُحفُ  َوَجف ْت  اأَلْقاَلُـ  ُرِفَعتِ  َعَمْيَػ، ّللا ُ  َكَتَبوُ  َقجْ   رواه التخمحي في سششو، رقؼ الحجيث:  .( الر 

 .َصِحيح   َحَدؽ   َحِجيث   َىَحا، وقاؿ: 6152
ة، وقج َعَدْمُت ج  عِ  مؽ أمؾرٍ ونعترؼ ونتحرؽ بو  -عد وجل–هللا إلى  َنْمَجأ أفْ  ملسو هيلع هللا ىلص الشبي   َعم َسَشاو 

حفغوهللا–الذيخالفاضل:رمديصالحدمحمفؾججُت عمى َجْسِعَيا، وقبل البجء بالجسع، بحثُت 
كانلساالرحيحالجامع)جسع مادة عمسية قيِّسة بعشؾاف:سبقشي ليحا الفزل، و  ، قج-ورعاه

(ملسو هيلع هللا ىلصهللارسؾلمشويدتعيح الؾاردة في القخآف  ملسو هيلع هللا ىلص فييا األمؾر التي استعاذ مشيا الشبي   جسع،
 الشبؾية، وقج أبجع غاية اإلبجاع. الكخيؼ، وصحيح الدشة

 https://bit.ly/34ytEYlوىحا رابط السادة العمسية:  
وقج  ،شخًحا مخترًخا التي َجَسَعَيا عمى شخح األحاديث الشبؾية ؼ، عدمتُ القيِّ  وُ عَ سْ جَ  ا رأيتُ س  مَ فَ 

الَبِخيهةَِشْخح )و: أسسيتُ  َخْيخ  ِمْشو  اْسَتَعاَذ ِفيَسا اأَلَحاِديِثالشهَبِؾيهِة وقج َغي ْخُت شيًئا يديًخا  .(َصِحيِح
 البعض. خَ كْ ذِ  في تختيب بعض األحاديث، وتخكتُ 

:ياعمىقشاةىحهاألحاديثمعشخحِتدجيل وِمِخَكَوَوِش ِمَوَ-عدوجل-وقجتؼبفزلهللا 
 https://bit.ly/3JKCRfVعمىاليؾتيؾب()األثخالحدؽ

لؾجيو الكخيؼ، وأف  خش العغيؼ أف يجعل ىحا العسل خالًراأسأؿ هللا العغيؼ رب الع فيالختام:و
ا.  يتقبمو، وأّل  يجعمو ردًّ
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 :األولالحديث 
 متن الحديث:

1 . عشياَعْؽ هللا رضي )َعاِئَذَة َقاَلْت: ، هللِا ؾَل َرس  َفاْلَتَسْدت و ملسو هيلع هللا ىلصَفَقْجت  اْلِفَخاِش، ِمَؽ َلْيَمًة
ؾَبَتاِن،َوى َؾَيق ؾل : ؼهَأع ؾذ َفَؾَقَعْتَيِجيَعَمىَبْظِؽَقَجَمْيِوَوى َؾِفياْلَسْدِجِجَوى َساَمْشر  ِبِخَضاَكالمهي 

ؾَبِتَػ.َوأَِمْؽ َكَساَأْثَشْيَتَعَمى،ََلأ ْحِريَثَشاًءَعَمْيَػَأْنَتع ؾذ ِبَػِمْشػََسَخِظَػ،َوِبس َعاَفاِتَػِمْؽع ق 
.486:صحيحمدمؼ،رقؼالحجيث.(َنْفِدػَ

 :(1)ديثشرح مختصر للح

،  معشى  الكالـ  ىحا  " في قاؿ الخظابي:  مؽ  بخضاه  يجيخه  أف  وسألو  باهلل  استعاذ  قج  وىؾ أنو  لظيف 
والسؤاخحة  السعافاة  وكحلػ  متقابالف،  ضجاف  والدخط  والخضاء  عقؾبتو،  مؽ  وبسعافاتو  سخظو،  
ومعشى  غيخ،  ّل  مشو  بو  استعاذ  سبحانو،  هللا  وىؾ  لو،  ضج  ّل  ما  ذكخ  إلى  صار  فمسا  بالعقؾبة،  
 عميو " انتيى. لثشاء وا عبادتو  حق  مؽ  الؾاجب  بمؾغ  في  التقريخ  مؽ  اّلستغفار  ذلػ:  

ؼهَأع ؾذ ِبِخَضاَكِمْؽَسَخِظػَ:)ملسو هيلع هللا ىلصقؾلو  (.المهي 
ُؽ بخضاَؾ ِمْؽ ِفْعٍل ُيؾِجُب َسَخَظَػ َعَمي  َأْو َعَمى ُأم ِتي.  َأْي: أَتَحر 

ؾَبِتػَ:)ملسو هيلع هللا ىلصقؾلو  (.َوِبس َعاَفاِتَػِمْؽع ق 
ُؽ ِبَعْفِؾَؾ اْلَكِثيخِ   ُعُقؾَبِتَػ.ِمْؽ َأْي: أَتَحر 

 (.ََلأ ْحِريَثَشاًءَعَمْيػَ:)ملسو هيلع هللا ىلصقؾلو
 َأْي: َّل ُأِطيُق أْف َأْحُرَخ ِنْعَسَتَػ َوِإْحَداَنَػ َوالث َشاَء بيا عميػ وإف اجتيجت في الثشاء.

(.َأْنَتَكَساَأْثَشْيَتَعَمىَنْفِدػَ:)ملسو هيلع هللا ىلصقؾلو
عمى وفيودليلَأي: َأْنت ال ِحي أثشيت عمى ذاتػ َثَشاء َيِميق بػ، َفسؽ يقجر عمى َأَداء حق ثشائػ. 

ِبُيُو أف مؽ وصف هللا ِبَغْيِخ َما َوَصَف ِبِو َنْفَدُو، َفَقْج َقاَؿ ِبَغْيِخ ِعْمٍؼ، َفِإن ُو َلْيَذ َكِسْثِمِو َشْيء ، َوَّل ُيذْ 
 َشْيٍء، َوُىَؾ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميؼ . َشْيء ، َوُىَؾ َخاِلُق ُكلِّ 

 الحديث الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس:
 :احاديثمتن األ

َعْؽ.2 الشهِبيِ  َزْوِج ؾَلهللِاملسو هيلع هللا ىلصَعاِئَذَةرضيهللاعشيا َرس  َأنه ََلِة:ملسو هيلع هللا ىلص: َيْجع ؾِفيالره َكاَن (:
 ؼه ِإنِ يالمهي  ِبَػِمْؽِفْتَشِةَعَحاِبِمؽِْبَػَأع ؾذ  اِل،َوَأع ؾذ  جه ِبَػِمْؽِفْتَشِةاْلَسِديِحالجه اْلَقْبِخ،َوَأع ؾذ 

ِإنِ يَأع ؾذ ِبَػِمَؽاْلَسْأَثِؼَواْلَسْغَخِم ؼه .َفَقاَلَلو َقاِئٌل:َماَأْكَثَخَماَتْدَتِعيح اْلَسْحَياَوِفْتَشِةاْلَسَساِت،المهي 
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رقؼِمؽَ البخاري، صحيح .) َفَأْخَمَف َوَوَعَج َفَكَحَب، َث َحجه َغِخَم، ِإَذا َل ج  الخه ِإنه َفَقاَل: اْلَسْغَخِم؟
.589،وصحيحمدمؼ،رقؼالحجيث:832الحجيث:

ؾَلهللِا.3 َرس  اْلس ْؤِمِشيَؽَعاِئَذَةَرِضَيَّللاه َعْشيا،َأنه َعَؾاِت:)،َكاَنَيْجع ؾبِملسو هيلع هللا ىلصوَعْؽأ مِ  َيؤ ََلِءالجه
َشخ ِ َوِمْؽ اْلَقْبِخ، َوَعَحاِب اْلَقْبِخ َوِفْتَشِة الشهاِر، َوَعَحاِب الشهاِر ِفْتَشِة ِمْؽ ِبَػ َأع ؾذ  ِإنِ ي ؼه ِفْتَشِةالمي 

الجه اْلَسِديِح ِفْتَشِة َشخِ  ِمْؽ ِبَػ َوَأع ؾذ  اْلَفْقِخ، ِفْتَشِة َشخِ  َوِمْؽ اْلِغَشى، اِل، َخَظاَياَيجه اْغِدْل ؼه المي 
َنِذ،َوَباعِ الجه ْيَتالثهْؾَباأْلَْبَيَضِمَؽ َنقه اْلَخَظاَيا،َكَسا َقْمِبيِمَؽ َواْلَبَخِد،َوَنقِ  الثهْمِج َبْيِشيِبَساِء ْج

َواْلَسْغِخِب، اْلَسْذِخِق َبْيَؽ َباَعْجَت َكَسا َخَظاَياَي، ِإن َِوَبْيَؽ ؼه َواْلَيَخِم،المي  اْلَكَدِل، ِمَؽ ِبَػ َأع ؾذ  ي
.589،وصحيحمدمؼ،رقؼالحجيث:6377(.صحيحالبخاري،رقؼالحجيث:َواْلَسْأَثِؼ،َواْلَسْغَخِم

هللِا.4 ؾل  ِبػَ،َيق ؾل :)ملسو هيلع هللا ىلصوَعْؽَأَنذْبؽَماِلٍػَرِضَيَّللاه َعْشو ،َقاَل:َكاَنَرس  ِإنِ يَأع ؾذ  ؼه المي 
الْ ِفْتَشِة َوِمْؽ اْلَقْبِخ، َعَحاِب ِمْؽ ِبَػ َوَأع ؾذ  َواْلب ْخِل، َواْلَيَخِم، ْبِؽ، َواْلج  َواْلَكَدِل، اْلَعْجِد، َسْحَياِمَؽ

.2776،وصحيحمدمؼ،رقؼالحجيث:6367(.صحيحالبخاري،رقؼالحجيث:َواْلَسَساتِ
ؾل هللِاوَعْؽ.5 أِلَِبيَطْمَحَة:اْلَتِسْذَلَشاغ ََلًماملسو هيلع هللا ىلصَأَنِذْبِؽَماِلٍػرضيهللاعشو،َقاَل:)َقاَلَرس 

ؾَلهللِا َرس  م  َأْخج  م ِشي،َفَخَخَجِبيَأب ؾَطْمَحَةي ْخِدف ِشيَوَراَءه ،َفك ْشت  مهَساَنَدَل،ملسو هيلع هللا ىلصِمْؽِغْمَساِنك ْؼَيْخج  ك 
َفك ْشت  ؾَل: َيق  َأْن ي ْكِثخ  َواْلب ْخِلَأْسَسع و  َواْلَكَدِل، َواْلَعْجِد َواْلَحَدِن، اْلَيؼِ  ِمَؽ ِبَػ ِإنِ يَأع ؾذ  ؼه المهي 

ْبِؽ، َجاِل...(َوَضَمِعَواْلج  ْيِؽ،َوَغَمَبِةالخِ  .6363صحيحالبخاري،رقؼالحجيث:الجه
ؾل هللِاَزْيِجْبِؽَأْرَقَؼوَعْؽ.6 َكَساَكاَنَرس  َيق ؾل :ملسو هيلع هللا ىلصرضيهللاعشو،َقاَل:ََلَأق ؾل َلك ْؼِإَله

 ؾل : َيق  َكاَن اْلَقْبِخ) َوَعَحاِب َواْلَيَخِم، َواْلب ْخِل، ْبِؽ، َواْلج  َواْلَكَدِل، اْلَعْجِد ِمَؽ ِبَػ ِإنِ يَأع ؾذ  ؼه المهي 
ؼهآِتَنْفِديَتْقَؾاَىا،وَ َمْؽَزكهاَىا،َأْنَتَوِليَُّياَوَمْؾََلَىا،المهي  ؼهِإنِ يَزكِ َياَأْنَتَخْيخ  ِمْؽِبَػَأع ؾذ المهي 

َلَياََلِعْمٍؼ (.صحيحَيْشَفع ،َوِمْؽَقْمٍبََلَيْخَذع ،َوِمْؽَنْفٍذََلَتْذَبع ،َوِمْؽَدْعَؾٍةََلي ْدَتَجاب 
.2722مدمؼ،رقؼالحجيث:
 :(2)ديث احاشرح مختصر لأل

ؼه:)ملسو هيلع هللا ىلصقؾلو (.اْلَقْبخَِعَحاِبِمْؽِبَػَأع ؾذ ِإنِ يالمهي 
 ًفا ِلْمُسْعَتِدَلِة.تشتو، وىؾ محىب أىل الَحقِّ خالِفيِو إثبات عحاب القبخ وف

(.َوَأع ؾذ ِبَػِمْؽِفْتَشِةاْلَسْحَياَوِفْتَشِةاْلَسَساتِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو
اْلَحَياةِبَسْعشى: اْلَحَياة َواْلَسْؾت.  فْتَشة ة َحَياتو، مؽ اّلفتتاف أما : َفِيَي ال ِتي تعخض لْْلْنَداف ُمج 

: َفاْخَتَمُفؾا ِفيَيا، َفقيل: فْتَشة اْلَقْبخ، َوقيل: يْحَتسل َأف َوأمافْتَشةاْلَسْؾتبالجنيا والذيؾات والجياّلت، 
 ار أضيفت ِإَلى اْلَسْؾت لقخبيا ِمْشُو.ُيَخاد بالفتشة ِعْشج اّلحتز
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(.مؽالسأثؼ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو
ْثُؼ نفُدو.  ْنَداُف، َأْو ُىَؾ اإْلِ  َأي: اأْلَْمُخ ال ِحي يأثُؼ ِبِو اإْلِ

 (.مؽالسغخم:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو
يؽ.  أي: الج 

فْتَشةاْلغشى:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.َومؽَشخ 
 وإنفاقو ِفي غيخ وجؾىو.ُىَؾ اأَلَشُخ والبظخ، َواْلبخل بحقؾقو، 

فْتَشةاْلفقخ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.َومؽَشخ 
ْبخ، والؾقؾع ِفي حَخاـ َأو ُشْبَية لْمَحاجة.   ىؾ التدخط وقمة الر 
(.واليخم:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو 

؛ ِلَسا ِفيِو مؽ اختالؿ اْلعقل والحؾاس ملسو هيلع هللا ىلصواليـخ ُىَؾ الخ د ِإَلى أرذؿ اْلُعسخ، واستعاذ مشو الشبي  
 عجد َعؽ كثيخ مؽ الظ اَعات والتداىل ِفي َبْعزَيا.الوالفيؼ، وتذؾيو بعض السشغخ، و  والزبط

ؼهِإنِ يَأع ؾذ ِبَػِمَؽاْلَعْجِد،َواْلَكَدلِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.المي 
َعِؽ اأْلَْمِخ  ىؾ الت َثاُقلُ  والَكَدل:اْلُقؾ ِة َعَمى اْلِعَباَدِة.  ْجَرِة َعَمى الظ اَعِة َوَعَجـُ اْلقُ  ىؾ َعَجـُ  اْلَعْجد: 

اِلَحة.  ؛اْلَسْحُسؾِد َمَع ُوُجؾِد اْلُقْجَرِة َعَمْيِو، َوِإن َسا استعيح ِمْشوُ   أِلَن ُو يبعج َعؽ اأْلَْفَعاؿ الر 
َبْيَؽ ْيِء َمَع اْلُقْجَرِة َعَمى اأْلَ  َواْلَكَدِل:اْلَعْجِدَواْلَفْخق  َواْلعجد عجـ  ،ْخِح ِفي عسموَأف  اْلَكَدَل َتْخُؾ الذ 

 اْلُقْجَرة.
ْبؽ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.والج 

َجاَعِة، وىؾ   عجـ اإلقجاـ عمى مخالفة الشفذ والذيظاف، والتقاعذ عؽ قتاؿ األعجاء. ِضج  الذ 

ـُ اْلَجَخاَءِة ِعْشَج اأْلَْمِخ ِباْلَسْعُخوِؼ َوالش ْيِي َعِؽ اْلُسْشَكِخ، َوِمْشُو  ِ ِفي َأْمِخ َوِمْشُو َعَج ِل َعَمى ّللا  ـُ الت َؾك  َعَج
ْزِؽ َوَغْيِخِه.  الخِّ

(.َواْلب ْخل:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو
ْمَداؾ َعْؽ َصْخِؼ اْلَساِؿ ِفي َمْخَضاِة اْلَسْؾَلى.   َأِي: اإْلِ

َواْلَحَدنِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو ؼهِإنِ يَأع ؾذ ِبَػِمَؽاْلَيؼِ  (.المهي 
: اْلَيؼ   يِبي   ِفي اْلُسَتَؾق ِع، َواْلَحَدُف ِفيَسا َفاَت.  َقاَؿ الظِّ

ْيؽَِوَضَمِع:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.الجه
ُتُو، َوَذِلَػ َحْيُث َّل َيِجُج َمْؽ عَ  ْيِؽ َوِشج  ْيُؽ َوَفاًء، َوَّل َواْلُسَخاُد ِبِو ُىَشا: ِثَقُل الج  ِسي َسا َمَع اْلُسَظاَلَبِة. َمْيِو الج 

ْيِؽ َقْمًبا ِإّل  أْذَىَب مؽ اْلعقل َماّل َيُعؾُد ِإَلْيِو.َوَقاَؿ َبْعُض الد    َمِف: َما َدَخَل َىؼ  الج 
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َجالِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.َوَغَمَبِةالخِ 
اِئُشؾَف، َواْسَتَعاذَ  ِة َتَدم ِظِيْؼ َعَمْيِو، َواْلُسَخاُد ِبالخَِّجاِؿ: الغ َمَسُة َأِو الج  ِمْؽ َأْف َيْغِمَبُو  ملسو هيلع هللا ىلصَأْي: َقْيِخِىْؼ َوِشج 

الخَِّجاُؿ؛ ِلَسا ِفي َذِلَػ ِمَؽ اْلَؾىِؽ ِفي الش ْفِذ.
ؼهآِتَنْفِديَتْقَؾاَىا:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو  (.المهي 

 أي: اْرُزْقَيا اّلحتخاز َعس ا يزخ ىا وُيْيِمُكيا في اآلخخة.
َمْؽَزكهاَىا:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو  (.َوَزكِ َياَأْنَتَخْيخ 
ْخىا أي:   ؽ األفعاِؿ واألقؾاِؿ واألخالِؽ الحميسة.مطيِّ
 (.َأْنَتَوِليَُّياَوَمْؾََلَىا:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو

 أي: أنت ناِصُخَىا ومتؾلِّي َأْمَخَىا وَماِلُكَيا.
ؼهِإنِ ي:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو  (.َيْشَفع ََلِعْمٍؼِمْؽِبَػَأع ؾذ المهي 

ؿ أفعالي وأقؾالي يعشي: ِمْؽ عمٍؼ ّل أعسُل بو، وّل  أعمِّسو الشاس، وّل تِرُل بخكُتو إلى قمبي، وّل يبجِّ
وأخالقي السحمؾمة إلى السخضية، ويحتسل أف يكؾف مخاده: أعؾذ بػ مؽ ِعْمٍؼ ّل ُيحتاج إليو في 

يؽ، وليذ في تعميسو إذف في الذخع.  الجِّ
 (.َوِمْؽَقْمٍبََلَيْخَذع :)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو

ِ.َأْي: َّل َيْدُكُؽ وَ   َّل َيْظَسِئؽ  ِبِحْكِخ ّللا 
 (.َوِمْؽَنْفٍذََلَتْذَبع :)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو

 .-تعالى -أي: َوِمْؽ َنْفٍذ حخيرٍة عمى َجْسِع الساؿ والَسْشِرب، َوَّل َتْقَشُع ِبَسا َرَزَقيا ّللا ُ 
 الحديث السابع:

 متن الحديث:
َعْؽ.7 ِباّلِلِمْؽ،َقاَل:)ملسو هيلع هللا ىلصَأِبيى َخْيَخَةرضيهللاعشو،َعِؽالشهِبيِ  ذ وا َتَعؾه اْلَبََلِء،َوَدَرِكَجْيِج

 اأْلَْعَجاِء َوَشَساَتِة اْلَقَزاِء، ؾِء َوس  َقاِء، الحجيث:الذه رقؼ البخاري، صحيح وصحيح6616(. ،
.2777مدمؼ،رقؼالحجيث:

 :(3)شرح مختصر للحديث

ذ واِباّلِلِمْؽ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.اْلَبََلءَِجْيِجَتَعؾه
ْنَداَف ِفي ِديِشِو َأْو ُدْنَياُه، َوَيْعِجُد َعْؽ  ؽْ مِ َأْي:  ِتِو، َوِىَي اْلَسَراِئُب ال ِتي ُتِريُب اإْلِ َمَذق ِتِو َوِشج 

 : يِبي  ْنَداُف  :َواْلُسَخاُد ِبَجْيِج اْلَباَلءِ َدْفِعَيا، َوَّل َيْرِبُخ َعَمى ُوُقؾِعَيا. َقاَؿ الظِّ اْلَحاَلُة ال ِتي ُيْسَتَحُؽ ِبَيا اإْلِ
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َخُه ِبِقم ِة -َرِضَي ّللا ُ َعْشُيَسا  -َحت ى َيْخَتاَر ِحيَشِئٍح َعَمْيَيا اْلَسْؾَت َوَيَتَسش اُه اىػ. َوَعِؽ اْبِؽ ُعَسَخ  ، َأن ُو َفد 
 ِؿ.اْلَساِؿ َوَكْثَخِة اْلِعَيا

َقاءِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.َوَدَرِكالذه
 محقشا شقاوة.تأي: نعؾذ بػ مؽ أف  

ؾِءاْلَقَزاءِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.َوس 
ْنَيا َواْلَبَجِف َواْلَساِؿ َواْلَخاِتَسِة. َواْلُسَخاُد ِباْلَقَزاِء ىُ  يِؽ َوالج  ؛ َأْي: َما َيْشَذُأ َعْشُو ُسؾء  ِفي الجِّ َشا: اْلَسْقِزي 

ِ ُكم ُو َحَدؽ  َّل ُسؾَء ِفيِو.  أِلَف  ُحْكَؼ ّللا 
(.َوَشَساَتِةاأْلَْعَجاءِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو 

 ا.َأْي: ُقؾُلؾا: الميؼ إن ا  َنُعؾُذ ِبَػ ِمْؽ َأْف ُتِريَبَشا ُمِريَبة  ِفي ِديِشَشا َأْو ُدْنَياَنا، فَيْفَخح بيا أَْعَجاُؤنَ 
 الحديث الثامن:

 متن الحديث:
َعْؽ.8 الشهِبيه َعاِئِو:ملسو هيلع هللا ىلصَعاِئَذَةرضيهللاعشيا،َأنه ِفيد  ؾل  ِإنِ ي)َكاَنَيق  ؼه المهي  ِمْؽِبَػَأع ؾذ 

 َماَلْؼَأْعَسْلَماَشخِ  ،َوَشخِ  .2716(.صحيحمدمؼ،رقؼالحجيث:َعِسْمت 
 :(4)شرح مختصر للحديث

ؼهِإنِ ي:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو ِمْؽِبَػَأع ؾذ المهي   (.َعِسْمت َماَشخِ 
: َأْي ِمْؽ َشخِّ َعَسٍل ُيْحَتاُج ِفيِو ِإَلى اْلَعْفِؾ َواْلُغْفَخاِف. يِبي   َقاَؿ الظِّ

َماَلْؼَأْعَسلْ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو  (.َوَشخِ 
، َأْو ِمْؽ َشخِّ َأْف -تعالى -َيْخَضاُه هللُا ِمْؽ َشخِّ َأْف َيْعَسَل ِفي اْلُسْدَتْقَبِل َما َّل  ملسو هيلع هللا ىلصاْسَتَعاَذ الشبي  

ِريَبُو َشخ  َيِريَخ ُمْعَجًبا ِبَشْفِدِو ِفي َتْخِؾ اْلَقَباِئِح، َفِإن ُو َيِجُب َأْف َيَخى َذِلَػ ِمْؽ َفْزِل َربِِّو، َأْو ِلَئال  يُ 
ةً  َوات ُقؾا ِفْتَشًة َّل ُتِريَبؽ   َعَسِل َغْيِخِه، َقاَؿ َتَعاَلى: } [، 61{ ]األنفاؿ:  ال ِحيَؽ َعَمُسؾا ِمْشُكْؼ َخاص 

 َوُيْحَتَسُل َأن ُو اْسَتَعاَذ ِمْؽ َأْف َيُكؾَف ِمس ْؽ ُيِحب  َأْف ُيْحَسَج ِبَسا َلْؼ َيْفَعْل اىػ. 
 الحديث التاسع:

 متن الحديث:
ؾِلهللِاَعْؽ.9 َرس  َعاِء ِمْؽد  هللِاْبِؽع َسَخرضيهللاعشيسا،َقاَل:)َكاَن ِإنِ ي:ملسو هيلع هللا ىلصَعْبِج ؼه المهي 

ِلَعاِفَيِتَػ، ِبَػِمْؽَزَواِلِنْعَسِتَػ،َوَتَحؾُّ (.صحيحمدمؼ،ِنْقَسِتَػ،َوَجِسيِعَسَخِظَػَوف َجاَءِةَأع ؾذ 
.2739رقؼالحجيث:
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 :(5)مختصر للحديثشرح 

ؼهِإنِ يَأع ؾذ ِبَػِمْؽَزَواِلِنْعَسِتػَ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو  (.المهي 
ْنَيِؾي ِة الشافعِة في األمؾِر األخخوي ة. وإن َسا  يِشي ة، وأعَغُسَيا اإلسالـ، أو الج  َأْي: مؽ ذىاِب ِنْعَسِتَػ الجِّ

ـِ َتْأِدَيِة ما  ؛مؽ زواِؿ ِنْعَسِتوِ  ملسو هيلع هللا ىلصاستعاَذ رسؾُؿ هللِا  ـِ ُشْكِخَىا، وَعَج ألف  ذلػ ّل يكؾف إّل عشج عج
 َيِجُب عميو ِفيَيا.

ِلَعاِفَيِتػَ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو  (.َوَتَحؾُّ
اِهَيِة. ؿ َما َرَزْقَتِشي ِمَؽ اْلَعاِفَيِة ِإَلى اْلَباَلِء َوالج   َأْي: َتَبج 

 (.َسِتػَِنقَْوف َجاَءِة:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو
ْكِخ؛ ألن َيا أشج  أنؾاِع العقؾبات، حيث  أي: أْف تأتيشي عقؾبُتػ َفْجَأة، وإنسا َخص  ُفَجاَءة الشِّْقَسة بالحِّ

 ّل يكؾف لمذخص ِعْمؼ  بيا، وّل تكؾف لو فخصة  وميمة  لمتؾبة.
 (.َوَجِسيِعَسَخِظػَ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو

 أي: مؽ جسيع األسباب السؾجبة لدخظػ.
 الحديث العاشر:

 متن الحديث:
ؾَلهللِا-رضيهللاعشيسا–اْبِؽَعبهاسٍَعِؽ.17 َرس  ،ملسو هيلع هللا ىلصَأنه َلَػَأْسَمْست  ؼه )َكاَنَيق ؾل :المهي 

 ،َوِبَػَخاَصْست  ،َوِإَلْيَػَأَنْبت  ْمت  ،َوَعَمْيَػَتَؾكه ِإنِ يَوِبَػآَمْشت  ؼه المهي  َأْنَتَأْنِبِعدهِتَػَأع ؾذ  ََلِإَلَوِإَله
 َيس ؾت ؾنَت ِزمهِشي، ْنذ  َواْلِْ َواْلِجؽُّ ، َيس ؾت  ََل الهِحي اْلَحيُّ رقؼَأْنَت مدمؼ، صحيح .)

.2717الحجيث:
 :(6)شرح مختصر للحديث

(.َوِإَلْيَػَأَنْبت :)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو
 واإلقباِؿ عمى ما ُيَقخُِّب إليػ. َطْعُت وَرَجْعُت إلى عباَدِتػَ أي: أَ 
 (.َوِبَػَخاَصْست :)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو

ْيِف.َأْي: ِبَسا أَْعَظْيَتِشي ِمَؽ اْلَبَخاِىيِؽ َواْلُقؾ ِة َخاَصْسُت َمْؽ َعاَنَج ِفيَػ َوَكَفَخ ِبَػ، َوَقَسْعُتُو ِباْلُحج    ِة َوِبالد 
ؼهِإنِ ي:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو َأْنَتَأْنت ِزمهِشيِبِعدهَأع ؾذ المهي   (.ِتَػََلِإَلَوِإَله

ُؽ ِبُقْجَرِتَػ ِمْؽ َأْف ُتِزم ِشي عؽ طخيِق الحقِّ بعج إْذ ىجيتشي، َوِفيِو ِإيَساء  ِإَلى َقْؾِلِو َتَعاَلى:  أي: َأَتَحر 
 [. 4{ ]آؿ عسخاف:  َرب َشا َّل ُتِدْغ ُقُمؾَبَشا َبْعَج ِإْذ َىَجْيَتَشا }
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 الحادي عشر:الحديث 
 متن الحديث:

َعاًء،َقاَل:)ق ْل:.11 ؾَلهللِا،َعمِ ْسِشيد  :َياَرس  َتْيِخْبِؽَشَكٍل،َعْؽَأِبيِو،َقاَل:ق ْمت  ؼهَعْؽش  المهي 
َقْمِبي، ِلَداِني،َوِمْؽَشخِ  َبَرِخي،َوِمْؽَشخِ  َسْسِعي،َوِمْؽَشخِ  ِبَػِمْؽَشخِ  َوِمْؽِإنِ يَأع ؾذ  َشخِ 

،وقالاأللباني:صحيح.1551(.سشؽأبيداود،رقؼالحجيث:َمِشيِ ي
 :(7)شرح مختصر للحديث

َسْسِعي:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو ؼهِإنِ يَأع ؾذ ِبَػِمْؽَشخِ  (.المهي 
َأْي: َحت ى َّل َأْسَسَع ِبِو َما َتْكَخُىُو.

َبَرِخي:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.َوِمْؽَشخِ 
َأْي: َحت ى َّل َأَرى َشْيًئا َّل َتْخَضاُه.

ِلَداِني:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.َوِمْؽَشخِ 
ِبَسا َّل َيْعِشيِشي. َأْي: َحت ى َّل َأَتَكم ؼ

َقْمِبي:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.َوِمْؽَشخِ 
َحَدج  َوَتْرِسيُؼ ِفْعٍل َمْحُمؾـٍ َأَبًجا.َأْي: َحت ى َّل أَْعَتِقَج اْعِتَقاًدا َفاِسًجا، وّل يكؾف ِفيِو َنْحَؾ َأَحٍج ِحْقج  وَ 

َوِمْؽ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.َمِشيِ يَشخِ 
؛ حت ى ّل َأَقَع في الدَِّنى َوالش َغِخ ِإَلى الحخاـ. ُؽ ِبَػ ِمْؽ َشخِّ َفْخِجي َوَغَمَبِة السشي عمي   أي: َأَتَحر 

 الحديث الثاني عشر:
 متن الحديث:

ؾَلَّللاهِ.12 َرس  ِإنِ يَأْسَأل َػِمْؽملسو هيلع هللا ىلصَعْؽَعاِئَذَةرضيهللاعشيا،َأنه ؼه َعاَء:)المهي  َعمهَسَياَىَحاالجُّ
ِمْشو َوَماَلْؼَأْعَمْؼ،ك مِ ِو،اْلَخْيِخ مِ ِو،َعاِجِمِوَوآِجِمِو،َعاِجِمِوَوآِجِمِو،َماَعِمْست  ك  خِ  َوَأع ؾذ ِبَػِمْؽالذه

َأْعَمْؼ، َوَماَلْؼ ِمْشو  َكَوَنِبيَُّػ،َماَعِمْست  ِإنِ يَأْسَأل َػِمْؽَخْيِخَماَسَأَلَػَعْبج  ؼه ِبَػِمْؽالمهي  َوَأع ؾذ 
َكَوَنِبيُّػَ َماَعاَذِبِوَعْبج  ِإن َِشخِ  ؼه َبِإَلْيَياِمْؽَقْؾٍلَأْوَعَسٍل،،المهي  َوَأع ؾذ يَأْسَأل َػاْلَجشهَةَوَماَقخه

َبِإَلْيَياِمْؽَقْؾٍلَأْوَعَسلٍ َقَزاٍءَقَزْيَتو ِليَخْيًخا(ِبَػِمْؽالشهاِرَوَماَقخه له ،َوَأْسَأل َػَأْنَتْجَعَلك 
قؾاسشؽأبيداودطالخسالة:إسشادهصحيح.،وقالمحق3846سشؽابؽماجو،رقؼالحجيث:
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 :(8)شرح مختصر للحديث

:  قاؿ  ىحا مؽ جؾامع الكمؼ التي استحب الذارع الجعاء بيا؛ ألنو إذا دعا بيحا فقج سأؿ " اْلَحِميِسي 
هللا مؽ كل خيخ، وتعؾذ بو مؽ كل شخ، ولؾ اقترخ الجاعي عمى طمب حدشة بعيشيا أو دفع 

 . " كاف قج قرخ في الشغخ لشفدوسيئة بعيشيا، 
 الحديث الثالث عشر:  

 متن الحديث:
13 . الشبي أن عشو، هللا رضي أنذ ملسو هيلع هللا ىلصعؽ ( يقؾل: الَبَخِصكان ِمؽ بَػ أعؾذ  إني الميؼ

 حاِم، شؾن،والج  ،وقالمحققؾا1554(.سشؽأبيداود،رقؼالحجيث:األسَقامسيئوِمؽوالج 
سشؽأبيداودطالخسالة:إسشادهصحيح.

 :(9)شرح مختصر للحديث

(.الميؼإنيأعؾذ بَػِمؽالَبَخصِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو
 ىؾ نؾع مؽ األمخاض ُيْحِجُث َبَياًضا ِفي اأْلَْعَزاِء.

شؾن:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.والج 
ىؾ َزَواؿ اْلَعْقِل ال ِحي ُىَؾ َمْشَذُأ اْلَخْيَخاِت.

حاِم:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.والج 
ِجيج مؽ األعزاء.  ىؾ مخض  َيْحَىُب معو شعؾُر األعزاء، ويتفت ت المحؼ، ويجخي الر 

(.األسَقامسيئوِمؽ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو
لِّ واِّلْسِتْدَقاِء مؽ أي:  األسقاـ الديئة التي تكؾف سبًبا لخمل في عقل اإلنداف وبجنو، كالد 

  الخاص. واألمخاض السدمشة. وىؾ مؽ ذكخ العاـ بعج
 الحديث الرابع عشر:

 متن الحديث:
ؾل هللِا.14 ِبَػ،َيق ؾل :)ملسو هيلع هللا ىلصَعْؽق ْظَبَةْبِؽَماِلٍػَرِضَيَّللاه َعْشو ،َقاَل:َكاَنَرس  ِإنِ يَأع ؾذ  ؼه المهي 

 ِمْؽ ْشَكَخاِت َواأَلْىَؾاءِم  َواأَلْعَساِل اأَلْخََلِق، رقؼ التخمحي، سشؽ وصححو3591الحجيث:(. ،
األلباني.
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 :(10)شرح مختصر للحديث

ؼهِإنِ يَأع ؾذ ِبَػِمْؽ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو ْشَكَخاِتالمهي  (.اأَلْخََلقِم 
والسعشى: الميؼ  ،دتعسل فيسا ُعخؼ ُقبحو في الذخعالسشكخ: ىؾ ما ّل ُيعخؼ ُحْدُشو في الذخع، ويُ 

إني أعؾذ بػ مؽ كل فعل وقؾؿ وُخمق قبيح.
(.َواأَلْعَسالِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو

 مؽ نحؾ: قتل، وزنا، وشخب خسخ، وسخقة، ونحؾىا. ،أي: الكبائخ
(.َواأَلْىَؾاءِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو

 جسع َىَؾى، وىي الديغ، واّلنيساؾ في الذيؾات.
 الحديث الخامس عشر:

 متن الحديث:
ِبَػِمَؽ،يقؾل:)ملسو هيلع هللا ىلصعؽأبيىخيخةرضيهللاعشو،قال:كانرسؾل هللا.15 ِإنِ يَأع ؾذ  ؼه المهي 

ؾِع، اْلج  َفِإنهو  ِبْئَذ ِجيع ، الزه اْلِخَياَنِة، ِمَؽ ِبَػ أبيَوَأع ؾذ  سشؽ .) اْلِبَظاَنة  ِبْئَدِت َفِإنهَيا
شواأللباني.1547داود،ح ،وحده

 :(11)للحديثشرح مختصر 

ِجيع (.ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو ؾِع،َفِإنهو ِبْئَذالزه ؼهِإنِ يَأع ؾذ ِبَػِمَؽاْلج  :)المهي 
اِحُب اْلُجؾُع ال ِحي  َأي: ِبْئَذ اْلُسَزاِجُع، َوُىَؾ َما ُياَلِزـُ َصاِحَبُو ِفي اْلَسْزَجِع، والسعشى: ِبْئَذ الر 

َماَغ َوُيِثيُخ اأْلَْفَكاَر اْلَفاِسَجَة َواْلَخَياَّلِت اْلَباِطَمَة.َيْسَشُع ِمْؽ َوَعاِئِف اْلِعَباَداِت  ُش الجِّ  َوُيَذؾِّ
:)َوَأع ؾذ ِبَػِمَؽاْلِخَياَنِة(.ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو

يِبي   ، : ِىَي ُمَخاَلَفُة اْلَحقِّ ِبَشْقِض اْلَعْيِج ِفي الدِّ -َرِحَسُو ّللا ُ  -َوِىَي ِضج  اأْلََماَنِة، َقاَؿ الظِّ خِّ
ْخِعي ِة َكَسا َيُجؿ  َعَمْيِو َقْؾُلُو َتَعاَلى: } {  ِإن ا َعَخْضَشا اأْلََماَنةَ  َواأْلَْعَيُخ َأن َيا َشاِمَمة  ِلَجِسيِع الت َكاِليِف الذ 

{ الخ ُسؾَؿ َوَتُخؾُنؾا َأَماَناِتُكؼْ َيا َأي َيا ال ِحيَؽ آَمُشؾا َّل َتُخؾُنؾا ّللا َ وَ }[ اآْلَيَة، َوَقْؾُلُو َتَعاَلى: 36]األحداب: 
 [ َشاِمل  ِلَجِسيِعَيا.63]األنفاؿ: 

:)َفِإنهَياِبْئَدِتاْلِبَظاَنة (.ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو
  َأي: ِبْئَدِت اْلَخْرَمُة اْلَباِطَشُة. 
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 الحديث السادس عشر:
 متن الحديث:

ؾل َّللاهِ.16 ْؾِءِفي:)ملسو هيلع هللا ىلصَعْؽَأِبيى َخْيَخَةرضيهللاعشو،َقاَل:َقاَلَرس  ذ واِباّللهِ،ِمْؽَجاِرالده َتَعؾه
 َداِر الحجيث:اْلس َقاِم، رقؼ الشدائي، سشؽ .) َعْشَػ ل  َيَتَحؾه اْلَباِدَيِة َجاَر وقال5572َفِإنه ،

األلباني:حجيثحدؽصحيح.
 :(12)مختصر للحديثشرح 

خ  الجائؼ  أي: قؾلؾا: الميؼ إن ا ندتجيخ ونعترؼ بػ مؽ جار الدؾء في دار اإلقامة؛ ألنو الذ 
ُة مجاورتو قريخة يسكؽ  . أم ا َمْؽ تجاوره في البادية، أي: الدفخ أو الرحخاء، َفُسج  واأَلَذى السالـز

َخُر فييا. ُمَيا، فال َيْعُغُؼ الز   َتَحس 
 السابع عشر:الحديث 

 متن الحديث:
ه،عؽالشبي عؽعسخوبؽشع.17 ك ؼامخأًةأوملسو هيلع هللا ىلصيب،عؽأبيوعؽججِ  ،قال:)إذاتدوجأحج 

 ْل: فْمَيق  خادمًا، اْشَتخى إني الميؼ َخْيَخىا، أسال ػ وَخْيَخ ما َجَبْمَتيا َشخِ ىا،عميو، مؽ ِبَػ وأعؾذ 
 ذلػ ِمْثَل وليقل َسشاِمِو، ِبح ْروِة ْح فميأخ  بعيخًا اْشَتَخى وإذا عميو، جبمَتيا ما أبيوَشخِ  سشؽ .)

،وحدشواأللباني.2167داود،رقؼالحجيث:
 :(13)شرح مختصر للحديث

:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو  إنيأسال ػَخْيَخىا، الميؼ وَخْيَخ ما ماعميو،َجَبْمَتيا وَشخِ  مؽَشخِ ىا، ِبَػ وأعؾذ 
(.جبمَتياعميو

أي: الميؼ إني أسأُلػ خيَخىا وخيَخ ما َخَمْقَتَيا َوَطَبْعَتَيا عميو ِمَؽ اأْلَْخاَلِؽ الَبِيي ة، وأعؾُذ بػ مؽ 
يَِّئة.  َشخَِّىا َوَشخِّ َما َخَمْقَتَيا َوَطَبْعَتَيا عميو ِمَؽ اأْلَْخاَلِؽ الد 

 ن عشر:الحديث الثام
 متن الحديث:

َعْؽ.18 ملسو هيلع هللا ىلصَعاِئَذَةرضيهللاعشياَزْوِجالشهِبيِ  ملسو هيلع هللا ىلص،َأنهَياَقاَلْت:)َكاَنالشهِبيُّ يح  ِإَذاَعَرَفِتالخِ 
ؼهِإنِ يَأْسَأل َػَخْيَخَىا،َوَخْيَخَماِفيَيا،َوَخْيَخَماأ ْرِسَمْتِبِو، َماَوَأع ؾذ ِبَػِمْؽَقاَل:المهي  َشخِ َىا،َوَشخِ 

ِفيَيا، َوَشخِ  َوَأْدَبَخ.ِبِو،أ ْرِسَمْتَما َلْؾن و ،َوَخَخَجَوَدَخَل،َوَأْقَبَل َتَغيهَخ ، َساء  َمِتالده َتَخيه َقاَلْت:َوِإَذا
َذِلَػِفيَوْجِيِو.َقاَلْتَعاِئَذة :َفَدأَ خِ َيَعْشو .َفَعَخْفت  َياَعاِئَذة !َفِإَذاَمَظَخْت،س  ْلت و .َفَقاَل:َلَعمهو 
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{(.صحيح َنا َعاِرٌضم ْسِظخ  َىَحا َقال ؾا َأْوِدَيِتِيْؼ م ْدَتْقِبَل َعاِرًضا َرَأْوه  }َفَمسها َعاٍد: َقْؾم  َقاَل َكَسا
.899مدمؼ،رقؼالحجيث:

 :(14)شرح مختصر للحديث 
َعاِئَذَةرضيهللاعشيا:)َقْؾل يح ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنالشهِبيُّ (.ِإَذاَعَرَفِتالخِ 

َأي: اْشَتج  ُىُبؾُبَيا.
ؼهِإنِ يَأْسَأل َػَخْيَخَىا،َوَخْيَخَماِفيَيا،َوَخْيَخَماأ ْرِسَمْتِبوِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.المهي 

ِسَمْت ِبُخُرؾِصِو أي: الميؼ إنِّي أسأُلػ خيَخ ىحه الخيح، وخيَخ ما فييا مؽ السشافع، وخيَخ ما ُأرْ  
 في ىحا الؾقت.

َماِفيَيا،:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو َوَأع ؾذ ِبَػِمْؽَشخِ َىا،َوَشخِ  (.ِبوِأ ْرِسَمْتَماَوَشخِ 
َمار ونحؾه، وَشخِّ ما  ب ُب بو مؽ الج  أي: الميؼ إني أعؾذ بػ مؽ َشخِّ ىحه الخيح، َوَشخِّ ما َقْج َتَتد 

 وىالٍؾ لبعِض األمؼ. ُأْرِسَمْت بو مؽ عحابٍ 
،َتَغيهَخَلْؾن و ،َوَخَخَجَوَدَخَل،َوَأْقَبَلَوَأْدَبخََعاِئَذَةرضيهللاعشيا:)َقْؾل َساء  َمِتالده (.َوِإَذاَتَخيه

ِة َخْذَيتِو هلل ِ ملسو هيلع هللا ىلصَأْي: إذا َتَغي َست الدساُء وتييأِت الدحاُب لمسظخ؛ تغي خ لؾُف الشبيِّ  - ؛ وذلػ ِمْؽ ِشج 
ِتِو، َوَتْعِميًسا َلُيؼْ  ، َوِمْؽ َرْحَسِتِو َعَمى-عد وجل . َوَلس ا َيَخى الدساَء بيحه الرؾرة َيْخُخُج وُمَتاَبَعت ُأم 

 َوَيْجُخُل مؽ بيتو، َوُيْقِبُل وُيْجِبُخ، فال َيْدَتِقخ  عمى حاٍؿ مؽ شجِة الخؾؼ.
َذِلَػِفيَوْجِيوَِفِإَذاَعاِئَذَةرضيهللاعشيا:)َقْؾل خِ َيَعْشو .َفَعَخْفت  (.َمَظَخْت،س 
َحاُب؛ ُكِذَف اْلَخْؾُؼ َعؽ الش ِبيِّ  َأِي:  َوُأِزيَل َعْشُو. ملسو هيلع هللا ىلصإذا َأْمَظَخت الد 

َعاٍد:َعاِئَذَةرضيهللاعشيا:)َقْؾل  َياَعاِئَذة !َكَساَقاَلَقْؾم  }َفَمسهاَرَأْوه َفَدَأْلت و .َفَقاَل:َلَعمهو 
َنا{ (.َعاِرًضام ْدَتْقِبَلَأْوِدَيِتِيْؼَقال ؾاَىَحاَعاِرٌضم ْسِظخ 

كداحِب قؾـِ عاٍد، َلس ا رأوه ُمْعَتِخًضا في جيِة الدساء عشؾه سحاَب رحسٍة  أي: لعل ىحا الدحاب
كاف ِريًحا فييا عحاب ، حيث -عد وجل-مؽ هللا وأف فيو مظخ، ولكشو كاف عحاًبا وعقاًبا مؽ هللا 

 مؤلؼ.
 الحديث التاسع عشر:

 متن الحديث:
ؾَلهللِا-رضيهللاعشيسا-َعِؽاْبِؽع َسخَ.19 َرس  )َكاَنِإَذااْسَتَؾىَعَمىَبِعيخِِهَخاِرًجاملسو هيلع هللا ىلصَأنه

َقاَل:} َخَلَشاَىَحاَوَماِإَلىَسَفٍخَكبهَخَثََلًثا،ث ؼه ْبَحاَنالهِحيَسخه َشاس  شهاَلو م ْقِخِنيَؽ*َوِإنهاِإَلىَربِ  ك 
ْشَقِمب ؾنَ ْنَلس  َىؾِ  ؼه المهي  َتْخَضى، َما اْلَعَسِل َوِمَؽ َوالتهْقَؾى، اْلِبخه َىَحا ِفيَسَفِخَنا َنْدَأل َػ ِإنها ؼه {المهي 
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َأنْ ؼه المهي  ب ْعَجه ، َعشها َىَحا،َواْطِؾ َسَفَخَنا ِفياأْلَْىِل،َعَمْيَشا َواْلَخِميَفة  َفِخ، ِفيالده اِحب  ؼهَتالره المهي 
 َواأْلَْىِل، اْلَساِل ِفي ْشَقَمِب اْلس  ؾِء َوس  اْلَسْشَغِخ َوَكآَبِة َفِخ الده َوْعَثاِء ِمْؽ ِبَػ َأع ؾذ  َرَجَعِإنِ ي َوِإَذا

عَ َتاِئب ؾَن، آِيب ؾَن، : ِفيِيؽه َوزَاَد ، ؽه ونَابَِقاَلي  َحاِمج  َشا ِلَخبِ  وَن، رقؼج  مدمؼ، صحيح )
.1342الحجيث:

 :(15)شرح مختصر للحديث

َثََلًثا،ث ؼهَقْؾلاْبِؽع َسَخرضيهللاعشيسا:) َكبهَخ ِإَلىَسَفٍخ َخاِرًجا اْسَتَؾىَعَمىَبِعيخِِه َكاَنِإَذا
َخَلَشاَىَحاَوَما ْبَحاَنالهِحيَسخه ْشَقِمب ؾَن{َقاَل:}س  َشاَلس  شهاَلو م ْقِخِنيَؽ*َوِإنهاِإَلىَربِ  (.ك 

ُس  إذا اْسَتَقخ  َعَمى َعْيِخ َبِعيِخِه َخاِرًجا ِإَلى َسَفٍخ َكب َخ َثاَلًثا، ملسو هيلع هللا ىلصَأِي: كاف الشبي   ُثؼ  َقاَؿ: ُنَشدُِّه َوُنَقجِّ
َفاْنَقاَد أِلَْضَعِفَشا، َوَلْؾَّل َتْدِخيُخُه َما ُكش ا َجِسيًعا ُمْقَتِجِريَؽ َعَمى الحي َهي َأ وَذَلل  َلَشا َىَحا اْلَسْخُكؾَب، 

 ُرُكؾِبِو، َوِإن ا ِإَلى َربَِّشا َلَخاِجُعؾَف َبْعَج مؾِتَشا لمحداِب والجداِء.
َوالتهْقَؾى،َومِملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو ؼهِإنهاَنْدَأل َػِفيَسَفِخَناَىَحااْلِبخه َؽاْلَعَسِلَماَتْخَضى(.:)المهي 

ْخَضى ِبِو أي: الم ُيؼ  ِإن ا َنْدَأُلَػ ِفي َسَفِخَنا َىَحا ِفْعَل الظ اَعِة، والُبْعَج َعِؽ اْلَسْعِرَيِة، َوِمَؽ اْلَعَسِل َما تَ 
 َعش ا.

ْنَعَمْيَشاَسَفَخَناَىَحا،َواْطِؾَعشهاب ْعَجه :)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو ؼهَىؾِ  .(المهي 
ْخ ُأُمؾَرَنا َمَع الخ اَحِة ِلُقُمؾِبَشا َوَأْبَجاِنَشا ِفي َسَفِخَنا َىَحا، َوَقخِّْب َلَشا ُبْعَج َىحَ  ل أي: الم ُيؼ  َيدِّ َفِخ وَسيِّ ا الد 

 الديَخ فيو حتى ّل َيُظؾؿ عميشا.
َفخِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو ؼهِإنِ يَأع ؾذ ِبَػِمْؽَوْعَثاِءالده (.المهي 
َفِخ وَمَذق ِتِو.أي: ا ِة الد   لم ُيؼ  ِإنِّي أَْعَتِرُؼ بػ مؽ ِشج 
ْشَقَمِبِفياْلَساِلَواأْلَْىلِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو ؾِءاْلس  (.َوَكآَبِةاْلَسْشَغِخَوس 

لحاجة، أو أي: الم ُيؼ  ِإنِّي أَْعَتِرُؼ بػ ِمْؽ أْف َأْرِجَع مؽ َسَفِخي إلى أىمي َكِئيًبا حديًشا غيخ َمْقِزيِّ ا 
أىمي فأججىؼ مخضى أو قج مات  لىإمشكؾًبا ذىب مالي، أو أصابتشي آفة  في سفخي، أو أْف َأْرِجَع 

 بعزيؼ، وما أشبو ذلػ مؽ السكخوه. 
 الحديث العشرون:

 متن الحديث:
-َرِضَيهللا َعْشو -َأَنِذْبِؽَماِلٍػَعْؽ.27 ِإَذاَدَخَلاْلَخََلَءَقاَل:ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل:)َكاَنالشهِبيُّ ؼه المهي 

ِمَؽ ِبَػ ب ِثِإنِ يَأع ؾذ  ،وصحيحمدمؼ،6322(.صحيحالبخاري،رقؼالحجيث:َواْلَخَباِئِثاْلخ 
.375رقؼالحجيث:
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 :(16)شرح مختصر للحديث

ؼهِإنِ يَأع ؾذ ِبَػِمَؽ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو ب ِثالمهي  (.َواْلَخَباِئثِاْلخ 
الخبث: جسع الخبيث، وىؾ الحكخ مؽ الذياطيؽ، والخبائث: جسع الخبيثة، وىي األنثى مؽ 

الذياطيؽ.
الحديث الحادي والعشرون، والثاني والعشرون، والثالث والعشرون:    

 :احاديثمتن األ
َعِؽ.21 َسا،َقاَل:)َكاَنالشهِبيُّ َعْشي  َدْيَؽ،َوَيق ؾل :ملسو هيلع هللا ىلصاْبِؽَعبهاٍسَرِضَيهللا  اْلَحَدَؽَواْلح  ذ  ي َعؾِ 

ِإْسَساِعيَلَوِإْسَحاَق: ِبَيا ذ  َكاَني َعؾِ  َأَباك َسا ِإنه َشْيَظاٍنَوَىامهٍة،هللِاِبَكِمَساِتَأع ؾذ  لِ  التهامهِة،ِمْؽك 
لِ َعْيٍؽََلمهٍة .3371(.صحيحالبخاري،رقؼالحجيث:َوِمْؽك 

ؾَلهللِا.22 َرس  َقاَلْت:َسِسْعت  َمِسيهَة الدُّ ِبْشِتَحِكيٍؼ َخْؾَلَة َمْشِدًَل،ث ؼهملسو هيلع هللا ىلصوَعْؽ َيق ؾل :)َمْؽَنَدَل
َماَخَمَقَقاَل: ِبَكِمَساِتهللِاالتهامهاِتِمْؽَشخِ  َلْؼَأع ؾذ  خهه  .َشْيٌءَحتهىَيْخَتِحَلِمْؽَمْشِدِلِوَذِلَػ(َيز 

.2778صحيحمدمؼ،رقؼالحجيث:
وَعْؽ.23 ٌلِإَلىالشهِبيِ  ؾَلهللِا،ملسو هيلع هللا ىلصَأِبيى َخْيَخَةرضيهللاعشو:َأنهو َقاَل:)َجاَءَرج  ،َفَقاَل:َياَرس 

ِمْؽَعْقَخٍبَلَجَغْتِشياْلَباِرَحَة،َقاَل:َأَماَلْؾق ْمَتِحيَؽَأْمَدْيَت: ِبَكمَِماَلِقيت  َساِتهللِاالتهامهاِتَأع ؾذ 
َماَخَمَق َك(َلْؼِمْؽَشخِ  خه .2779صحيحمدمؼ،رقؼالحجيث:.َتز 

 :(17)ديثاحاشرح مختصر لأل

ذ ِبَياِإْسَساِعيَلَوِإْسَحاقَ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو َأَباك َساَكاَني َعؾِ  (.ِإنه
اَلـُ؛ أِلَن ُو َأُبؾ اْلَعَخِب.  اَلُة َوالد  َأي: ِإْبَخاِهيُؼ َعَمْيِو الر 

(.َأع ؾذ ِبَكِمَساِتهللِاالتهامهاتِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو
ِقيَل اْلُسَخاُد ِباْلَكِمَساِت ُىَشا: القخآف، وقيل غيخ ذلػ. أما السخاد بالتامات: ِقيَل: التي ّل يجخل فييا 

اِفَيةُ نقص وّل عيب،   .َوِقيَل: الش اِفَعُة الذ 
: َوَكاَف َأْحَسُج ْبُؽ َحْشَبٍل َيْدَتِجؿ  ِبَقْؾِلِو: )  ِ  ِبَكِمَساِت  َقاَؿ اْلَخظ اِبي  ( َعَمى َأف  اْلُقْخآَف َغْيُخ  الت ام ةِ  ّللا 

، َفاْلَسْؾُصؾ  ـٍ َمْخُمؾٍؽ ِإّل  َوِفيِو َنْقص  ـِ ُىَؾ َغْيُخ َمْخُمؾٍؽ، َوُىَؾ َمْخُمؾٍؽ، َوَما ِمْؽ َكاَل ُؼ ِمْشُو ِبالت َسا
ِ ُسْبَحاَنُو.  َكاَلـُ ّللا 

لِ َشْيَظاٍن،َوَىامهةٍ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.ِمْؽك 
ْنِذ َواْلِجؽِّ  .َيْجُخُل َتْحَتُو َشَياِطيُؽ اإْلِ  ، والسخاد باليامة: ُكل  َذاِت ُسؼٍّ
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لِ َعْيٍؽ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.ََلمهةٍَوِمْؽك 
خِّ َعَمى الْ  ْنَداِف ِمْؽ ُجُشؾٍف َوَخَبٍل. َسْعُيؾِف، أو يكؾف السعشى: ُكلّ َأْي: َجاِمَعٍة ِلمذ   َداٍء َوآَفٍة ُتِمؼ  ِباإْلِ

 الحديث الرابع والعشرون:
 متن الحديث:

َعْؽ.24 ْثَساَنْبِؽَأِبياْلَعاِصالثهَقِفيِ  ؾِلهللِا-رضيهللاعشو-ع  َوَجًعاملسو هيلع هللا ىلص)َأنهو َشَكاِإَلىَرس 
هللِا ؾل  َأْسَمَؼ،َفَقاَلَلو َرس  ه ِفيَجَدِجِهم ْشح  :َضْعَيَجَكَعَمىالهِحيَتَألهَؼِمْؽَجَدِجَك،َوق ْل:ملسو هيلع هللا ىلصَيِجج 

ََلًثا،َوق ْلَسْبَعَمخهاٍت:ثَ-ِباْسِؼهللِا َماَأع ؾذ ِباّلِلَوق ْجَرِتِوِمْؽَشخِ  َأِجج  (.صحيحمدمؼ،َوأ َحاِذر 
.2272رقؼالحجيث:

 :(18)شرح مختصر للحديث

:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو َماَأع ؾذ ِباّلِلَوق ْجَرِتِوِمْؽَشخِ  (.َوأ َحاِذر َأِجج 
َوُقْجَرتِو، ِمْؽ َشخِّ َما أَعاني مؽ وجع ومكخوه في الؾقت  -عد وجل-أي: أعترؼ وأتحّرؽ ِباهلِل 

 الحاضخ، وِمْؽ َشخِّ ما أخافو في السدتقبل.
قاؿ السشاوي: ىحا العالج مؽ الظب اإلليي، ِلَسا فيو مؽ ِذكخ هللا والتفؾيِض إليو واّلستعاذِة 

ِتِو، وتكخاره يكؾف أنجعَ  ْبِع  ِبِعد  وأبمَغ، كتكخار الجواِء الظبيعي، ّلستقراِء إخخاِج السادة، وفي الد 
 خاصية  ّل تؾجج لغيخىا.

 الحديث الخامس والعشرون:
 متن الحديث:

ِإَذا.25 ؾَلهللِا،َعمِ ْسِشيَشْيًئاَأق ؾل و  َعْشو ،قال:َقاَلَأب ؾَبْكٍخ:َياَرس  َعْؽَأِبيى َخْيَخَةَرِضَيَّللاه 
َساواِتَواأْلَْرِض،َعاِلؼَ َفاِطَخالده ؼه َمْزَجِعي.َقاَل:)ق ْل:المي  ،َوِإَذاَأَخْحت  ،َوِإَذاَأْمَدْيت  َأْصَبْحت 

اْلَغيْ َياَدِة َوالذه َواأْلَْرِض-ِب َساَواِت الده َفاِطَخ َياَدِة، َوالذه اْلَغْيِب َعاِلَؼ ؼه المي  َقاَل: لِ -َأْو ك  َربه
َأْنَت، ِإَله ِإَلَو ََل َأْن َأْشَيج  َوَمِميَكو ، َشْيٍء َوِشْخِكِو ْيَظاِن الذه َوَشخِ  َنْفِدي، َشخِ  ِمْؽ ِبَػ (.َأع ؾذ 

،وقالمحققؾاالسدشجطالخسالة:إسشادهصحيح.51مدشجأحسج،رقؼالحجيث:
 :(19)شرح مختصر للحديث

َساواِتَواأْلَْرضِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو ؼهَفاِطَخالده (.المي 
 َأْي: ُمْخَتِخَعَيا َوُمؾِجَجَىا َعَمى َغْيِخ ِمَثاٍؿ َسَبَق.

َياَدةِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.َعاِلَؼاْلَغْيِبَوالذه
 َأْي: َما َغاَب َعِؽ اْلِعَباِد َوَما َعَيَخ َلُيْؼ. 
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ْيَظاِنَوِشْخِكوِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو الذه (.َوَشخِ 
ْشَخاِؾ َأْي: الم ُيؼ  ِإنِّي أَْعَتِرُؼ بػ ِمْؽ َوْسَؾَسِة الذيظاف َوإِْغَؾاِئِو َوِإْضاَلِلِو، وِمس ا َيْجُعؾ ِإَلْيِو ِمَؽ اإْلِ 

.ِ  ِباهلل 
 السادس والعشرون: الحديث

 متن الحديث:
َيَجع ىؤَلءالجعؾاِتحيَؽملسو هيلع هللا ىلص،قال:لؼيكؽرسؾل هللا-رضيهللاعشيسا-عؽابِؽعسخ.26

( : ي ربح  وحيَؽ العفَؾي ْسِدي أسال َػ إني ؼه المهي  واآلخخة، نيا الج  في العافَيَة أسال َػ إني ؼه المهي 
است خعؾَرتيوالعافَيَةفيديشيودنيايوأىمي ؼه وآِمؽ-،وقالع ثسان:عؾراتي-ومالي،المهي 

ومؽخمفي،وعؽيسيشيوعؽِشسالي،ومؽفؾقي، ؼهاحفغشيِمْؽبيؽيجىه وأعؾذ َرْوَعاتي،المهي 
،وقالاأللباني:صحيح.5774(.سشؽأبيداود،رقؼالحجيث:بعغسِتَػأنأ ْغَتالِمؽتحتي

 :(20)شرح مختصر للحديث

نياواآلخخة:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو  ؼهإنيأسال َػالعافَيَةفيالج  (.المهي 
ْنَيِؾي ِة. يِشي ِة َواْلَحاِدَثاِت الج  اَلَمَة ِمَؽ اآْلَفاِت الجِّ  أي: الم ُيؼ  ِإنِّي َأْسَأُلَػ الد 

ؼهإنيأسال َػالعفَؾوالعافَيَةفيديشيودنيايوأىمي:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.وماليالمهي 
اَلَمَة ِمَؽ اْلُعُيؾِب. َواْلَعاِفَيةَ  ( َأِي: الت َجاُوَز َعِؽ الح ُنؾِب. ) َأْسَأُلَػ اْلَعْفؾَ  )   ( َأِي: الد 

ؼهاست خعَ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.يَراتِؾْالمهي 
 َأْي: الميؼ اْسُتْخ ُعُيؾِبي، َأِو اْمُح ُذُنؾِبي.

:)وآِمؽَرْوَعاتي(.ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو 
شِّي ِمؽ كلِّ ما جسُع َرْوعَ  ْوِع، أي: الَفَدَع، والسعشى: الميؼ طْسئشِّي وَأمِّ ٍة، َوِىَي السّخُة اْلَؾاِحَجُة ِمَؽ الخ 

 ُيخيُفشي وُيدبِّب لي الَفَدَع.
:)وأعؾذ بعغسِتَػأنأ ْغَتالِمؽتحتي(.ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو  
َػ، واِّلْغِتَياُؿ: ُىَؾ َأْف ُيْخَجَع، َوُيْقَتَل ِفي َمْؾِضٍع َأْي: الم ُيؼ  ِإنِّي أَْعَتِرُؼ بػ أْف ُيخَدَف بي أو أْىمِ  

.  َّل َيَخاُه ِفيِو َأَحج 
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 الحديث السابع والعشرون:
 متن الحديث:

ؾَلهللِا-رضيهللاعشو-َعْؽَأِبيى َخْيَخَة.27 َرس  ؾل :)ملسو هيلع هللا ىلص،َأنه ِبَػَكاَنَيق  ِإنِ يَأع ؾذ  ؼه المي 
.وقال8753(.مدشجأحسج،رقؼالحجيث:أ ْعَمَؼَأْوَأْعِمَؼِمَؽاْلَفْقِخَواْلِقمهِةَوالحِ لهِة،َوَأع ؾذ ِبَػَأْن

محققؾاالسدشجطالخسالة:إسشادهصحيحعمىشخطمدمؼ.
 :(21)شرح مختصر للحديث

ؼهِإنِ ي:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو (.َأع ؾذ ِبَػِمَؽاْلَفْقخِالمي 
 َأْي: الم ُيؼ  ِإنِّي أَْعَتِرُؼ بػ مؽ َفْقِخ اْلَقْمِب، َأْو ِمْؽ َقْمٍب َحِخيٍص َعَمى َجْسِع اْلَساِؿ، َأْو ِمَؽ اْلَفْقخِ 

اْلُسَتَعاِؿ، َأْو َيْجُعؾُه ِإَلى َسجِّ  ال ِحي ُيْفِزي ِبَراِحِبِو ِإَلى ُكْفَخاِف الشِّْعَسِة ِفي اْلَسآِؿ َوِنْدَياِف ِذْكِخ اْلُسْشِعؼِ 
 اْلَخم ِة ِبَسا َيَتَجن ُذ ِبِو ِعْخُضُو َوَيْشَثِمُؼ ِبِو ِديُشُو.

(.َواْلِقمهةِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو
ْقاَلَؿ ِفي َكاَف ُيؤْ  ملسو هيلع هللا ىلص أي: الم ُيؼ  ِإنِّي أَْعَتِرُؼ بػ مؽ اْلِقم ة ِفي َأْبَؾاِب اْلِبخِّ َوِخَراِؿ اْلَخْيِخ؛ أِلَن وُ  ِثُخ اإْلِ

ْنَيا، َوَيْكَخُه اِّلْسِتْكَثاَر ِمَؽ اأْلَْعَخاِض اْلَفاِنَيِة، وقيل: َأَراَد ِقم َة اْلَعَجِد َأِو اْلُعَجِد، َوَقاؿَ   َبْعُزُيُؼ: اْلُسَخاُد الج 
ْبِخ َوِقم ُة اأْلَْنَراِر، َأْو ِقم ُة اْلَساِؿ ِبَحْيُث َّل َيُكؾفُ  َلُو َكَفاؼ  ِمَؽ اْلُقؾِت َفَيْعِجُد َعْؽ َوَعاِئِف  ِقم ُة الر 

 اْلِعَباَدِة.
(.َوالحِ لهةِ:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو

وَف َأْي: الم ُيؼ  ِإنِّي أَْعَتِرُؼ بػ ِمْؽ َأْف َأُكؾَف َذِلياًل ِفي أَْعُيِؽ الش اِس ِبَحْيُث َيْدَتِخف ؾَف بي َوُيَحقِّخُ  
ل ُة اْلَحاِصَمُة ِمَؽ اْلَسْعِرَيِة، َأِو الت ْحِليل ِلْْلَْغِشَياِء َعَمى َوْجِو َشْأِني، َواأْلَْعَيُخ َأف  ا ْلُسَخاَد ُىَشا: الحِّ

 اْلَسْدَكَشِة.
 الحديث الثامن والعشرون:

 متن الحديث:
َعْؽ.28 َخْيٍح،َقاَل:َلِقيت  ْثَتَعْؽَحْيَؾَةْبِؽش  َلو :َبَمَغِشيَأنهَػَحجه ْمت  َعْبِجهللِاع ْقَبَةْبَؽم ْدِمٍؼَفق 

 الشهِبيِ  َعِؽ اْلَعاِص، ْبِؽ َعْسِخو ملسو هيلع هللا ىلصْبِؽ َقاَل: اْلَسْدِجَج َدَخَل ِإَذا َكاَن ( اْلَعِغيِؼَأنهو  ِباّلِل َأع ؾذ 
ِجيِؼ،َوبِ ْيَظاِنالخه ْمَظاِنِواْلَقِجيِؼِمَؽالذه :َنَعْؼ.َقاَل:َفِإَذاَقاَلَذِلَػَقاَل:َؾْجِيِواْلَكِخيِؼَوس  َأَقْط؟ق ْمت 

الحجيث: رقؼ داود، أبي سشؽ .) اْلَيْؾِم َساِئَخ ِمشِ ي ِفَظ ح  : ْيَظان  الذه األلباني:466َقاَل وقال ،
صحيح.
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 :(22)للحديثشرح مختصر 

مظاِنو:)ملسو هيلع هللا ىلصَقْؾلو يظاِنالخهجيؼوس  (.القجيؼ،مؽالذه
ْيَظاِف اْلَسْظُخوِد  ، َوالغ اِىُخ َأن ُو َخَبخ  َرْحَسِة ّللا ِ ِمْؽ َأْي: َغَمَبِتِو َوُقْجَرِتِو َوَقْيِخِه اأْلََزِليِّ اأْلََبِجيِّ ِمَؽ الذ 

َعاءُ  َيْعِشي: الم ُيؼ  اْحَفْغِشي ِمْؽ َوْسَؾَسِتِو َوإِْغَؾاِئِو َوَخَظَؾاِتِو َوَخَظَخاِتِو َوَتْدِؾيِمِو َوِإْضاَلِلِو،  ،َمْعَشاُه الج 
اَل  َبُب ِفي الز   .َؾاَيِة َواْلَجَياَلةِ َلِة، َواْلَباِعُث َعَمى اْلغَفِإن ُو الد 

:)قؾلحيؾةبؽشخيحلع قبةبؽم دمؼ: (.نعؼَأَقْط؟قمت 
 قاؿ: نَعْؼ. ،ىحا فَقْط؟ ملسو هيلع هللا ىلصأي: َىْل قاؿ الش بي  


 

                                                           

، المصابٌح مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة، (531/ 2) ، ابن عبد البراالستذكار، (214/ 1معالم السنن )انظر:  (1)

 .(113/ 1حاشٌة السندي على سنن النسائً ) ،(722-721/ 2) المال علً القاري

/ 6(، عمدة القاري شرح صحٌح البخاري، العٌنً )36/ 6(،)174/ 11انظر: فتح الباري، ابن حجر ) (2)
 (،  مرقاة62/ 6(، شرح السٌوطً على مسلم )85/ 5(، شرح النووي على مسلم )119-121/ 14(،)117

(، النهاٌة فً 1716-1714، 1698/ 4(، )752-751/ 2المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح، المال علً القاري )

 ،(212/ 8) السبكً، (، المنهل العذب المورود شرح سنن أبً داود24/ 1غرٌب الحدٌث واألثر، ابن األثٌر )

المصابٌح، عبد الحق (، لمعات التنقٌح فً شرح مشكاة 234/ 3المفاتٌح فً شرح المصابٌح، الُمْظِهري )

هلوي ) / 1(، السراج المنٌر شرح الجامع الصغٌر فً حدٌث البشٌر النذٌر، العزٌزي )239/ 5البخاري الّدِ
317.) 

المفهم لما أشكل من تلخٌص كتاب مسلم، القرطبً  ،(149-148/ 11ابن حجر ) ،فتح الباريانظر:  (3)

ابن ، شرح المصابٌح، (1714-1713/ 4)  علً القاري، المالمرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح (،7/35)

 .(219/ 3ك )ل  الم  

(، بذل المجهود فً حل سنن 1717/ 4انظر: مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح، المال علً القاري ) (4)

د  السَّه ارنفوري ) ِلٌل أ ْحم  ٌْخ خ   (.288/ 6أبً داود، الشَّ

مرعاة المفاتٌح شرح مشكاة ، (1717/ 4)، المال علً القاري المصابٌحمرقاة المفاتٌح شرح مشكاة انظر:  (5)

، بذل المجهود فً حل سنن أبً داود ،(111/ 2) ، المناويفٌض القدٌر، (222/ 8المباركفوري )، المصابٌح

د ِلٌل أ ْحم  ٌْخ خ  ارنفوري ) الشَّ  .(284/ 6السَّه 

(، الكوكب 55/ 6(، شرح النووي على مسلم )132/ 3)انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضً عٌاض (6) 

 ،(، مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح115/ 25الوهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج، دمحم األمٌن اإلثٌوبً )

 (.423/ 4(، شرح سنن أبً داود، ابن رسالن )1718-1717/ 4) المال علً القاري

 (.286/ 4بادي )(، عون المعبود، العظٌم آ327-326/ 9) المباركفورى ،تحفة األحوذيانظر:  (7)

 (.128/ 2انظر: فٌض القدٌر، المناوي ) (8)

(، مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة 213/ 8انظر: المنهل العذب المورود شرح سنن أبً داود، محمود السبكً ) (9)

د(، بذل المجهود فً حل سنن أب1711/ 4المصابٌح، المال علً القاري ) ِلٌل أ ْحم  ٌْخ خ  ارنفوري  ً داود، الشَّ السَّه 

 (.238/ 3(، المفاتٌح فً شرح المصابٌح، الُمْظِهري )292/ 6)

(، مرقاة 239/ 3(، المفاتٌح فً شرح المصابٌح، الُمْظِهري )111/ 2انظر: فٌض القدٌر، المناوي ) (10)

 (.1712/ 4المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح، المال علً القاري )

المال علً  ،(، مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح322/ 2ماجه ) انظر: حاشٌة السندي على سنن ابن(11) 

 (.1711/ 4) القاري

/ 41(، ذخٌرة العقبى فً شرح المجتبى، دمحم بن علً اإلثٌوبً )116/ 2انظر: فٌض القدٌر، المناوي ) (12)

59.) 
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 (.1697-1696/ 4) المال علً القاري ،انظر: مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح(13) 

(، مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح، المال 326/ 3القاضً عٌاض ) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم،(14) 

 (.198 -197/ 5) المباركفوري ،(، مرعاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح1115/ 3علً القاري )

(، فتح 315-314/ 11(، شرح سنن أبً داود، ابن رسالن )258/ 2انظر: معالم السنن، الخطابً ) (15)

(، مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح، المال علً 79/ 3الحسن السندي )الودود فً شرح سنن أبً داود، أبو 

 (.1681-1679/ 4القاري )

 (.386/ 1المعلم بفوائد مسلم، المازري )(16) 

(، فتح الباري، ابن حجر 31/ 17(، شرح النووي على مسلم )45/ 13انظر: عون المعبود، الخطابً )(17) 

 (.1127/ 3مشكاة المصابٌح، المال علً القاري )(، مرقاة المفاتٌح شرح 411/ 6)

مسلم بن الحجاج، البحر المحٌط الثجاج فً شرح صحٌح اإلمام ، (256/ 4) ، المناويفٌض القدٌرانظر:  (18)

 (.131-131/ 36ٌوبً )ثاإل دمحم بن علً

 (.1659-1658/ 4انظر: مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح، المال علً القاري ) (19)

(، 441/ 2(، حاشٌة السندي على سنن ابن ماجه )315/ 19انظر: شرح سنن أبً داود، ابن رسالن ) (20)

(، مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح، المال علً 277/ 2النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر، ابن األثٌر )

 (.1664-1663/ 4القاري )

(، فٌض القدٌر، 1711-1719/ 4) المال علً القاري ،انظر: مرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح (21)

 (.149/ 2المناوي )

 ، المال علً القاريمرقاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح، (376/ 2لعٌنً )، اشرح سنن أبً داودانظر:  (22)

 ، موقع الدرر السنٌة.(627/ 2)
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